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ค ำน ำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด  6  มาตรา  48 เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด  และต้องพร้อมรับการประเมินภายนอกในทุก  5  ปี นับเป็นการผลักดัน 
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารและครูอาจารย์ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงตนเอง  โดยเฉพาะด้านจัด
การศึกษา  ต้องมีการปรับเปล่ียนให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ     
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไป            
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป  ตามมาตรฐานการศึกษา 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  ได้จัดท าการประกันคุณภาพภายใน  โดยน า “มาตรฐานการอาชีวศึกษา” 
มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามท่ีต้องการโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  
กระบวนการต่าง  ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และใช้ชีวิติได้อย่างมีความสุข 

ขอขอบคุณ  ผู้บริหาร  คณะครูอาจารย์  นักเรียน นักศึกษา  พนักงาน  ตลอดท้ังผู้ปกครองทุกคน   ท่ีมีส่วน
ร่วมมือ  ร่วมคิด  ร่วมท า  ในการประกันคุณภาพภายในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และจากการท่ีสถานศึกษาได้
ประเมินตนเองในครั้งนี้  จะได้น าข้อมูลท่ีได้รับไปเผยแพร่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดท้ังสาธารณชนท่ีรับทราบ   
และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

 

 

                                                                                   วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
                                                                                   พฤษภาคม  2562 
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ค ำช้ีแจง 

ค าช้ีแจงของรายงานผลการประเมินตนเองประกอบด้วยการสรุปสาระท่ีส าคัญ  ได้แก่ 
1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
6. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 

ผลกำรประเมนิคณุภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพและระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560 

 

ด้ำนที่ 
1 2 3 4 รวม เฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 
1 5 4 5  14 4.66 ยอดเยี่ยม 
2 3 5 5 5 18 4.50 ยอดเยี่ยม 
3 5 2   7 3.50 ดีเลิศ 

รวม     39 4.34 ดีเลิศ 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
1. ระดับตัวบ่งชี้  
 1.1.1 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”    จ านวน   6 ตัวบ่งช้ี 
 1.1.2 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”    จ านวน   1 ตัวบ่งช้ี 
 1.1.3 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”     จ านวน   1 ตัวบ่งช้ี 
 1.1.4 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ปานกลาง”    จ านวน   1 ตัวบ่งช้ี  
 1.1.5 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ก าลังพัฒนา”    จ านวน   - ตัวบ่งช้ี 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

      1.1.1 ด้ำนควำมรู้  
   ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      1.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

      1.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 1.2 จุดเด่น 
 ๑) ด้ำนควำมรู้ 
  ข้อ ๑.๑   กำรดูและและแนะแนวผู้เรียน 
   ๑.๑.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น และ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
   ๑.๑.๒ สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยฝ่ายวิชาการได้จัดท า และด าเนินการตามโครงการ และประสานติดตาม
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ดูแลการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดท าโครงการพัฒนาระบบแนะแนวผู้เรียน    
และครูท่ีปรึกษา 
  ข้อ ๑.2 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   ๑.2.๑ จ านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
   ๑.2.๒   รางวัลท่ีได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ส่ิงประดิษฐ์ประเภท  
ท่ี ๕  หัวข้อ หัตถานฤมิต ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2๕๖๑  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
   ๑.2.๓ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์         
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท้ังของนักเรียน และคร ูในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๑.3  ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   ๑.3.๑ จ านวนผู้ได้รับรางวัล และผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 
   ๑.3.๒ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านทรัพยากร บุคคล วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานท่ี 
  ข้อ ๑.4  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
   ๑.4.๑ จ านวน และร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๑.4.๒ รางวัลท่ีได้  รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่ง 
หัวข้อ Food Truck in Thai Culture & Food Festival ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   1.4.๓ สถานศึกษามีการประชุมแผนกวิชา ฝ่ายวิชาการจักท าโครงการ กิจกรรมสอน
เสริม และโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ข้อ ๑.5 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   ๑.5.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภายรัฐ 
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
   ๑.5.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 ๒) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช ้
  ข้อ ๒.๑   กำรดูและและแนะแนวผู้เรียน 
   2.๑.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น และ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
   2.๑.๒ สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยฝ่ายวิชาการได้จัดท า และด าเนินการตามโครงการ และประสานติดตาม
ดูแลการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดท าโครงการพัฒนาระบบแนะแนวผู้เรียนและ
ครูท่ีปรึกษา  
  ข้อ ๒.2  ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   2.2.๑ จ านวนผู้ได้รับรางวัล และผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 
   2.2.๒ รางวัลท่ีได้  ๑. รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบ
ตกแต่ง หัวข้อ Food Truck in Thai Culture & Food Festival ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   2.2.3 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านทรัพยากร บุคคล วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานท่ี  
  ข้อ ๒.3  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
   2.3.๑ จ านวน และร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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   2.3.๒ สถานศึกษามีการประชุมแผนกวิชา ฝ่ายวิชาการจักท าโครงการ กิจกรรมสอน
เสริม และโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ข้อ ๒.4 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   ๒.4.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาย
รัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
   ๒.4.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 ๓) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ข้อ ๓.๑   กำรดูและและแนะแนวผู้เรียน 
   ๓.๑.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น และ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
   ๓.๑.๒ สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยฝ่ายวิชาการได้จัดท า และด าเนินการตามโครงการ และประสานติดตาม
ดูแลการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดท าโครงการพัฒนาระบบแนะแนวผู้เรียนและ
ครูท่ีปรึกษา  

