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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  

 

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ยการสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.  การพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 
บทสรุปผูบ้ริหาร 
1.  การพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 
 ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ าแนกเป็น 5 ดา้น 25 ขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
 

ขอ้การประเมิน           1       2    3          4        ค่าเฉล่ีย 

มาตรฐานท่ี 1          100      92.00    93.68         96.6 

มาตรฐานท่ี 2          100      95.59        95.59       100        93.17 

มาตรฐานท่ี 3          100      80                   95 

                            รวมเฉล่ีย                          95.00 

 
สรุป  ผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 
1.1  ระดบัขอ้การประเมิน 
1.1.1  ขอ้การประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยีย่ม”         จ านวน        9 ขอ้ 
1.1.2 ขอ้การประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ “ดีเลิศ”         จ านวน   - ขอ้ 
1.1.3 ขอ้การประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ               "ดี"                      จ านวน          - ขอ้ 
1.1.4 ขอ้การประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ              "ปานกลาง"          จ านวน          - ขอ้  
1.1.5 ขอ้การประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ              "ปรับปรุง"            จ านวน           - ขอ้ 
 ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ าแนกเป็น 3 มาตรฐาน 9 ขอ้การประเมิน 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 95.00 
ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล จ าแนกเป็น 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดงัน้ี 
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มาตรฐานท่ี      รายการ                                              ระดบัคุณภาพ 
1             คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค ์       96.6 
2             การจดัการอาชีวศึกษา                                   93.17 
3             การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้                        95 
                                 รวมเฉล่ีย                        95.00 
 
 จากการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล จ าแนกเป็น 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑดี์ คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา จ าแนกตามประเด็น 9 ประเด็น ดงัน้ี 
 
ประเด็นการประเมิน                                                             ร้อยละ 
1.  ดา้นความรู้                                                              100 
2.  ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้                                              92 
3.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ                              93.68 
4.  ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา                                                      100 
5.  ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                              90.59 
6.  ดา้นการบริหารจดัการ                                                      100 
7.  ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั                                              80 
8.  ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้                     100 
9.  ดา้นนวตักรรมส่ิงประดิษฐง์านสร้างสรรค ์งานวจิยั                     80 
                                                     รวมเฉล่ีย           95.00 
 
 จากผลการประเมินจ าแนก 9 ประเด็นการประเมินยอ่ย มีผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี คิด
เป็นร้อยละ 95.40 และดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100    
 
จุดเด่น 
 1.  มีผูเ้รียนผา่นเกณฑป์ระเมินการทดสอบการศึกษาระดบัชาติ (V-NET) ตามคุณภาพของวทิยาลยั 
 2.  มีผูเ้รียนผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผา่นเกณฑก์ารประเมินตามสาขา 
 3.  มีกระบวนการพฒันาดา้นการสอนอยา่งเป็นระบบ 
 4.  วทิยาลยัมีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนในหลายดา้น 
 5.  ครูมีส่วนรวม และทุ่มเทกบัการพฒันาตนเอง และวธีิการจดัการเรียนรู้ 
 6.  สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับ จากสถานประกอบการเป็นจ านวนมาก 
 7.  มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศท่ีดี 
 8.  สภาพส่ิงแวดลอ้มในวทิยาลยั ไดรั้บการดูแลและพฒันาเป็นอยา่งดี 
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จุดท่ีควรพฒันา 
 1.  วทิยาลยัควรพฒันาวธีิการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ ผูส้ าเร็จการศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนสะดวกต่อการติดตามโดยใชเ้ทคโนโลยมีาด าเนินการ 
 2.  จดัใหผู้เ้รียนมีการเขา้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดค้รบทุกสาขา 
 3.  ส่งเสริมใหส่้งผลงานระดบัชาติเพ่ิมมากข้ึน 
 4.  ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน 
 5.  จดัตั้งศูนยบ่์มเพาะภายในวทิยาลยั 
 6.  ด าเนินโครงการกิจกรรมขององคก์รนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ใหค้รบและมีความ
หลากหลาย 
 7.  เพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกบัจิตอาสาและบริการชุมชนใหห้ลากหลาย 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 1.  เพ่ิมและพฒันาผูเ้รียนใหแ้ข่งขนัดา้นทกัษะในระดบัชาติ 
 2.  เพ่ิมทกัษะพฒันาผูเ้รียนดา้นภาษาของผูเ้รียนเพ่ิมมากข้ึน 
 3.  ควรมีการจดัอบรมครูผูส้อนวชิาโครงการเพื่อใหป้ระโยชน์เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด 
 4.  จดัหลกัสูตรระบบทวภิาคี 
 5.  จดัหลกัสูตรศูนยบ่์มเพาะใหถู้กตอ้งตามเกณฑท่ี์ก าหนด เพ่ือเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาในการเป็น
ผูป้ระกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
 6.  ส่งเสริมและสร้างความตระหนกัใหก้บัผูเ้รียนในดา้นการบริการวชิาชีพกบัชุมชนและจิตอาสาใหก้บัสงัคม 
  
2. การสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
การสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูเ้รียนมีส่วนเก่ียวขอ้งและสถานประกอบการ 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล เป็นวทิยาลยัประเภทอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกในอ าเภอชยับาดาล ซ่ึงการก่อตั้ง
วทิยาลยัเป็นเจตนารมณ์ของท่านอาจารยนิ์ยม วรปัญญา ท่ีจะเปิดสอนสายอาชีพใหก้บัประชาชน ในเขตอ าเภอชยับาดาล 
เพ่ือท่ีจะไดมี้สถานท่ีเรียนท่ีใกลบ้า้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 มีนกัเรียน 44 คน ต่อจากนั้นมานกัเรียน นกัศึกษาก็เพ่ิมข้ึน
ตามล าดบั ไม่มีนกัเรียน นกัศึกษาลดลง นกัเรียน นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาออกไป ไปสร้างทั้งช่ือเสียงและผลงานท่ีดีมี
ประโยชน์ ซ่ึงเกิดจากการจดัการศึกษาของวทิยาลยัไดดู้แลเอาใจใส่นกัเรียน นกัศึกษาทุกคนประดุจลูก หลานของตนเอง 
และจากผลงานของผูเ้รียนของครูอาจารยทุ์กคนท่ีไดท้ าหนา้ท่ี 
 1.  ดูแลและแนะแนวผูเ้รียนใหจ้บการศึกษาตามเกณฑทุ์กคน 
 2.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์รงตามความตอ้งการของสงัคม 
 3.  สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีผลงานดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยั 
 5.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้ข่งขนัทกัษะวชิาชีพและวชิาการ 
 6.  จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพของตนเอง และผา่นการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
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 7.  ติดตามผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาและมีงานท า เพ่ือน าผลการประเมินจากสถานประกอบการมาพฒันา ใหก้บั
นกัศึกษาท่ียงัศึกษาอยูใ่นวทิยาลยั 
 8.  วทิยาลยัไดพ้ฒันาหลกัสูตรไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และตลาดแรงงาน 
 9.  จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดมี้ความรู้ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบติั 
 10. พฒันาครูอาจารยใ์หมี้ความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึนและทนัสมยัทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีโดย
การจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
 11. มีการพฒันาระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยการเพ่ิมความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต
เพ่ิมมากข้ึน 
 12. มีการระดมทรัพยากรทุกอยา่ง ทุกดา้น มาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการ
เพ่ิมแหล่งการเรียนรู้ตรงตามสาขามากข้ึน 
 13. จดัสร้างอาคารสถานท่ี ใหพ้อเพียง แขง็แรง ทนัสมยัเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนและการบริหาร
และบริการ   
 14. จดัระบบสาธารณูปโภคท่ีดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา 
 15. สร้างแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเหมาะสม  และสะอาดร่มร่ืน 
 16. ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ วทิยาลยัสร้างคนดี คนเก่ง ใหก้บัสงัคม 
 จากเหตผุลท่ีกล่าวมา เป็นเหตุใหส้ถานประกอบการและชุมชน ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษา จึง
ส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนจ านวนเพ่ิมมากข้ึน จ านวน 1,489 คน และเช่ือมัน่ท่ีจะรับผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาเขา้ท างาน เป็น
จ านวนมาก 
นอกจากนั้น จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสมศ. ทั้ง 3 คร้ัง ทั้งหน่วยงานภายนอกและผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสู่สากลดงัรายการน้ี 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเม่ือวนัท่ี 5-7สิงหาคม 2555 
ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน 
   1.ควรจดัและพฒันาการจดัท าส่ือ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐใ์หท้นัสมยัต่อเทคโนโลย ี
   2.ควรมีระบบและกลไกในการสร้างความเขา้ใจกบับุคลากรระดบัสาขาวชิา/สาขางานในการใชป้ระโยชน์ระบบประกนั
คุณภาพ  เพ่ือพฒันางานประจ าอยา่งต่อเน่ือง ควรส่งเสริมเร่ืองภาษาท่ีเป็นสากล เพ่ือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
แผนการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 
    1. จดัท าโครงการศึกษาดูงาน ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐท่ี์ทนัสมยัในสถาน ประกอบการ 
    2. จดัประชุมสาขาในการน าระบบประกนัมาใชใ้นการปฏิบติังาน และสรุปรวบรวม 
    3. จดัอบรมครู เร่ืองเก่ียวกบัภาษาสากลคือ ภาษาองักฤษ 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี   คิดเป็นร้อยละ  89.88  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.49 
การประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั  เม่ือวนัท่ี14-16สิงหาคม 2555 
ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน 
     1.ควรพฒันาในระบบติดตามประเมินผลตามโครงสร้างการบริหารและน าผลการประเมินมาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
ของสถานศึกษาตามวงจร PDCA 
     2.กระตุน้ใหบุ้คลากรรับรู้ความเคล่ือนไหวความกา้วหนา้ในการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจดัมาตรการรองรับ 
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     3.ก าหนดนโยบายและทิศทางท่ีริเร่ิมสร้างสรรคเ์พ่ือเขา้สู่อาเซียน 
แผนการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 
     1.จดัประชุมบุคลากร เพ่ือช้ีการด าเนินงานและการจดัเก็บขอ้มูล 
     2.ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี   คิดเป็นร้อยละ  86.66  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.33 
การประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล 
เม่ือวนัท่ี 4- 6 สิงหาคม 2558 
ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน 
    1.ควรท า MOU กบัหน่อยงานท่ีใหญ่ข้ึน 
    2.ควรน าผลการวจิยัและนวตักรรม ส่ิงประดิษฐม์าพฒันาต่อ 
แผนการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 
    1.แผนงานคือจดัท าโครงการบริการวชิาการ วชิาชีพ 
    2.แผนงานคือการน าผลการวจิยัและนวตักรรม ส่ิงประดิษฐม์าพฒันาต่อ 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม   คิดเป็นร้อยละ  88.88  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.44 
(2558-2560) 
จากผลการประเมินทั้งหมดท่ีผา่นมาท าใหเ้พ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งและสถานประกอบการเป็นอยา่งมาก 
 
3. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดั 
      การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดั 
วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาลไดด้ าเนินการจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดัดงัน้ี 
     1.ผลิตผูเ้รียนใหจ้บการศึกษามีความรู้ความสามารถตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
     2.สร้างความร่วมมือกบัสถาน สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการโดย สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการโดย
การท า MOU 
     3.ส่งเสริมการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนใหก้บันกัศึกษา 
     4.จดัใหมี้การทดสอบความรู้กบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
     5.จดัหาทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
     6.ไดจ้ดัท าระบบเครือข่ายกบัสถานประกอบการเนน้ผูเ้ช่ียวชาญ 
     7.ครูศึกษาระดบัสูงฉนัตามสาขาวชิา 
     8.พฒันาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจดัการ 
     9.พฒันาแหล่งเรียนรู้ใหท้นัสมยั 
     10.จดัท าโครงการกิจกรรมใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้จิตอาสา 
     11.จดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทกัษะชีวติใหก้บันกัศึกษาทุกคน 
     12.จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยมีจดัโครงการสถานศึกษาวถีิพทุธ จนไดรั้บรางวลัพระราชทาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาวถีิพทุธ รุ่นท่ี 1 
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เนน้การจดัการการอาชีวศึกษา 
     1. ผูเ้รียนอยากเรียนอะไรตอ้งเรียนสาขานั้น 
     2. ปรับเปล่ียนระบบวธีิรับนกัศึกษาใหม่ 
     3. ประกนัคุณภาพการมีงานท า 
     4. เพ่ิมประสิทธิภาพ การแนะแนวอาชีวศึกษา โดยเพ่ิมช่องทางในการประชาสมัพนัธ์มากข้ึน 
     5. สร้างงาน สร้างรายไดฝึ้กการเป็นเถา้แก่ 
     6. จดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใหก้บันกัศึกษา 
 
4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best Practice) 
โครงการคุณธรรม  และ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
วธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices) 
 
ช่ือผลงาน          วทิยาลยัอาชีวศึกษาวถีิพทุธ 
ฝ่ายงาน           กิจการนกัศึกษา  งานคุณธรรม จริยธรรม 
ช่ือผูรั้บผิดชอบ       นางณฐัริกา  เรืองงาม 
1. ความส าคญัของผลงานหรือท่ีน าเสนอ 
            ในปัจจุบนัปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมไทยไดท้วคีวามรุนแรง และมีความหลากหลายมากข้ึนกวา่ใน
อดีตท่ีผา่นมา สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากสภาพแวดลอ้ม และเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพฒันาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคม  ยงัส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในสงัคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ท าใหภู้มิคุม้กนัของเด็กเยาวชนและประชาชนในสงัคมท่ีจะตา้นทานกบัปัญหา  ตอ้งขาด
ความมัน่คงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสงัคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน  ไดแ้ก่  ปัญหาการก่อเหตทุะเลาะววิาท  
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน  ปัญหาการติดเกมส์ เป็นตน้ 
         วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล ไดเ้ลง็เห็นวา่วธีิการจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนั้น จะตอ้งอาศยักระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรม ตามหลกัพระพทุธศาสนา ท าใหเ้กิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การฝึกปฏิบติัธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะช่วยท าใหมี้จิตใจพ้ืนฐานท่ีโอบออ้มอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซ่ึง
จะท าใหพ้ื้นฐานทางจิตใจอยูใ่นกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ยอ่มส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแกปั้ญหา
สงัคมไดแ้ละท าใหป้ระเทศชาติเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้ึน 
 2. จุดประสงคแ์ละเป้าหมายของการด าเนินงาน   
   1. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
   2. เพ่ือส่งเสริมและพฒันาใหค้รู มีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน  เกิดทกัษะในการท างานอยา่งมีความสุข พฒันาศกัยภาพใน
การท างานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3. เป้าหมาย 
  1.  เชิงปริมาณ   นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 
  2. เชิงคุณภาพ  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในภาพรวม 
4. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน       
   1. ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา โดยก าหนดนโยบายการปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
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และวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
   3. ประชุม ระดมความคิดเห็น จดัท าร่างแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
   4. ประชุม วพิากษ ์พิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานใหเ้หมาะสม ยดืหยุน่ไดต้ามบริบทของโรงเรียน 
5. น าเสนอกิจกรรมโรงเรียน ด าเนินการตามแนวทางจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
          กิจกรรมท่ี 1  สวดมนต ์
          กิจกรรมท่ี 2  เขา้ฐานมารยาท ปฏิบติัมารยาทท่ีดีงาม    
          กิจกรรมท่ี 3  ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ 
           กิจกรรมท่ี 4  ขอ้ปฏิบติัท่ีดีในร้ัววทิยาลยั 
ดา้นกายภาพ 
  1. มีพระพทุธรูปหนา้เสาธง 
  2. มีพระพทุธรูปประจ าหอ้งเรียน 
  3. โรงเรียนมีความสะอาด สงบ ร่มร่ืน 
  4. มีหอ้งพระพทุธศาสนา หรือลานธรรม 
  5. ไม่มีส่ิงเสพติดเหลา้-บุหร่ี ในสถานศึกษา 100% 
  6. มีป้ายขอ้ปฏิบติัท่ีดี 
  7. มีป้ายขอ้คิดของพระพทุธศาสนา 
  8.ในวนัพระมีกิจกรรมหนา้เสาธง รับศีล และใส่เส้ือสีขาว 
ดา้นส่งเสริมพฤติกรรมนกัศึกษา ครู และผูบ้ริหาร 
  9. อตัลกัษณ์ “ ยิม้ง่าย ไวส้วย อ่อนนอ้ม ถ่อมตน”  
  10. พิจารณาอาหารท่ีรับประทาน รับประทานอาหารไม่เสียงดงั  ไม่หก  ไม่เหลือ  
  11. มีการฝึกการเก็บภารชนะ หลงัจากรับประทานอาหารอ่ม 
  12. ประหยดั อดออม ถนอมใชเ้งินและส่ิงของ 
  13. มีนิสยัใฝ่รู้ สูส่ิ้งยาก 
ดา้นการเรียนการสอน 
  14.มีการนัง่สมาธิ     
  15.การบูรณาการวถีิพทุธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  16.กิจกรรมตามหลกัปฏิบติัตามแนวทางวถีิพทุธ  
5. ผลการด าเนินงาน/ผลสมัฤทธ์ิ/ประโยชน์ท่ีไดรั้บ   
  1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณธรรมจริยธรรม และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
  2.ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
  3.ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทกัษะการด ารงชีวติท่ีมีคุณภาพ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปัจจยัความส าเร็จ  
  1. ผูบ้ริหารโรงเรียน ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมใหก้ าลงัใจ รวมถึงดา้นงบประมาณอยา่งเตม็ท่ี 
  2.ครูทุกคนใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจอยา่งเตม็ท่ี และเตม็ใจ 
  3. นกัเรียนใหค้วามร่วมมือ และมีความพร้อมในการจดักิจกรรม 
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  4.ผูป้กครอง  ชุมชน  ช่ืนชมยนิดีและพึงพอใจ พร้อมใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมอยา่งดียิง่ 
7. บทเรียนท่ีไดรั้บ 
ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ  
  1. ครูผูส้อนไม่มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนในการบูรณาการหลกัคุณธรรม  
  2. มีการเปล่ียนครูผูส้อนบ่อย แกปั้ญหาโดยการอบรมพฒันาครูใหมี้ความรู้ในการอบรมนกัศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
  3. ขาดการประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมดา้นคุณธรรม  แกปั้ญหาโดยการเพ่ิมช่องทางการประชาสมัพนัธ์ ใหม้ากข้ึน ทั้ง
ผูป้กครองและชุมชน 
  4. ควรส่งเสริมใหค้รูไดอ้บรวมในเร่ืองการบูรณาการคุณธรรมเขา้สู่เน้ือหาวชิา แกปั้ญหาโดยการอบรวมการจดัการเรียน
การสอนในเร่ืองการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
8. การเผยแพร่/การไดรั้บการยอมรับ/รางวลัท่ีไดรั้บ 
  1. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มครู ในกลุ่มวทิยาลยัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
  2.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มครูผูส้อนในวทิยาลยัเครือข่าย 
9. ภาคผนวก   
  1. รูปภาพ 
 2. โล่พระราชทานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวถีิพทุธ รุ่นท่ี 1 
 3. ใบเกียรติบตัร  
 
วธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices) 
ช่ือผลงาน         การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
ฝ่ายงาน            งานทะเบียนวดัผลและประเมินผล 
ช่ือผูรั้บผิดชอบ             นางสาวสุพิศพนัธ์  บุบพนัธ์ 
1.ความส าคญัของผลงานหรือท่ีน าเสนอ 
              ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542  หมวด 4  มาตรา 22  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ  และเตม็ตามศกัยภาพ  
มาตรา 23  การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้ง
การเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัของการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี (5)ความรู้ และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข หมวด 9 มาตรา 66  ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการ
แสวงหา ความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติวทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาลไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท า
โครงการ ส่งเสริมทกัษะวชิาชีพและวชิาการข้ึน  เพ่ือฝึกทกัษะความรู้  ความช านาญดา้นวชิาชีพให้นกัศึกษา  
2. จุดประสงคแ์ละเป้าหมายของการด าเนินงาน   
   1. เพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะวชิาชีพและประสบการณ์ตรงในการปฏิบติังาน 
   2. เพ่ือส่งเสริมนกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางดา้นการเรียนวชิาชีพใหมี้ความกา้วหนา้ในดา้นการเรียนและการประกอบ
อาชีพต่อไป 
   3. เพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดความรักความสามคัคีในหมู่คณะและการท างานเป็นทีม 
   4.เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของนกัศึกษาดา้นวชิาการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกรม 
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ดา้นวชิาการ 
   5. เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการส่งใหส้ านกังานการศึกษาเอกชนและส่งใหก้รมวชิาการ 
   6. เพ่ือช่วยใหน้กัศึกษามีแนวทางการปฏิบติัตน  ในเร่ืองการศึกษาอาชีพและเร่ืองส่วนตวั และไดถู้กตอ้งเม่ือไดส้ าเร็จ
การศึกษาแลว้ 
3. เป้าหมาย 
   1.เชิงปริมาณ นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล จ านวน  467 คน (ปวช.3 และปวส.2) 
   2.เชิงคุณภาพ     นกัศึกษามีความรู้  ความสามารถและเกิดทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังานและเทคโนโลย ี  
เพ่ือน าไปใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน       
  1. ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา โดยก าหนดนโยบายการปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
  3. ประชุม ระดมความคิดเห็น จดัท าร่างแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
  4. ประชุม วพิากษ ์พิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานใหเ้หมาะสม ยดืหยุน่ไดต้ามบริบทของโรงเรียน 
5. น าเสนอกิจกรรมโรงเรียน ด าเนินการตามแนวทางจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
          กิจกรรมท่ี 1  ประชุมคณะกรรมการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (ครูผูส้อน)ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
          กิจกรรมท่ี 2  จดัตารางในการทบทวนความรู้ตามรายวชิาท่ีมีสอบ 
          กิจกรรมท่ี 3  จดัจ าลองการสอบ V-net ในภาคเรียนท่ี 1 เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ในเร่ืองท่ีนกัศึกษาผา่นเกณฑน์อ้ย 
          กิจกรรมท่ี 4  ในภาคเรียนท่ี 2 จดัติวเน้ือหาท่ีใชใ้นการสอบ V-net ในช่วงเชา้ก่อนเรียน และในชัว่โมงกิจกรรม 
   กิจกรรมท่ี 5  จดัจ าลองการสอบ V-net ก่อนมีการสอบจริง 
ดา้นกายภาพ 
   1. มีขอ้สอบ V-net ปีก่อนๆท่ีผา่นมา  
   2. มีหารจดัหอ้งส าหรับติว V-net โดยเฉพาะ 
   3. วทิยาลยัจดับรรยากาศใหมี้ความสะอาด สงบ ร่มร่ืน 
ดา้นส่งเสริมพฤติกรรมนกัศึกษา ครู และผูบ้ริหาร 
   5.นกัศึกษามีวนิยัมากข้ึน 
   6.นกัศึกษาตระหนกัในเร่ืองการสอบ V-net มากข้ึน 
   7.คณะครู อาจารยมี์ความมุ่งมัน่ เสียสละท่ีจะใหค้วามรู้ 
   8.ผูบ้ริหารสนบัสนุน อุปกรณ์ ส่ือต่างๆอยา่งดี 
ดา้นการเรียนการสอน 
   9.จดัตารางในการเรียนเพ่ิมเติม 
   10.มีบนัทึกราบช่ือในการเรียน 
   11.นกัศึกษามีความตั้งใจเรียนเพ่ิมข้ึน  
5. ผลการด าเนินงาน/ผลสมัฤทธ์ิ/ประโยชน์ท่ีไดรั้บ   
   1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาใหมี้ความเพ่ิมมากข้ึน 
   2.ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
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   3.เรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทกัษะการด ารงชีวติท่ีมีคุณภาพ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.ปัจจยัความส าเร็จ  
   1. ผูบ้ริหารโรงเรียน ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมใหก้ าลงัใจ รวมถึงดา้นงบประมาณอยา่งเตม็ท่ี 
   2. ครูทุกคนใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจอยา่งเตม็ท่ีมีความเสียสละ  และเตม็ใจ 
   3. นกัเรียนใหค้วามร่วมมือ และมีความพร้อมในการจดักิจกรรม 
   4. ผูป้กครอง  ชุมชน  ช่ืนชมยนิดีและพึงพอใจ พร้อมใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมอยา่งดียิง่ 
7. บทเรียนท่ีไดรั้บ 
ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ  
   1. การจดัการสอนช่วงเชา้ นกัศึกษาบางคนบา้นไกลมาไม่ทนั 
   2. นกัศึกษาบางคนไม่เห็นความส าคญัในการติว V-net  
8. การเผยแพร่/การไดรั้บการยอมรับ/รางวลัท่ีไดรั้บ 
   1.  ผลการสอบของนกัศึกษาในภาพรวมดีข้ึน 
   2. ความรู้ท่ีไดรั้บของนกัศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการสอบ VQ ได ้
9. ภาคผนวก   
   1. ผลการสอบ 
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ส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระท่ีส าคญั ดงัน้ี  

2.1 ขอ้มูลพ้ืนเก่ียวกบัสถานศึกษา 

  ท่ีอยู ่
  วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล เลขท่ี 244/4 หมู่ 6 ถนนท่าดินด า ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
  โทรศพัท ์036-680-114  โทรสาร 036-680-114 
  E-mail nanalct@hotmail.com  Website www.Chaibadantech.ac.th 
  ประวติัสถานศึกษา 
   วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล เดิมช่ือโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ เปล่ียนช่ือมาจากโรงเรียน
พณิชยการล านารายณ์  ไดก่้อก าเนิดมาจากโรงเรียนนารายณ์วทิยา ทั้งน้ี เน่ืองมาจากมีผูป้กครองนกัศึกษาจ านวนมาก ไดม้า
ปรึกษาหารือเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษาต่อสายอาชีพของบุตรหลาน เน่ืองจากในเขตอ าเภอชยับาดาลไม่มีโรงเรียนระดบั
อาชีวศึกษา ดงันั้นนกัศึกษาท่ีมีความประสงคอ์ยากศึกษา ต่อสายอาชีพ ตอ้งเดินทางไกลไปเรียนท่ีอ าเภอเมือง ท าใหต้อ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายจ านวนมาก หรือถา้ไปพกัอยูท่ี่อ  าเภอเมืองก็มีปัญหาเร่ืองความประพฤติของนกัศึกษา ดงันั้นเม่ือท่านอาจารยนิ์ยม  
วรปัญญา ผูอ้  านวยการโรงเรียนนารายณ์วทิยา ไดรั้บทราบปัญหาตรงน้ี จึงไดคิ้ดขยายการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาข้ึน โดย
ไดก่้อตั้ง โรงเรียนพณิชยการล านารายณ์ข้ึน ในพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัโรงเรียนนารายณ์วทิยา นกัศึกษา รุ่นแรกส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นนกัศึกษาท่ีจบจากชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนนารายณ์วิทยาและเป็นนกัศึกษาท่ีมาจากโรงเรียนมธัยมประจ า
อ าเภอชยับาดาลและอ าเภอใกลเ้คียง  ดงันั้นโรงเรียนพณิชยการล านารายณ์  จึงเป็นโรงเรียนอาชีวะเอกชนแห่งแรกของ
อ าเภอชยับาดาล 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล ใชอ้กัษรยอ่ “ว.ท.ช.” เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ขนาดกลาง สงักดั
ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 244/4 หมู่ 6 ถนนท่าดินด า ต าบลล านารายณ์ อ าเภอ
ชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2525 เปิดท าการสอนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) หลกัสูตร 3 ปี เร่ิมแรกเปิดท าการสอนเพียงแผนกเดียว คือ แผนกพาณิชยกรรม สาขางานบญัชี สาขาการขาย
และสาขาการเลขานุการ โดยมี นายนิยม วรปัญญา เป็นผูรั้บใบอนุญาต และนางรัชนี มนูพิพฒัน์พงศ ์เป็นครูใหญ่ มีนกัศึกษา
จ านวน  44 คน คณะครู 9 คน 
ต่อมาปี 2526  ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายชั้นเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม ข้ึน 3 สาขา 
คือ สาขาช่างยนต ์,สาขาช่างไฟฟ้าก าลงัและสาขาช่างก่อสร้างเรียนท่ีจบ ม.3,มศ. 3 หรือเทียบเท่า จึงขออนุญาตเปล่ียนช่ือ
โรงเรียนจากโรงเรียนพณิชยการล านารายณ์เป็นโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ ใชอ้กัษรยอ่ “พ.ช.ร.” 
ปี 2534  ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายชั้นเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(รอบบ่าย) 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี สาขาการตลาด  และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนกัศึกษาท่ีจบ ปวช. 3 
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ปี 2535  ไดรั้บอนุญาต ใหข้ยายชั้นเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(รอบเชา้-รอบบ่าย)ประเภทวชิา
บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการตลาด  รับนกัศึกษาจบ  ปวช. 3 
ปี 2540  ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายชั้นเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(รอบเชา้-รอบบ่าย) ประเภท
วชิาการบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนกัเรียนท่ีจบ ม.6,ม.ศ 5 หรือเทียบเท่า 
ปี 2543        ไดล้งนามความร่วมมือกบัสถาบนัราชภฎัพระนครระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดท าการสอนในวนั
เสาร์-อาทิตย ์
ปี 2544        ไดล้งนามความร่วมมือกบัสถาบนัราชภฎัพระนครเปิดศูนยบ์ริการการศึกษาของสถาบนัราชภฎัพระนคร ณ 
วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล ไดข้ยายเปิดสอน ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาการบริหาร
การศึกษา 
ปี 2551        ไดข้ยายโรงเรียนสาขาช่ือโรงเรียนพขุามเทคโนโลย ี(P-Tech) 
ปี 2554        ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือจากโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์เป็น “วทิยาลยัเทคโนโลยชียั
บาดาล” ใชอ้กัษรยอ่ “ว.ท.ช.”  วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 ช่ือภาษาองักฤษวา่ “Chaibadan Technological  College” ใชช่ื้อยอ่วา่ 
“C-Tech” เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 
ปี 2558           ไดร่้วมกบัมหาวทิยาลยันอร์ท ไดเ้ปิดท าการสอนในระดบัปริญญาตรี เป็นศูนยบ์ริการการศึกษา   ณ 
วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล 
ปี 2559        ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายชั้นเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
ประเภทวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สาขาวชิาการท่องเท่ียว  รับนกัเรียนท่ีจบ ม.3,มศ. 3 และ ปวช.3 หรือเทียบเท่า  และ
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ประเภทวชิาช่าง อุตสาหกรรมสาขาวชิางานยานยนต ์ สาขาไฟฟ้าก าลงั  รับนกัเรียนท่ี
จบ ปวช.3 
 