ข้อ ๓.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ๓.2.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
   ๓.2.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวด 
   ๓.2.๓ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
   ๓.2.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   ๓.2.๕ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ 
   ๓.2.6 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก 
  ข้อ ๓.3  ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   ๓.3.๑ จ านวนผู้ได้รับรางวัล และผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 
   ๓.3.๒ รางวัลท่ีได้  ๑. รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบ
ตกแต่ง หัวข้อ Food Truck in Thai Culture & Food Festival ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ๓.3.๓ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านทรัพยากร บุคคล วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานท่ี  
  ข้อ ๓.4  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
   ๓.4.๑ จ านวน และร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๓.4.๒ สถานศึกษามีการประชุมแผนกวิชา ฝ่ายวิชาการจักท าโครงการ กิจกรรมสอน
เสริม และโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ข้อ ๓.5  กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
   ๓.5.๑ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
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   ๓.5.๒ การจัดกิจกรรมบริการชุมชน ด้านวิชาการ วิชาชีพ ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
    ๑.  โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
    ๒.  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
    ๓.  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
   ๓.5.๓ สถานศึกษามีการติดตาม วัดประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 

๑.๓ จุดที่ควรพัฒนำ 
  ข้อ ๑.๑ กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   สถานศึกษาควรมีการสอนเสริมให้กับผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
เพิ่มเติมจากช้ันเรียนปกติ 
  ข้อ ๑.๒ ผูเ้รียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิสระ 
   สถานศึกษาควรสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
  ข้อ ๑.๓ ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้เรียน และครูเพื่อท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานไปเผยแพร่ ร่วมประกวด หรือน าเสนอต่อหน่วยงาน
ภายนอก อย่างสม่ าเสมอ 
  ข้อ ๑.4 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   สถานศึกษาควรให้ฝ่าย ติดตามงานแนะแนว ครูท่ีปรึกษาโดยให้แต่ละงานรับผิดชอบมี
การสรุปรายงาน ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  หลังจบการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี 
 

๑.๔  ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนำ 
  ข้อ ๑.๑   กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   สถานศึกษาควรหาวิธีการรักษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ให้ส าเร็จการเรียนตามหลักสูตร 
  ข้อ ๑.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
    สถานศึกษาควรมีการช้ีแจง หรือท าความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจถึงประโยชน์ของ
การทดสอบ (V-NET) 
  ข้อ ๑.3 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   สถานศึกษาควรสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท้ัง ๓ 
ด้าน คือ ๑) ด้านความรู้  ๒)ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ๓.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัด การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 

      2.1.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  
ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

2.1.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.1.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.1.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 2.2 จุดเด่น 
๑) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

  ข้อ ๑.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ปฏิบัติ 
   ๑.1.๑ ระดับคุณภาพในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น เป็นท่ียอมรับต่อสังคมภายนอก และสถานประกอบการ  
  ข้อ ๑.2 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ และน ำไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๑.2.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ครูผู้สอนทุกคน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทุกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ มีการก ากับติดตามโดยการนิเทศการสอน 
ทุกภาคเรียน มีการประเมินคุณภาพของครูผู้สอนทุกรายวิชา 
   ๑.2.๒  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาชีพท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เน้นการฝึกปฏิบัติการจริง เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะท่ีสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต การวัดและประเมินผลเป็นไปตามสภาพ
จริง 

๒) ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  ข้อ ๒.๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๒.๑.๑ คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลคุณภาพครูผู้สอน 
   ๒.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๒.๓ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ของครูท่ีจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน 
  ข้อ ๒.๒  กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
   ๒.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนทุกคนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน 
  ข้อ ๒.๓ กำรเข้ำระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
   ๒.๓.๑  ระดับคุณภาพในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียน สามารถเข้าใช้งานได้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

๓) ด้ำนบริหำรจัดกำร 
  ข้อ ๓.๑ กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
   ๓.๑.๑  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ของครู เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
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  ข้อ ๓.๒ กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
   ๓.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางกาศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ข้อ ๓.๓ กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
   ๓.๓.๑ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการบริหารจัดการท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ทุกฝ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๓.4 กำรระดมทรัพย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๓.4.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของทุกสาขาวิชา ท่ีมีการระดมทรัพย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ข้อ ๓.5 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรือฟำร์ม 
   ๓.5.๑ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรือฟาร์ม ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ข้อ ๓.6 ระบบสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน 
   ๓.6.๑ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับการดูแลบ ารุงรักษา  และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อ ๓.7 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
   ๓.7.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีความพึงพอใจใน
การบริการ 
  ข้อ ๓.8 ระบบอนิเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในงำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
   ๓.8.๑ สถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ให้บริการครู นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานท้ังวิทยาลัย 
  ข้อ ๓.9 กำรเข้ำถึงระบบอนิเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
   ๓.9.๑ ทุกห้อง ทุกช้ันเรียนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 

๔) ด้ำนน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  ข้อ ๔.๑ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี 
   ๔.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอน เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ มาน้อยกว่า           
๑๒ ช่ัวโมง 
  ข้อ ๔.๒ กำรระดมทรัพย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๔.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของทุกสาขาวิชา ท่ีมีการระดมทรัพย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ข้อ ๔.๓ กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
   ๔.๓..๑ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๔.๓.๒ การจัดกิจกรรมบริการชุมชน ด้านวิชาการ วิชาชีพ ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
    ๑.  โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
    ๒.  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
    ๓.  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
   ๔.๓.๓ สถานศึกษามีการติดตาม วัดประเมินผลโครงการกิจกรรม 



๗ 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                                                                     รายงานการประเมินตนเอง  ๒๕61 
 

 

  ข้อ ๔.๔ ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในงำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
   ๔.๔.๑ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการบริหารจัดการท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ทุกฝ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๔.๕ กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
   ๔.๕.๑ ทุกห้อง ทุกช้ันเรียนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 

๒.๓ จุดที่ควรพัฒนำ  
๑) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

  ข้อ ๑.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
   ๑.๑.๑ จ านวนสาขาวิชาท่ีพัฒนาหลักสูตร    

๒) ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  ข้อ 2.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
   2.1.๑ การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

๒.๔ ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนำ  
  ๑. สถานศึกษาควรสร้างแบบสอบถาม ท่ีเก็บข้อมูลให้ละเอียด เพื่อให้สามารถน าข้อมูลสาระ
สนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ เช่น แยกตามช้ันปี 
สาขาวิชา สาขางาน เก็บข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง อย่างน้อย ๒ ปี 
  ๒. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าใช้ในการติดตามผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ี
มีงานท าหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจบการศึกษา 
  ๓. สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 

 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ผลสัมฤทธิ์ 

3.1.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3.1.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์งำนวิจัย  
ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ปำนกลำง 

 