  การจดัการศึกษา 
  วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล ไดด้ าเนินการจดัการศึกษา 2 ระดบั  ดงัน้ี 
1.  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) เปิดท าการสอน 3 ประเภทวชิา 
  1)  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม ไดจ้ดัการการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของอาชีวศึกษา 
พทุธศกัราช 2556   มี 3 สาขาวชิา คือ  
- สาขาวชิาการบญัชี  
- สาขาวชิาการตลาด 
- สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2)  ประเภทอุตสาหกรรม ไดจ้ดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  อาชีวศึกษาพทุธศกัราช 2556 มี 2 
สาขาวชิา  คือ  
- สาขาวชิาช่างยนต ์ สาขางานยานยนต ์ 
- สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
  3) ประเภทวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดจ้ดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  อาชีวศึกษา
พทุธศกัราช 2557 มี 1 สาขาวชิา  คือ  
- สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
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2.  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ไดจ้ดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร อาชีวศึกษา พทุธศกัราช 2557  ประเภทวชิา 
1) ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ ไดจ้ดัการการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของอาชีวศึกษา พทุธศกัราช 2557  มี 4 สาขาวชิา คือ  
- สาขาวชิาการบญัชี  
-สาขาวชิาการตลาด 
-สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-สาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
  1.2  ประเภทอุตสาหกรรม ไดจ้ดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาชีวศึกษา พทุธศกัราช 2557  มี 2 
สาขาวชิา  คือ  
-สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 
-สาขาวชิาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลงั 
  1.3 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดจ้ดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  อาชีวศึกษา
พทุธศกัราช 2557 มี 1 สาขาวชิา  คือ  
- สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
  สภาพชุมชน 
            อ าเภอชยับาดาลของจงัหวดัลพบุรี เป็นอ าเภอชายแดนดา้นตะวนัออกเฉียงเหนืออยูห่่างจากตวัจงัหวดัลพบุรี
ระยะทาง 90 กม.อ าเภอชยับาดาลมีเน้ือท่ี  4,762.362 ตร.กม. สภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบจนถึงลกัษณะเป็นพ้ืนราบสูง
ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขามีลกัษณะเป็นป่าเขาติดเทือกเขาดงพญาเยน็ทางตอนใตแ้ละ
ทางดา้นตะวนัออกเป็นท่ีราบมีสภาพเป็นท่ีท าการเกษตรกรรมทางดา้นทิศตะวนัตกมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มของแม่น ้ าป่าสกั
เหมาะแก่การเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท าไร่ออ้ย ไร่มนัส าปะหลงัวทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาลเป็นสถาบนัการศึกษา
เอกชนท่ีเปิดสอนในระดบัอาชีวศึกษาแห่งแรกของอ าเภอชยับาดาล  ตั้งอยูใ่นชุมชนซ่ึงเป็นชุมชนท่ีตั้งข้ึนโดยเทศบาลต าบล
ล านารายณ์ชุมชนท่ีตั้งอยูเ่ป็นชุมชนเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งและคา้ขายบริเวณรอบๆ
วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล รัศมี  50 กิโลเมตร ชุมชนเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ 
  สภาพเศรษฐกิจ 
           อ าเภอชยับาดาล  เป็นแหล่งปลูกออ้ยมาก  รายไดข้องชุมชนส่วนใหญ่มาจากการปลูกออ้ยและการปลูกมนั
ส าปะหลงัของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือนและสาขาการผลิตภาคเกษตรกระจายอยูใ่นทุกอ าเภอพืชท่ีปลูกมากเป็น
อนัดบัหน่ึงคือออ้ยรองลงมาไดแ้ก่มนัส าปะหลงัขา้วนาปรังออ้ยโรงงานขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
  สภาพสงัคม 
  • อาชีพหลกัของชุมชนคือคา้ขาย 
• ศาสนาท่ีชุมชนนบัถือคือศาสนาพทุธ 
• อาชีพหลกัของผูป้กครองส่วนใหญ่คือเกษตรกร - ลูกจา้ง 
• ศาสนาท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่นบัถือคือศาสนาพทุธ 
• รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครองต่อครอบครัวประมาณ 50,000-200,000 บาท/ปี 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร 
 

ผูร้บัใบอนุญาต / ผูจ้ดัการ 
ผูอ้ านวยการ 

นางรชันี  มนูพพิฒัน์พงศ ์
 

 

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 

 

 

ฝ่ายบุคลากร 
 

ฝ่ายวชิาการและ
ธุรการ-การเงนิ 

 

1. งานวิชาการ 
2. งานวิจัย นวัตกรรม  
   สิ่งประดิษฐ์และสื่อการ  
   เรียนการสอน 
3. งานส่งเสริมหลักสูตร 
4. งานทะเบียนวัดผลและ 
   ประเมินผล 
5. งานส่งเสริมแหล่งการ 
    เรียนรู้ 
6. งานบัญชีการเงิน/ 
    งบประมาณ 
 
 

1. งานแผนและนโยบาย 
2. งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
3. งานพัฒนาอาคาร 
    สถานที ่
4. งาน กยศ. /งานทุน
ภายนอกวิทยาลัย 
5. งานสัมพันธ์ชุมชน 
 

1. งานกิจกรรมนักเรียน   
    นักศึกษา 
2. งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
3. งานครูที่ปรึกษา 
4. งานสวัสดิการและบริการ 
5. งานโครงการพิเศษ 
 

 

ฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา 

 

1. งานบริหารจัดการ 
2. งานบุคลากร 
3. งานความร่วมมือ 
4. งานศูนย์ข้อมูล 
    สารสนเทศ 
5.งานประชาสัมพันธ ์
 
 
 

 

นกัเรยีน นกัศกึษา 
 

ครปูระจ าชัน้ 
 

หวัหน้าสาขาวชิา / หวัหน้าหมวดวชิา 
 

หวัหน้าระดบัชัน้ 
 

หวัหน้าประเภทวชิา 
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2.3 ขอ้มูลของสถานศึกษา 
  ขอ้มูลผูเ้รียน 

ระดบัช้ัน ปกต ิ ทวภิาค ี ทวศึิกษา รวม 

ปวช.1 466 0 0 466 

ปวช.2 389 0 0 389 

ปวช.3 282 0 0 282 

รวม ปวช. 1137 0 0 1137 

 

ระดบัช้ัน ปกต ิ ทวภิาค ี รวม 

ปวส.1 155 5 160 

ปวส.2 183 0 183 

รวม ปวส. 338 5 343 

  ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดบัช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3 342 250 73.10 

ปวส.2 166 142 85.54 

รวม 508 392 77.17 

  ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดบัช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3 361 258 71.47 

ปวส.2 192 183 95.31 

รวม 553 441 79.75 

  ขอ้มูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มใีบประกอบวชิาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ดัการ/ ผูอ้  านวยการ/ รองผูอ้  านวยการ/ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

5 5 - 

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรั้บการบรรจุ/ ผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง 48 48 48 

ขา้ราชการพลเรือน 0 - - 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มใีบประกอบวชิาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

พนกังานราชการครู 0 0 0 

พนกังานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 22 0 22 

เจา้หนา้ท่ี 7 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนกังานขบัรถ/ ฯ) 4 - - 

รวม ครู 70 48 70 

รวมทั้งส้ิน 86 48 70 

  ขอ้มูลหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวชิา ระดบั ปวช.(สาขาวชิา) ระดบั ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา) 

อุตสาหกรรม 2 2 4 

พาณิชยกรรม 3 4 7 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 6 7 13 

  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลงั) 

อาคารเรียน 4 

อาคารปฏิบติัการ 4 

อาคารวทิยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค ์ 2 

อาคารอ่ืน ๆ 0 

รวมทั้งส้ิน 11 
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ขอ้มูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 20568398.26 

งบด าเนินงาน 4162845.89 

งบลงทุน 1607864.44 

งบเงินอุดหนุน 5048775.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 3748500.00 

รวมทั้งส้ิน 35136383.59 

2.4 ปรัชญา อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  ความร้ คู่ คุณธรรม 
  อตัลกัษณ์ 
  ยิม้ง่าย ไวส้วย อ่อนนอ้ม ถ่อมตน 
  เอกลกัษณ์ 
  ทกัษะดี มีคุณธรรม 

2.5 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

  วสิยัทศัน ์
  มุ่งพฒันาผูเ้รียนดา้นวชิาชีพใหไ้ดม้าตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  รักความเป็นประชาธิปไตย ใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม เพียบพร้อมคุณธรรม นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  พนัธกิจ 
           พนัธกิจท่ี 1 จดัการศึกษาวชิาชีพใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน 
   พนัธกิจท่ี 2 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
         พนัธกิจท่ี 3 พฒันาระบบการบริหารบุคลากรตามหลกัธรรมมาภิบาล นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         พนัธกิจท่ี 4 สร้างความร่วมมือในทุกดา้น 
         พนัธกิจท่ี 5 พฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
         พนัธกิจท่ี 6 จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในใหมี้คุณภาพ 
 