3.2 จุดเด่น 

  ๑. ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ข้อ ๑.๑  กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
   ๑.๑.๑  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ของครู เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  ข้อ ๑.๒ กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
   ๑.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางกาศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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  ข้อ ๑.๓ กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
   ๑.๓.๑ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการบริหารจัดการท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ทุกฝ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๑.๔ กำรระดมทรัพย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๑.๔..๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของทุกสาขาวิชา ท่ีมีการระดมทรัพย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ข้อ ๑.๕ กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
   ๑.๕.๑ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมบริการชุมชน ด้านวิชาการ วิชาชีพ ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
    ๑.  โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
    ๒.  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
    ๓.  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
   ๑.๕.๓ สถานศึกษามีการติดตาม วัดประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 

 ๒. ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  ข้อ ๒.๒ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๒.๒.๑ ครูสอนตรงตามวุฒิ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นท่ียอมรับของ
สังคมภายนอก และสถานประกอบการ 
 

3.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
  ๒. ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  ข้อ ๒.๑ ผลงำนของผูเ้รียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้เรียน และครูเพื่อท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  
 

๓.๔ ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนำ 
   ๑. สถานศึกษาควรสร้างแบบสอบถาม ท่ีเก็บข้อมูลให้ละเอียด เพื่อให้สามารถน าข้อมูลสาระ
สนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ เช่น แยกตามช้ันปี 
สาขาวิชา สาขางาน เก็บข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง อย่างน้อย ๒ ปี 
  ๒. สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศกึษำ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ  ดังนี้ 
๒.๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถำนศึกษำ 
 2.1.1 ที่ต้ัง 
        ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

          ที่ต้ัง เลขท่ี  89  ถนนลาดพร้าว  ซอยลาดพร้าว101 แขวงคลองจ่ัน  เขตบางกะปิ 
          กรุงเทพมหานคร   10240  

          โทรศัพท์ 02 376 0062-3   โทรสำร  02 376 0086 
          Website www.artsbkk.ac.th 
            E.mail    artsbkk๑๐๑@hotmail.com 
            สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  ปัจจุบันมีท่ีต้ัง  ๑  เขต คือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ   
(บึงทองหลาง) ในเขตบางกะปิ ซึ่งมีเนื้อท่ี ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา และส่งมอบคืนอาคารราชด าเนิน     
แก่ส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในวันท่ี 30 กันยายน 2556 
 

 ๒.1.2 ประวัติของสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ มีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ และย้าย
มาเปิดท าการเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔  ณ  เลขท่ี ๒๐ อาคาร  ๖  ถนนราชด าเนินกลางในนามโรงเรียนช่างหนัง    
ราชด าเนิน รับนักศึกษาผู้ส าเร็จช้ันประถมปีท่ี ๔ เข้าเรียน สอนวิชาช่างหนังแก่นักเรียนชาย  และ วิชาตัดเย็บ
เส้ือผ้าแก่นักเรียนหญิง ต้ังอยู่ใกล้วัดสุทัศน์เทพวราราม พ.ศ. ๒๔๘๒ กระทรวงธรรมมาการในสมัยนั้นได้รับ
โอนกิจการไปขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง    และย้ายโรงเรียนช่างเย็บหนังและเส้ือผ้าเฉลิมโลก     
สอนเฉพาะ นักเรียนชาย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ นายบ ารุงพรหมฤกษ์  เป็นครูใหญ่ได้เปิดสอนมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร ๓  ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายและตามแผนการศึกษาแห่งชาติปี  ๒๕๐๓  ได้เปล่ียนช่ือจาก
อาชีวศึกษาช้ันสูงเป็นมัธยมศึกษาสายอาชีพซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ 
 เนื่องจากการเรียนการสอน  และกิจการอื่น ๆ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับโดยเฉพาะวิชาช่าง
หนังได้เพิ่มสอนวิชาท่ีทันสมัย  ซึ่งท้องตลาดยังไม่ได้ด าเนินการท า  นักเรียนสามารถท างานด้านช่างหนังซึ่งมี
อยู่ในท้องตลาดได้ทุกชนิด  สามารถท าส่ิงท่ีท้องตลาดยังไม่ได้คิดท า นักเรียนท่ีส าเร็จออกไปมีความรู้ทางด้าน
วิชาช่าง  และวิชาสามัญเป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพท้ังใน
หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน 
 ฉะนั้นโรงเรียนเห็นว่าควรได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่  เพื่อความเหมาะสม จึงได้เสนอขออนุมัติ
เปล่ียนเป็นช่ือโรงเรียนไปยังกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับอนุมัติให้เปล่ียนช่ือจาก 
“โรงเรียนช่างเย็บหนังราชด าเนิน” ไปเป็น  “โรงเรียนช่างหนังพระนคร” ต้ังแต่วันท่ี  ๑ ตุลาคม  ๒๕๑๓ 
 ต่อมาในปี  ๒๕๑๙  ทางโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
“แผนกวิชาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง” เสนอต่อกรมอาชีวศึกษา  ซึ่งทางกรมได้พิจารณาและอนุมัติ 

http://www.artsbkk.ac.th/
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ให้ทางโรงเรียนเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงดังกล่าว  ซึ่งท าให้ผู้ได้รับการศึกษาในแผนกนี้มี
ความรู้ความสามารถในการไปประกอบอาชีพส่วนตัวและรับราชการพร้อมมีฐานะเทียบเท่าอนุปริญญาทาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และ เมื่อวันท่ี  ๗  มิถุนายน  ๒๕๑๙  ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจากโรงเรียน
ช่างหนังพระนคร  อีกครั้งหนึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาเขต ๕ ราชด าเนิน ประกอบด้วย
สถานศึกษา  ๘ แห่ง  คือ 
 ๑.  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
 ๒.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 ๓.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 ๔.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 
 ๕.  โรงเรียนช่างหนังพระนคร 
 ๖.  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
 ๗.  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
 ๘.  วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปล่ียนช่ือเป็น  วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครหลวง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แยกตัวเป็นอิสระช่ือ  วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย  มี  ๒  วิทยาเขตราชด าเนิน  และ  

วิทยาเขตประตูน้ า 
พ.ศ. ๒๕๒๓ วิทยาลัยเปิดสอนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรมอีก ๑ แผนก และ ได้รับการยกฐานะยกให้เป็น

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  เมื่อวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๒๓  นายบ ารุง  พรหมฤกษ์  
เป็นผู้อ านวยการ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนแผนกวิชาศิลป์ประยุกต์ เพิ่มอีก ๑ แผนก 
พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดสอนแผนกวิจิตรศิลป์เพิ่ม  และขยายท่ีสอนไปยังเขตราชสิทธาราม อีก ๑ เขต 
พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดสอนหลักสูตรระยะส้ัน  สาขาวิชาการท ากระเป๋า  และการท ารองเท้า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณสร้างวิทยาลัยใหม่  ท่ีลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กทม.  

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  สาขาวิชา
หัตถกรรม  สาขาวิชาการออกแบบ  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์   

พ.ศ. ๒๕๓๗ ย้ายแผนกอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ปวช.๒) จากเขตลาดพร้าวมาสอนท่ีเขตราชสิทธาราม  
และ  ราชด าเนิน 

 -  เปิดรับสมัครนักเรียนปวช. ๑  แผนกอุตสาหกรรมเครื่องหนังท่ีเขต ราชสิทธาราม 
-  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ ซึ่งต่อมา
เปล่ียนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

 -  ร่วมมือกับภาคเอกชน  เปิดสอนระบบทวิภาคี สาขางานหวาย  และสาขาเครื่องประดับ 
อัญมณี 

พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาออกแบบตกแต่ง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ปิดการเรียนการสอนท่ีเขตราชสิทธาราม  ได้ย้ายมาเรียนท่ีเขตราชด าเนิน (เฉพาะแผนก

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ย้ายมาท าการสอน ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจ่ัน 

เขตบางกะปิ กทม. เพียงแห่งเดียวและเหลือระยะส้ันคงไว้ท่ีราชด าเนินเพียงบางส่วนโดยกรม
อาชีวศึกษาได้ใช้สถานท่ีราชด าเนินเป็นอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษาในรูป
คณะกรรมการตามท่ีกรมอาชีวศึกษาได้จัดต้ังขึ้น 
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พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม  ประเภทพณิชยการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษารอบท่ีแรก  