  เป้าประสงค ์
           1. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
  2. เสริมสร้างผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา 
  3. ครูบุคลากรมีสมรรถนะของความเป็นมืออาชีพ 
  4. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 
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  5. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รดา้นการเรียนรู้วชิาชีพ 
         6. พฒันาด าเนินการประกนัคุณภาพภายในใหค้รอบคลุมการจดัการศึกษา 
         7.พฒันาระบบการประกนัภายในใหมี้คุณภาพ 
        
  ยทุธศาสตร์ 
            1. พฒันาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ระดบัชาติและสากล 
          2. ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก 
          3. การขยายโอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
          4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
          5. พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรมืออาชีพ 
          6. บริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
 
  กลยทุธ ์
  1.พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวชิาชีพ 
2.ส่งเสริมการจดัท าผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยั 
3. พฒันาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
5.ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
6.พฒันาบุคลากรทางการศึกษาดา้นวชิาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.พฒันาการบริหารจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
8.สร้างโอกาสและความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
9.ส่งเสริมการบริการชุมชนและยกระดบัคุณภาพดา้นจิตอาสา 
10.พฒันาและดูแลอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และแหล่งการเรียนรู้หรือหอ้งสมุด 
11.พฒันาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
12.พฒันาการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
13.ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในใหค้รอบคลุมการจดัการศึกษา 
14.พฒันาระบบการประกนัภายในใหมี้คุณภาพ 
2.6 เกียรติประวติัของสถานศึกษา 
  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

โล่รางวลัและปรีะกาศเกียรติคุณ วทิยาลยัอาชีวะวถีิพทุธชั้นน า
ยอดเยีย่ม รุ่นท่ี 1  

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั 
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รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

รางวลัสถานศึกษาอาชีวศึกษาวถีิพทุธ ชนะเลิศ ชาติ มหากฏุราชวทิยาลยั(มจร.) 

ประกาศเกียรติคุณวทิยาลยัอาชีวศึกษาวถีิพทุธชั้นสูง ชนะเลิศ ชาติ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายธนตัถ ์ซ่ือกิจธนโภคิน  
โล่รางวลัครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวพาณิภคั เกตุแกว้  
โล่รางวลัครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวธนชัพร บุญรอด  
เกียรติบตัรครูจรรยาบรรณดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมกราส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางรัชนี มนูพิพฒัน์พงศ ์ 
เกียรติบตัรผูบ้ริหารดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางโชติรส ส่งสยัออ  
เกียรติบตัรผุบ้ริหารดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางวภิาพร กระจ่างจิต  
เกียรติบตัรครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายประจวบ สนนอก  
เกียรติบตัรครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางพรรณี ดอกสน  
เกียรติบตัรครูสอนดี 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางพรรณี ดอกสน  
เกียรติบตัรครูสอนดี 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางเจียรไน บุญอุดหนุน  
เกียรติบตัรครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางธญัญารัตน์ พยคัเลิศ  
เกียรติบตัรครูสอนดี 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นายนพดล มีส่ง  
เกียรติบตัรครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางจุไรรัตน์ กนัไทยราษฎร์  
เกียรติบตัรครูสอนดี 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ  
เกียรติบตัรครูสอนดี 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวจินดาหรา วนัเท่ียง  
เกียรติบตัรครูสอนดี 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวกาญจนา เกษม  
เกียรติบตัรครูสอนดี 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวพาณิภคั เกตุแกว้  
เกียรติบตัรครูสอนดี 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวมลัลิกา ฉิมบุรี  
เกียรติบตัรครูสอนดี 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางโชติรส ส่งสยัออ  
เกียรติบตัรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั สมาคมโรงเรียนเอกชนจงัหวดัลพบุรี 

นางจุไรรัตน์ กนัไทยราษฏร์  
เกียรติบตัรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั สมาคมโรงเรียนเอกชน จงัหวดัลพบุรี 

นายประจวบ สนนอก  
เกียรติบตัรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั สมาคมโรงเรียนเอกชน จงัหวดัลพบุรี 

นายนพดล มีส่ง  
เกียรติบตัรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั สมาคมโรงเรียนเอกชน จงัหวดัลพบุรี 

นางสาวธนกร ส่งสยัออ  
เกียรติบตัรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั สมาคมโรงเรียนเอกชน จงัหวดัลพบุรี 

นางสาวธนชัพร บุญรอด  
เกียรติบตัรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั สมาคมโรงเรียนเอกชน จงัหวดัลพบุรี 
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ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางออ้ยทิพย ์ยมจนัทร์  
เกียรติบตัรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั สมาคมโรงเรียนเอกชน จงัหวดัลพบุรี 

นางณฐัริกา เรืองงาม  
ครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั สมาคมโรงเรียนเอกชน จงัหวดัลพบุรี 

นางสาวจุรีพร มงักรทอง  
ครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั สมาคมโรงเรียนเอกชน จงัหวดัลพบุรี 

นายพีรวสั นาทอง  
เกียรติบตัรผูบ้ริหารและครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

นายสุชาติ ใจช้ืน  
เกียรติบตัรผูบ้ริหารและครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

นายพนมพร แกว้ฤทธ์ิ  
เกียรติบตัรผูบ้ริหารและครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

นายรุ่งโรจน์ สชันา  
เกียรติบตัรผูบ้ริหารและครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

นางสาวพรทิพย ์เพช็รณรงค ์ 
เกียรติบตัรผูบ้ริหารและครูดีเด่น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

  รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายชลสิทธ์ิ ช่ืนจู  
คอมพิวเตอร์ส านกังาน (Microsoft Office 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นายณฐกร บุญประดิษฐ ์ 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นายธนดล ตน้สมบูรณ์  
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นางสาวทิพยวลัย ์บุญยิง่  
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นางสาวอารียา พวงมาลา  
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นายธนพฒัน์ มานะวงศเ์จริญ  
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 
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ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายสหรัฐ ช่วยดบัโรค  
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นายศกัด์ิมงคล ประกาศ  
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นายภราดร ช่างภกัดี  
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นายธีรวชั โปรดสนัเทียะ  
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นายภูรินทร์ ถมปัด  
การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

นางสาวรุ่งนภา บุญรอด  
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายธนาวฒิุ จนัทรติวงศ ์ 
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายปวเรศ สุมาลี  
การใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายจกัรี ฟองดี  
การใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายวชัรชยั แพรวขนุทด  
การใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาดอกชน 

นายชลสิทธ์ิ สงัขท์อง  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายจกัรกฤษณ์ มาตร์นอก  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวกญัญารัตน์ ก่ิมเท้ิง  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายพีระกานต ์มาแสวง  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวนภาภรณ์ สุโสภา  
ทกัษะการบญัชี เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางสาวธนชัชา พงษสุ์นทร  
ทกัษะการบญัชี เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายภูชิต เท่ียงธรรม  
ทกัษะควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายสมทรัพย ์มหาทอง  
ทกัษะควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชฃีวศึกษาเอกชน 

นายมานะ ฉนัไชย ์ 
ทกัษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวมทัสิกานต ์กีโดย  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวณฐักานต ์เรืองจุติโพธ์ิพาน  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวจินตนา เก่งนอก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์เหรียญทอง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายชลสิทธ์ิ แสงมณี  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวธนภรณ์ อั้นวงษ ์ 
ทกัษะการบญัชี เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวธิดารัตน์ ศรีโคตร  
ทกัษะการบญัชี เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวปฏิมา ค าแดงสุข  
ทกัษะการบญัชี เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวสู๓ฑฺ๙ย ืฮ๋ฮฯฬ๗  
ทกัษะการบญัชี เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค 
ศฒษ๕ฒฮษ
๙  ๊ซส฿ฏาษฌฮฏ๙ฯ 

นางสาวอจัฉราภรณ์ โยประทุม  
ทกัษะการบญัชี เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายสุวฒัน์ อินตะปันโย  
ทกัษะการบญัชี เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวจิราวรรณ พิลนั  
ทกัษะการบญัชี เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางสาวพรทิวา แกว้สาหลง  
ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวนนัทฉตัร จูเปี  
ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวจิราภรณ์ รังสิโย  
ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายสุริญา ไหวพริบ  
ทกัษะงานฝึกฝีมือ 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวปิยะพร รารุล  
การประกวดมารยาทไทย เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวอยัลดา พิมทอง  
การประกวดมารยาทไทย เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวจุฬาลกัษณ์ ฉตัรรัศมีกลุ  
การประกวดมารยาทไทย เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวกมลพรรณ แมน้พวก  
การประกวดมารยาทไทย เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวพรไพลิน แพไธสง  
การประกวดมารยาทไทย เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวชนิกานต ์กลุสุวรรณ์  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายธนพนธ์ โพธ์ินอก  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เหรียญทองแดง 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายธีรภทัร เกษมาลา  
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายมนตรี โค่นกระโทก  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวจิรัตน์ดา  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายธงชยั ปัดชา  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายนรินทร์ จนัภกัดี  
ทกัษะพิมพดี์ดภาษาไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวสุชาศินีย ์ทองแหม  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวลดาวลัย ์วงษา  
ทกัษะการใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวชลธิดา พงษศ์รีพนัธ์  
ทกัษะการบญัชี เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวชญาดา สระประทุม  
ทกัษะ Marketing Challenge เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวสุพตัรา เครือแกว้  
ทกัษะ Marketing Challenge เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวนฤภร ทบัทิม  
ทกัษะ Marketing Challenge เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวศิริพร วชิยัรัตนตระกลู  
ทกัษะการบญัชี เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายเอกภพ อาบสุวรรณ์  
ทกัษะงานจกัรยานยนต ์เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวฃลธิชา ภู่ม่วง  
การประกวดเตน้ / แดนเซอร์ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวศิรประภา ลกัขษร  
การประกวดเตน้ / แดนเซอร์ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวสุพรรษา ล่องลอย  
การประกวดเตน้ / แดนเซอร์ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวกมลวรรณ วงษา  
การประกวดเตน้ / แดนเซอร์ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวศุภาวรรณ โตมานิตย ์ 
การประกวดเตน้ / แดนเซอร์ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางสาวจิราภา ห่อเทศ  
การประกวดเตน้ / แดนเซอร์ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวกฤตติยานี เช้ือจนัดี  
การประกวดเตน้ / แดนเซอร์ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวกาญจนา เหลาผา  
การประกวดเตน้ / แดนเซอร์ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวธญัชนก วงษล์ะคอน  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวกลุสตรี ทองสุข  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายชลสิทธ์ิ เข่ือนแกว้  
การประกวดการพดูสาธิตภาษาองักฤษ เหรียญเงิน 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

  รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

 นางสาวกญัญารัตน์ ก่ิมเท้ิง  
  ทกัษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน  

 นางสาวกณัฐิกา จัน่ทอง  
  ทกัษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายรชต ข าคง  
ทกัษะโปรแกรมฐานขอ้มูล 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายธนวฒัน์ บรรจงเก็บ  
ทกัษะโปรแกรมฐานขอ้มูล 

รองชนะเลิศ ชาติ  สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวสุชาศินีย ์ทองแหม  
ทกัษะโปรแกรมกราฟิก 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายพีระกานต ์มาแสวง  
ทกัษะโปรแกรมกราฟิก 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวณฐัญา สวา่งจิตร์  
ทกัษะองคป์ระกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายอนิวตัต์ิ พาประเวช  
ทกัษะระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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 นายอนิวตัต์ิ พาประเวช  
ทกัษะระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายสุวฒัน์ หาญณรงค ์ 
ทกัษะการสร้างเวบ็ไซต ์

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวกาญจนา มาพร  
ทกัษะการสร้างเวบ็ไซต ์

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายธีรวชั โปรดสนัเทียะ  
ทกัษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวอนุธิดา หอมขนุทด  
  ทกัษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายกนัทรากร ดวงสุวรรณ์  
ทกัษะระบบจดัการฐานขอ้มูล 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายชยัวฒิุ ห่วงยา  
ทกัษะระบบจดัการฐานขอ้มูล 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวกนกวรรณ บุญบนัดาลจิตร์  
ทกัษะเทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวพรทิพย ์เอนกนวล  
ทกัษะเทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายวรีพงษ ์วเิชียรรัตน์  
ทกัษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายจกัรพนัธ์ ตา้นกลางดอน  
ทกัษะเทคนิคการน าเสนอการขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาววาสนา อ่อนสิงห์  
  ทกัษะเทคนิคการน าเสนอการขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวเพญ็พกัตร์ สายทองค า  
ทกัษะเทคนิคการน าเสนอการขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวพบบุญ แตงทรัพย ์ 
ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวพิมลพรรณ รักษาภยั  
  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาววริศรา มีชนะ  
ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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 นางสาวอรอนงค ์ทองสุทธ์ิ  
ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวกาญจนา มหาวงัสวสัด์ิ  
ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายณฐัพนธ์ พรมโลก  
ทกัษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวพลอยชมภู สุขเดช  
ทกัษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายมานะ ฉนัไชย ์ 
ทกัษะการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวกญัญารัตน์ จ๋ิวสุข  
ทกัษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายณฐัวฒิุ นอ้ยเจริญ  
ทกัษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายอดิศร ตะกดุเท่ียง  
ทกัษะงานเคร่ืองยนตเ์ลก็ดีเซล 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวศิริพร จนัทร์ผล  
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวสุดารัตน์ ถาวงษก์ลาง  
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาววภิาพร ทองเหลง็  
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวช่อผกา เถินมงคล  
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวอรวรา สงสระเกตุ  
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายธนพนธ์ โพธ์ินอก  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวกลุสตรี ทองสุข  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวจุฑารัตน์ ไมขนุทด  
การประกวดการพดูสาธิตเป็นภาษาองักฤษ 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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 นางสาวณฐักลุ บุญจนัทร์  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวกญัญารัตน์ บ ารุงรักษ ์ 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นางสาวสิรินยา พรมรอด  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

 นายกิตตินนัท ์แสงสวา่ง  
การประกวดร้องเพลงสากล 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวเบญจวรรณ พนัอ่ึง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวรัตติกาล จารุพิมพ ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวรัตติกาล จารุพิมพ ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวรัตติกาล จารุพิมพ ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวรัตติกาล จารุพิมพ ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวรัตติกาล จารุพิมพ ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวรัตติกาล จารุพิมพ ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวบุษยาเยาว ์พนัดุง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวอรยา ชาโสนา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวอรยา ชาโสนา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวโสรยา มารุ่งเรือง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวเยาวลกัษณ์ รู้การนา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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นายธีรัทร์ บุญเมือง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายธีรัทร์ บุญเมือง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายนรินทร นกัธรรม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายบูรพา บรรดาศกัด์ิ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายสุภชยั คลา้ยโต  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายวรีะพล เติมเพชร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายศุภภรณ์ สายใหม่  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายมานะ ฉนัไชย ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายกฤตเมธ จ าปาบุรี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายธีรวฒัน์ จนัโพราม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายเกษมศกัด์ิรักซอ้น  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายกรต ขม้ินเครือ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายเดนนิส ลุนด ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายณรงค ์หึกขนุทด  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายพฒิุภทัร บุญวงศจ์ริยะ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายชินวตัร ดวงมะณี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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นายปณชยั แรงเขตรกิต  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวธนัยพร คงธนชยัวฒัน์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายธนกร แถสูงเนิน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวชาลิสา กองตนั  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายอาทิตย ์ติดบุตร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวนิสา วงษเ์กิด  
การประกวดส่ิงประดิษฐ ์

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาววริศรา ช่ืนเปล่ือง  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายรชต ข าคง  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายพีระกานต ์มาแสวง  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายธนวฒัน์ บรรจงเก็บ  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายสุวฒัน์ หาญณรงค ์ 
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายชชันนัท ์ขนัวเิศษ  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายชลธร ค าชมภู  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นายวษิณุ ป่ินเนตรวงษ ์ 
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวมทัสิกานต ์กีโดย  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวขนิษฐา จนัทร์ดี  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายชยัวฒิุ ห่วงยา  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวซาแมนตา้ อินสวา่ง  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวจุฬาลกัษณ์ ฉตัรรัศมีกลุ  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 

นางสาวพชัรีสุขแกว้  
การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน 
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ส่วนท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  ใหส้ถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติม
ตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงค ์

   การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ความรู้ มีทกัษะและการ
ประยกุตใ์ชเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

1.1 ดา้นความรู้ 

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฎี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวชิาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือขอ้เท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดบัการศึกษา 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติเป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุ
อาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา สามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการด ารงชีวติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสยัท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการ
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ด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา ประกอบดว้ยประเด็นการ
ประเมิน ดงัน้ี  

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
มีการปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวชิาใหม่ หรือกลุ่มวชิาเพ่ิมเติมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละ
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู ้
พร้อมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชีพ จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยัท างาน ตามหลกัสูตร มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบั
การศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม 
สนบัสนุน ก ากบั ดูแลใหค้รูจดัการเรียนการสอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 

  สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วทิยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สงักดัหรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้ง
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ มีการจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจดัการศึกษา 
การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวชิาการและวิชาชีพ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั โดยผูบ้ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