ของปีการศึกษา  ๒๕๔๖ - ๔๗ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนระดับ ปวส. (ประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันสูง) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรระยะส้ันได้ย้ายท าการสอนจากราชด าเนิน มาท่ีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ   

ลาดพร้าว ๑๐๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิด  “หอศิลป์  ๑๐๑” เพื่อเป็นสถานท่ีใช้บูรณาการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิด  “อาแกลเลอรี่”  เพื่อเป็นสถานท่ีใช้จัดแสดงผลงานศิลปะ  จากวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศึกษาท่ีเปิดสอนประเภทวิชาศิลปกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษารอบท่ี ๒  

ของปีการศึกษา  ๒๕๔๙ -๕๐  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดโรงเรียนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  และพิพิธภัณฑ์เครื่องหนัง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดอาคารศูนย์บริการวิชาชีพ  “ สุจิตวิมล ” 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชย  ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ

อาชีวศึกษา  ขนาดเล็ก  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เริ่มจัดงานวิชาการประจ าวิทยาลัยภายใต้ช่ือ  “ อาร์ตดีจัง ” 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดท าศูนย์เรียนรู้  ARTWORK 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด  ปีการศึกษา ๒๕๕๔(วันท่ี ๒๓-๒๕ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ รับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษารอบท่ี ๓  

ของปีการศึกษา  ๒๕๕๒ – ๕๔ (วันท่ี ๒๘-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
พ.ศ. ๒๕๕6 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษารอบท่ี ๓  ของปีการศึกษา (๒๕๕4 –

25๕8) ต้ังแต่วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พ.ศ. 2557 เปิดการสอนทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ด าเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพก าลังพลของกองทัพภาคท่ี ๒ ด้วย

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และภาคเอกชน เปิดสอนระบบทวิภาคี สาขาอุตสาหกรรมเครื่อง
หนัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

พ.ศ. 2560 เปิดการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน กับมณฑลทหารบกท่ี 23  
พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการลงนามความร่วมมือ ในโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย (เกษตรทฤษฎีใหม่

และวัฒนธรรมท้องถิ่น) จ านวน  8 ชุมชน 
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ท่ี สถำนประกอบกำร ท่ี สถำนประกอบกำร 
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  เขตบางกะปิ 
5. ชุมชนไขรศรีปราโมชพัฒนา 

2. ชุมชนเทพทวี 6. ชุมชนกิตตินิเวศน์ 
3. ชุมชนร่วมกันกันสร้าง 7. ชุมชนมัจฉา 
4. ชุมชนหมู่บ้านสินธร 8. ชุมชนประชาร่วมใจ 
 

พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   แผนกวิชาพาณิชยกรรม  สาขาธุรกิจค้าปลีก  
กับ  บริษัท บั๊กโซลูชันส์ จ ากัด 

 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา วิทยาลัยแห่งนี้ได้ผลิตนักเรียน นักศึกษาไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ 
อาชีพรับราชการ เช่น ครูอาจารย์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ทุกงานในโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ (การบินไทย)  
โรงงานประกอบรถยนต์  โรงงานอุตสาหกรรมท ารองเท้า และกระเบื้อง มูลนิธิสายใจไทย ประกอบอาชีพ
ส่วนตัว ฯลฯ 
 ปัจจุบันนี้อาชีพอื่นหางานท ายาก  แต่งานหนัง  งานออกแบบ  งานการใช้โปรแกรมด้านกราฟิก
ยังสามารถยึดเป็นอาชีพอิสระท่ีสามารถท าเงินได้โดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้ท า
ประโยชน์ให้กับสังคมอีกมากมาย เช่น 
 -  ร่วมโครงการพัฒนาอาชีพให้ประชาชน  
 -  โครงการบริการ Fix it Center ซ่อมสร้างมุ้งลวด  รองเท้า และเบาะ เปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่อง
รถจักรยานยนต์  ผ้าย้อมคราม  และเครื่องพ่นละอองน้ าดักจับฝุ่น (PM 2.5)  
 -  ท ากระเป๋า รองเท้า และของช าร่วยผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 -  ให้ท่ีพักอาศัยต ารวจท่ีมารักษาความสงบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง 
 -  ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอบรมงานผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง  ให้กับพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและประชาชนท่ีสนใจ 
 นักเรียนนักศึกษาแผนกอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง  ซึ่งสินค้า
ประเภทเครื่องหนังเป็นสินค้าออกติดอันดับ  ๑  ใน  ๑๐  ท่ีท ารายได้ให้กับประเทศมากมายมหาศาล 
 

  ๒.1.3 กำรจัดกำรศึกษำ 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  เปิดสอน ๒ ประเภทวิชา ได้แก่  ประเภทวิชาศิลปกรรม  และ 
พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนได้มีทางเลือกในการศึกษาตามความต้องการ   เป็นการสนองนโยบายปฏิรูป
การศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย 
 

 2.1.4  สภำพชุมชน  เศรษฐกิจ และสังคมของสถำนศึกษำ 
  ชุมชนลาดพร้าว ๑๐๑  ซอยลาดพร้าว ๑๐๑  แขวงคลองจ่ัน  เขตบางกะปิ  (บางกะปิ 
ถิ่นขวัญเรียม ยอดเย่ียมแหล่งอุดมศึกษา เคหะชุมชนพัฒนา ล้ าค่าแสนแสบคลองของถิ่นเรา)  หรือชุมชนวัดบึง
ทองหลาง ประกอบด้วยโรงเรียนวัดบึงทองหลาง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
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โรงเรียนมัธยมบึงทองหลาง(กรมสามัญ) และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีวัดบึงทองหลางเป็นศูนย์กลาง  วัดแห่งนี้ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๔ ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจ่ัน 
เขตบางกะปิ เป็นวัดท่ีพระอุโบสถสร้างเป็นรูปลักษณะเรือ พระประธานในอุโบสถช่ือหลวงพ่อพรศรีสุเวท
สุวรรณ วัดนี้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมศาสนาและของกรุงเทพมหานคร ในด้านการอนุเคราะห์ผู้ยากจน
ด้วยการบริจาค โลงศพฟรี มีรถรับศพ และอาหารว่างฟรีหนึ่งมื้อระหว่างการสวด นอกจากนี้ยังมีการบริจาค
ท่ีดินเพื่อการศึกษาอีกด้วย วัดนี้ยังเป็นท่ีต้ังของมูลนิธิหลวงปู่พัก พระเกจิอาจารย์ช่ือดังทางด้านวิปัสสนา  
ในสมัยก่อนซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือในชุมชน  เป็นย่านท่ีมีบ้านพักอาศัยหนาแน่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง ค้าขายท่ัวไป เขตบางกะปิมีประชากรท้ังส้ิน  147,277 คน (ข้อมูล ณ  วนท่ี 31 สิงหาคม 2561)    
มี 2 แขวงคือแขวงคลองจ่ัน และแขวงหัวหมาก  มีนางชมจิตร พงษ์เสมา (ข้อมูล ณ วันท่ี 3  ตุลาคม  2561)  
เป็นผู้อ านวยการเขตบางกะปิ 
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๒.๒ แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
 ๒.๒.๑    แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
นำงสำวจงสถำพร ดำวเรือง 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลยั 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำร
ทรัพยำกรน.ส.พัชรนันท์ ไชยมหำพฤกษ์ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำ 
นำงจันทิมำ สัตยำภรณ์ 

รองฯฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
นำยวีระพันธ์  เอี่ยมสอำด 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นำงสำวสุมำวดี  พวงจันทร์ 

หัวหน้างานการเงิน 
นางสาวนันทิชา ภูมิโคกรักษ์ 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

นายวชัระ  บุญกระจ่าง 

หัวหน้างานบัญชี 

นายธฌา อนิทะวงศ์ 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางบุษบรรณ  ลิขิตธีระกุล  

หวัหน้างานอาคารสถานที่ 

นายวิเชียร  คงฤทธิ์  

หัวหน้างานพสัดุ 
นำงมนทิชำ กตัญชลีกุล 

 
 

หัวหน้างานทะเบียน 
นางกมลาณัชส์  ทองเจริญ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นายพลัลภ ผลพฤกษา 