  4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์
4.1.1 ดา้นความรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์
ดา้นความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัไดร้ายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นความรู้ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผูส้อบผา่นมาตรฐานวชิาชีพ  ระดบั ปวช. 249 คน ผูส้อบผา่นมาตรฐานวชิาชีพ  ระดบั 
ปวส.  จ านวน 183 คน 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ท าใหผู้เ้รียนท่ีสอบผา่นมาตรฐานวชิาชีพจบการศึกษาทุกคน 
     1.1.3) ผลสะทอ้น :  ผูจ้บการศึกษาเป็นท่ีตอ้งการของหน่วยงานและตลาดแรงง 
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
     1.2.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผูจ้บการศึกษาท่ีสอบผา่น V-net ค่าเฉล่ียตามเกณฑท่ี์ก าหนด ระดบั ปวช. 230 คน   ระดบั 
ปวส.  จ านวน 138 คน 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการสอบ ระดบั ปวช คิดเป็นร้อยละ 82.24  และระดบั  ปวช คิดเป็นร้อยละ 70.30   
     1.2.3) ผลสะทอ้น :  ผูเ้รียนท่ีจบการศึกษา ไดท้บทวนความรู้เฉพาะสาขาของตนเอง 
4.1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัไดร้ายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการ
ประยกุตใ์ช ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดงัน้ี 
2.1) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     2.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ ระดบั ปวช จ านวน 249 คน  และระดบั 
ปวส. จ านวน 183  คน 
     2.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผูเ้รียนท่ีจบการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทกัษะตรงตามสาขาของตนเอง 
     2.1.3) ผลสะทอ้น :  ท าใหมี้นกัเรียนท่ีจบ ม.3 มาเขา้เรียนใหม่เป็นจ านวนมาก  
2.2) ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
     2.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนรางวลั จากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ จ านวน  85     รางวลั 
     2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ ในเวทีการแข่งขนัระดบัภาคเป็นท่ีน่าพอใจ 
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     2.2.3) ผลสะทอ้น : จากการแข่งขนัท าใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นใหก้ารฝึกฝนทกัษะของสาขาตนเองมากข้ึน 
4.1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัไดร้ายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดงัน้ี 
3.1 ) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
      3.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมโครงการของวทิยาลยัดา้น คุณธรรม จริยธรรม จ านวน 1,489 คน 
      3.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการด าเนินงานของการจดัโครงการอยูใ่นเกณฑดี์ 
      3.1.3) ผลสะทอ้น :  จากการจดัโครงการท าใหน้กัศึกษามีความรู้ ปฏิบติัในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
3.2) ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์    
      3.2.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนนกัศึกษา ระดบั ปวช. จ านวน 1066 คน ระดบั ปวส. จ านวน 343 คน 
      3.2.2) เชิงคุณภาพ :  คิดเป็นร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ร้อยละ 100 
      3.2.3) ผลสะทอ้น :  จากการดูแลผูเ้รียนและผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ท าใหว้ทิยาลยัไดรั้บรางวลั
พระราชทานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวถีิพทุธ รุ่นท่ี 1 ท าใหชุ้มชนมีความมัน่ใจในการจดัการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
     3.3.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีท่ีผา่นมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 234 คน จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ปวส. ในปีท่ีผา่นมามีงานท าใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 110 คน   
รวมทั้งส้ิน 344 คน 
     3.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีท่ีผา่นมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 93.60 ผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีท่ีผา่นมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็น ร้อยละ 77.46  เฉล่ียโดยรวม  คิดเป็น
ร้อยละ 85.53 
     3.3.3) ผลสะทอ้น :  องคก์ร หน่วยงานภายนอกหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งสถานศึกษา    ในการ
ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีงานท าใน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ 
  2) จุดเด่น  
  1.   มีผูเ้รียนผา่นการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎีตามเกณฑคุ์ณภาพของวทิยาลยั  
2.  มีผูเ้รียนผา่นเกณฑก์ารประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (V-NET) ตามเกณฑคุ์ณภาพของวทิยาลยั  
3.  ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้เป็นท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ  
4.  วทิยาลยัมีผูเ้รียนผา่นการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติัเป็นไปตามเกณฑคุ์ณภาพ ของวทิยาลยั  
5.  วทิยาลยัมีผูเ้รียนในประเภทวชิาบริหารธุรกิจผา่นเกณฑก์ารทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานในสาขาอาชีพพนกังานการ
ใชค้อมพิวเตอร์  
6.  สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นทกัษะ  
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7.  สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
8.  วทิยาลยัมีกระบวนการในการพฒันาคุณธรรมผูเ้รียนท่ีเป็นระบบ 
9.  วทิยาลยัไดรั้บรางวลัพระราชทานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวถีิพทุธ รุ่นแรก ปีการศึกษา 2562 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  1.  ผูเ้รียนมีความรู้ตามเกณฑคุ์ณภาพของวทิยาลยั แต่จ านวนรางวลัระดบัชาติดา้น วชิาการของผูเ้รียนในบางสาขาวชิา
ยงัมีนอ้ย  
2.  ผูเ้รียนมีทกัษะตามเกณฑคุ์ณภาพของวทิยาลยั แต่จ านวนรางวลัระดบัชาติดา้นวชิาการ ของผูเ้รียนในบาง สาขาวชิายงัมี
นอ้ย  
3.  จ านวนผูเ้รียนท่ีสมคัรเขา้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพฒันาฝีมือแรงงานยงัไม่ ครบทุกคน 
  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
  1.  วทิยาลยัควรจดัใหมี้โครงการส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ขา้แข่งขนัดา้นความรู้ระดบัชาติเพ่ิมข้ึน  
2.  วทิยาลยัควรพฒันาวธีิการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณภาพ ผูส้ าเร็จการศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนสะดวกต่อการติดตามโดยใชเ้ทคโนโลยมีาด าเนินการ  
3.  วทิยาลยัควรจดัใหมี้โครงการส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ขา้แขง่ขนัดา้นทกัษะระดบัชาติเพ่ิมข้ึน  
4.  วทิยาลยัควรสนบัสนุนใหผู้เ้รียนท่ีมีคุณสมบติัครบตามเกณฑข์องกรมพฒันาฝีมือ แรงงาน เขา้ร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานใหม้ากท่ีสุด  
5.  วทิยาลยัควรพฒันาวธีิการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณภาพ ผูส้ าเร็จการศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนสะดวกต่อการติดตามโดยใชเ้ทคโนโลยมีาด าเนินการ 
  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นหลกัสูตร
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัไดร้ายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดงัน้ี 
1.1) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนหลกัสูตร 7 หลกัสูตร มี 2 ระดบั  รวมเป็น จ านวน 13หลกัสูตรหลกัสูตรไดรั้บการพฒันา 
คิดเป็นร้อยละ 100 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็น ระบบ อยูใ่นระดบั ดี 
     1.1.3) ผลสะทอ้น :  จึงท าใหห้ลกัสูตรท่ีเปิดท าการสอนในวทิยาลยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
และผูเ้รียน 
1.2) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวชิาเพ่ิมเติม 
     1.2.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนรายวชิาท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง ไม่นอ้ยกวา่ หลกัสูตรละ 1 รายวชิา  รวมเป็นจ านวน 
13 รายวชิา 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ :  รายวิชาท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง เพ่ือใหท้นัสมยัข้ึน สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม
มากข้ึน และท าใหมี้คุณภาพเพ่ิมข้ึน คิดเป็น       ร้อยละ 100 
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     1.2.3) ผลสะทอ้น :  จากการพฒันารายวิชาท าใหผู้เ้รียนท่ีจบการศึกษาออกไปสามารถท างานได ้เพราะไดรั้บการ
จดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัทั้งเน้ือหา รายวชิา และวธีิการสอน องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหก้าร
ยอมรับสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 
4.2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้น
การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัไดร้ายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดงัน้ี 
1.1) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
     1.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด  662 แผน ทั้งหมด ของหลกัสูตร 13 หลกัสูตร 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ :  แผนการจดัการเรียนการสอนมีกระบวนการจดัท าครบทุกหวัขอ้สามารถน าไปใชส้อนจริง และมี
สมรรถนะทุกแผนการสอน 
     1.2.3) ผลสะทอ้น : เม่ือแผนการจดัการเรียนรู้ไปลงสู่การปฏิบติั สามารถปฏิบติัใหก้บัผูเ้รียน โดยการเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัและมีสมรรถนะทุกแผน 
1.2) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
     1.2.1) เชิงปริมาณ :   ครูทุกคนท่ีจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอน ทุกรายวชิา เนน้การลงสู่การปฏิบติัได ้
     1.2.2) เชิงคุณภาพ : แผนทุกแผนมีแระสิทธิภาพ สามารถน าไปใชส้อนไดจ้ริง 
     1.2.3) ผลสะทอ้น :  ผลจากการน าแผนจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ดัการเรียนการสอน ท าใหมี้ผูจ้บการศึกษาเทียบกบัแรก
เขา้ คิดเป็นร้อยละ 69.78 
1.3) การจดัการเรียนการสอน 
     1.3.1) เชิงปริมาณ :  วทิยาลยัมีครูสอนตรงตามสาขาท่ีสอนเฉล่ียในอตัราครูต่อนกัศึกษา  1: 21  ตรงตามสาขา จ านวน 
71 คน 
     1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ครูทุกคนท่ีสอน มีวฒิุตรงตามสาขา มีแผนท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนสู่การปฏิบติัได ้ และสอน
ตรงแผน ผลิตส่ือเพ่ือใชใ้นการสอนได ้ และสามารถน าผลการสอน เพ่ือไปท าวจิยัในชั้นเรียนเพ่ือแกปั้ญหาการจดัการเรียน
การสอน และแกปั้ญหาผูเ้รียนได ้จ านวนครูท าแผนทั้งหมด 72 คน  
     1.3.3) ผลสะทอ้น :  แผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพท าใหผ้ลการจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผูเ้รียน
จบแลว้สามารถท างานและเรียนตอ่ได ้
1.4) การบริหารจดัการชั้นเรียน 
     1.4.1) เชิงปริมาณ :  ครูผูส้อนมีขอ้มูลผูเ้รียน ขอ้มูลสารสนเทศของผูเ้รียน เพื่อน าไปบริหารจดัการหอ้งเรียนใหเ้ป็น
ระบบ ในการจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพในการรับรู้ไดแ้ตกต่างกนั  จึงตอ้งมีการเสริมแรงในขณะท่ีสอน 
เพ่ือดูแ้ลผูเ้รียนทั้งหมด 
     1.4.2) เชิงคุณภาพ :  ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจดัการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
     1.4.3) ผลสะทอ้น :  จึงท าใหผู้เ้รียนจบไปอยา่งมีคุณภาพ องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหก้าร
ยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจดัการชั้นเรียน 
1.5) การพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ 
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     1.5.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนครูท่ีพฒันาครบตามเกณฑท่ี์ก าหนด จ านวน 82 คน ไม่ถึงเกณฑ ์จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละของครูท่ีไดรั้บการพฒันา  ร้อยละ 85.36 
  1. ครูผูส้อนท่ีจดัท าแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาวชิาชีพ จ านวน 82 คน 
                2. ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมงต่อปี จ านวน 70 คน 
  3. ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจ านวน 70 
คน 
  4. ครูผูส้อนท่ีมีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ จ านวน 70 คน 
  5. ครูผูส้อนท่ีมีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับและ
เผยแพร่ จ านวน 12 คน 
     1.5.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ ร้อยละ 85.36 
     1.5.3) ผลสะทอ้น :  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาจากผลท่ีครูพฒันาตนเองในดา้นวชิาการและวชิาชีพ องคก์ร หน่วยงาน
ภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง                                   ใหก้ารยอมรับต่อสมรรถนะของครูผูส้อน 
1.6) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
     1.6.1) เชิงปริมาณ :  มีหอ้งท่ีใชใ้นการจดัการเรียนอินเตอร์เน็ต จ านวน 8 หอ้งเรียนและหอ้งเรียนประกอบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 หอ้ง รวมทั้งหมด 9 หอ้ง 
     1.6.2) เชิงคุณภาพ :  หอ้งเรียนอินเตอร์เน็ตทุกหอ้งมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
     1.6.3) ผลสะทอ้น :  ท าใหผู้เ้รียนในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากข้ึน องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งใหก้ารยอมรับต่อคุณภาพการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
4.2.3 ดา้นการบริหารจดัการ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการบริหารจดัการ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัไดร้ายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการบริหารจดัการตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดงัน้ี 
1.1) การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
     1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับผูบ้ริหารจดัการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ี
มีประสิทธิภาพ 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ : ไดรั้บการประมวลผลทุกเร่ืองตามท่ีตอ้งการ 
     1.1.3) ผลสะทอ้น :  ท าใหเ้กิดความรวดเร็วในการท างานเป็นอยา่งมาก 
1.2) อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
     1.2.1) เชิงปริมาณ :ร้อยละของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หรือโรงฝึกงานท่ีไดรั้บการพฒันาใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินและขอ้มูลอาคารสถานท่ีหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม อยูใ่น
ระดบั ยอดเยีย่ม 
     1.2.3) ผลสะทอ้น :องคก์ร หน่วยงานภายนอกหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มาใชบ้ริการอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
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     1.3.1) เชิงปริมาณ :ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  การคมนาคมภายในสถานศึกษา 
ระบบการส่ือสารภายใน และ                                 ระบบรักษาความปลอดภยัไดรั้บการบ ารุงรักษาและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
     1.3.2) เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินและขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
     1.3.3) ผลสะทอ้น :ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ 
     1.4.1) เชิงปริมาณ :สถานศึกษามีการบนัทึกขอ้มูลผูเ้รียนท่ีใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการอยูเ่ป็นประจ า 
     1.4.2) เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินและขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
     1.4.3) ผลสะทอ้น :ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ 
1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
     1.5.1) เชิงปริมาณ :ความเร็วของสญัญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนท่ีใชง้านและสถานศึกษา 
     1.5.2) เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินและขอ้มูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้าน ดา้นสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา อยูใ่นระดบั ดี 
     1.5.3) ผลสะทอ้น :ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชง้านดา้นสารสน
ภายในสถานศึกษา 
4.2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการน า
นโยบายสู่การปฏิบติั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัไดร้ายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติัตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดงัน้ี 
1.1) การจดัการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวภิาคี 
    1.1.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของสาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคีร้อยละ 14.28 
    1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและขอ้มูลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
    1.1.3) ผลสะทอ้น         :  องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคี 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
    1.2.1) เชิงปริมาณ      :  ร้อยละของสาขาวชิาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 
100 
    1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบั ดี 
    1.2.3) ผลสะทอ้น   :  องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการระดมทรัพยากร เพื่อการจดัการเรียนการ
สอน 
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
    1.3.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมและจิตอาสา 26 กิจกรรม 
    1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
    1.3.3) ผลสะทอ้น   :  องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จดัการเรียนการสอน 
  2) จุดเด่น  
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  1.  วทิยาลยัมีการสอบถามความคิดเห็นของสถานประกอบในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะตรงตามความตอ้งการ 
ท าใหผู้บ้ริหาร รับทราบแนวทางการพฒันาหลกัสูตรไดช้ดัเจน  
2.  ครูมีส่วนร่วม และทุ่มเทกบัการพฒันาตนเอง และวธีิการจดัการเรียนรู้  
3.  วทิยาลยัแบ่งการบริหารงานดา้นต่าง ๆ อยา่งชดัเจน โดยมอบหมายใหทุ้กฝ่ายในวทิยาลยั เป็นผูรั้บผิดชอบ  
4.  วทิยาลยัมีการจดัตั้งหน่วยงานเพ่ือดูแลเร่ืองการฝึกประสบการณ์วชิาชีพโดยตรง  
5.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีวทิยาลยัจดัใหผู้เ้รียนมีหลากหลาย ครอบคลุมพฒันาการดา้น ร่างกาย-จิตใจ พฒันาการดา้น
ความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็น และความเพียงพอในการด าเนิน ชีวติ ดา้นทกัษะการเรียนรู้และการปรับตวั ดา้นทกัษะทางสงัคม 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
6.  วทิยาลยัมีระบบประกนัคุณภาพท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  1.  ประเภทธุรกิจของสถานประกอบการท่ีส่งผูเ้รียนไปศึกษาดูงานบางแห่ง ไม่สอดคลอ้งกบั สาขาวชิาของ ผูเ้รียน 
2.  งานบางเร่ืองยงัไม่มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นรูปธรรม  
3.  การเช่ือมโยงของระบบต่าง ๆ ยงัมีจุดบกพร่อง ท าใหบ้างคร้ังด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนซ ้ าซอ้น หรือมีมาตรฐานในการ
แกปั้ญหาเร่ืองเดียวกนัต่างกนั  
4.  ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน 
  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
  1.  วทิยาลยัควรจดัใหมี้กระบวนการติดตามและประเมินผลการพฒันาหลกัสูตรโดยใหส้ถาน ประกอบการมีส่วนร่วม  
2.  วทิยาลยัควรจะใหมี้การอบรมพฒันาครูในดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัท าเอกสารหรือ ส่ือการเรียนการ สอน ใหก้บั
ครูทุกคน โดยมีการวดัผลการน าไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
3.  วทิยาลยัควรด าเนินการใหทุ้กฝ่ายปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด และทุก ฝ่ายงานควรด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นรูปธรรมเพ่ือน าผลการประเมินไป พฒันาการใหบ้ริการต่อไป  
4.  วทิยาลยัควรแต่งตั้ง และมอบหมายใหค้รูผูส้อนทุกคนไดอ้อกไปนิเทศผูเ้รียนท่ีสถาน ประกอบการ เพ่ือท่ีจะไดใ้ห้
ครูผูส้อนไดรั้บประสบการณ์ตรงท่ีทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั และ สามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้
  4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัไดร้ายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดงัน้ี 
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    1.1.1) เชิงปริมาณ  :  ครูทุกคนทีส่วนร่วมในการบริหาร โดยการเขา้ร่วมประชุมทุกสปัดาห์ 
    1.1.2) เชิงคุณภาพ :  จากการประชุมมอบหมายงานทุกจึงมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นอยา่งดี 
    1.1.3) ผลสะทอ้น    :  จากผลการด าเนินท าใหโ้ครงการ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในวทิยาลยั   มีผลการด าเนินท่ีดีมี
ประสิทธิภาพมาก องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 



45 
 
    1.2.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของสาขาวชิาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 
100 
    1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบั ดี 
    1.2.3) ผลสะทอ้น   :  องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการระดมทรัพยากร เพ่ือการจดัการเรียนการ
สอน 
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
    1.3.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมและจิตอาสา 13 กิจกรรม 
    1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
    1.3.3) ผลสะทอ้น   :  องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จดัการเรียนการสอน 
4.3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสงัคม
แห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
วทิยาลยัไดร้ายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
งานวจิยัตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดงัน้ี 
1.1) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
    1.1.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนรางวลั จากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ จ านวน  115รางวลั  และมีการแข่งขนัผลงานใน
วทิยาลยั 
    1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ ในเวทีการแข่งขนัระดบัภาคเป็นท่ีน่าพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 100  
ของผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัวทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล 
    1.1.3) ผลสะทอ้น    :  จากการแข่งขนัท าใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นใหก้ารฝึกฝนทกัษะของสาขาตนเองมากข้ึน 
  2) จุดเด่น  
  1.  สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากสถานประกอบการเป็นจ านวนมาก 
2.  วทิยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการใหผู้เ้รียนฝึกท าโครงงานตั้งแต่ระดบัชั้น ปวช.1 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในการท าโครงการ ในระดบั ปวช. 3 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  1.  การส่งผูเ้รียนไปพฒันาตนเองในสถานประกอบการควรจะเนน้การพฒันาใหต้รงสาขาท่ีผูเ้รียนก าลงัศึกษา 
2.  การท าโครงการบางเร่ืองไม่สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาท่ีก าลงัศึกษา 
  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
  1.  วทิยาลยัควรจดัใหมี้การพฒันาหลกัสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงฯใหค้รบทุกสาขาวชิา การบริการวชิาการวิชาชีพ ควรจดั
ใหผู้เ้รียนทุกคนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมอยา่งนอ้ยคนละ 1 คร้ัง 
2.  วทิยาลยัควรมีมาตรการในการส่งเสริมใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียน 
ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
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ใหส้ถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 
มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงัน้ี  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงค ์
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเดน็การประเมิน 

ประเดน็การประเมนิที ่1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 115 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 115 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 1 ดา้นความรู้ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมนิที ่2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 92.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมนิที ่3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 4 8 
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ประเดน็การประเมนิที ่3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 2 3 6 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 89 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 95 93.68 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเดน็การประเมิน 

ประเดน็การประเมนิที ่1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา 
หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวชิาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมนิที ่2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10 

2.2 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจดัการชั้นเรียน 3 5 15 
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ประเดน็การประเมนิที ่2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.5 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 2 5 10 

2.6 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 85 90.59 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมนิที ่3 ด้านการบริหารจดัการ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 65 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 3 ดา้นการบริหารจดัการ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมนิที ่4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัต ิ

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 4 24 
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ประเดน็การประเมนิที ่4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัต ิ

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 24 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 30 80.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเดน็การประเมิน 

ประเดน็การประเมนิที ่1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 45 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมนิที ่2 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 15 80.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงค ์ 96.6 

ประเด็นท่ี 1.1 ดา้นความรู้ 100 

ประเด็นท่ี 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 92 

ประเด็นท่ี 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 93.68 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 93.17 

ประเด็นท่ี 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นท่ี 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 80 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นท่ี 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
ส่วนท่ี 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนด
เพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  
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ส่วนท่ี 7 
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ใหส้ถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วเิคราะห์เพ่ือก าหนด
แผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้พ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้
อยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยีย่ม” รายละเอียดดงัน้ี  
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มาตรฐานและประเดน็การประเมนิ 
แผนพฒันาเพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงค ์

1.1 ดา้นความรู้ 1. โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนในดา้นภาษาต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ) 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 1. โครงการอบรมนกัศึกษาในการเป็นผูป้ระกอบการ (การ
เขียนแผนธุรกิจ) 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

1. โครงการสร้างสติ สมาธิและปัญญา (วถีิพทุธ) 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการอบรมแผนการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 1. โครงการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 1. โครงการน านโยบายสู่การปฏิบติัในดา้นการเรียนการสอน 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการส่งเสริมนกัศึกษามีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้าง
นวตักรรมใหม่ 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
งานวจิยั 

1. โครงการเผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐสู่์ชุมชน 
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