หัวหน้างานวิทยบริการ 

และห้องสมุด 

นางสาววรารัตน์  สุขข ี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ 

 
หวัหน้างานวัดผลและ

ประเมนิผล 
นางสาววิภารัตน์ หม่ืนเดช 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาและ
ทวิภาค ี

นางสิริพร  ชุมคง 

หัวหน้างานส่ือการเรียน 

การสอน 

นายวิเชียร คงฤทธ์ิ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

และบริการชุมชน 

นายปราโมทย์  รัตนโอภา 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 

นางสาวศรีสมัย ธนาวรโชติ 

หัวหน้างานกจิกรรมฯ 

นำยภำคภูมิ พุ่มโพธ์ิทอง 

หัวหน้างานปกครอง 
นายธนากร วจิติรานนท์ 

 

หัวหน้าสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

นายสงวน จันทรสวสัดิ์ 

หวัหน้างานครูที่ปรึกษา 
น.ส.พัชรนันท์ 

ไชยมหาพฤกษ์ 

หัวหน้าแผนกวิชา 
 สามญัสัมพนัธ์ 

นางปวรวรรณ ผาลกิา 
 พณิชยการ 
น.ส.ณัฐธยาน์ ธีรกลุจินดาภรณ์ 

 อุตสาหกรรมเคร่ือง
หนัง 

นายถาวร  อนิทานนท์ 

 คอมพวิเตอร์กราฟิก 

นายพลัลภ  ผลพฤกษา 
  ออกแบบ 

นางสาวสรสรี  สุประภา 
 เคร่ืองประดบัอญั
มณี 
นางสาววิภารัตน์ หม่ืนเดช 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กำรจัดฯ (ทวิศึกษำ) 
นำยฐิติพันธ์ อุ่นกำศ 

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กราฟิกฯ 

นายพัลลภ  ผลพฤกษา 

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
ออกแบบเขียนแบบ 

นางสาวสรสรี สุประภา 

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวชโลบล  เปล่งศรี 

ผู้รับผิดชอบหอศิลป์ ๑๐๑
นายทชานน จิตตวิสุทธิกุล 

หัวหน้างานแผนงาน 

และงบประมาณ 

นางสาวมุกดา  หนูพุ่ม 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าประกอบฯ 

นางสาวจุรีรัตน์  วัชรีรัตน์ 

หัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำฯ 
นำยทชำนน จิตตวิสุทธิกุล 

หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางศรีสุดา  บุญแก้ว 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

นายธีรศักดิ์  บิสนุม 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานฯ 

นางสาวสรสรี  สุประภา 
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2.2.2 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

ท่ี ชื่อ  - สกุล 
1. นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง 
2. นายวีระพนัธ ์ เอี่ยมสอาด 
3. นางสาวสุมาวดี พวงจันทร ์
4. นางจันทิมา สัตยาภรณ์ 
5. นางสาวพัชรนันท์ ไชยมหาพฤกษ์ 
6. นายวิเชียร คงฤทธิ์ 
7. นายปราโมทย์ รัตนโอภา 
8. นางสาวสรสรี สุประภา 
9. นางบุษบรรณ ลิขิตธีระกุล 

10. นางสาวศรีสมัย ธนาวรโชติ 
11. นายพัลลภ ผลพฤกษา 
12. นางสาวมุกดา หนูพุ่ม 

 
2.3  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  ได้แก่ 
2.3.1 ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
         2.3.1.1 จ ำนวนผูเ้รียนจ ำแนกตำมระดับ  สำขำงำน  และช้ันป ี
         (ปีที่จัดท ำรำยงำน ส ำรวจ ณ วันที่ 1   มิถุนำยนของปีกำรศึกษำที่รำยงำน) 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ  ปวช. แผนกวิชำ
ศิลปกรรม 

 

- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 36 - - 13 - - 9 - - 58 
- สาขางานออกแบบ 16 - - 19 - - 14 - - 49 
- สาขางานวิจิตรศิลป์ 11 - - - - - 10 - - 21 
- สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 11 773 - 4 1,302 - 8 686 - 2,784 
- สาขางานเครื่องประดับอัญมณี - - - - 42 - - 42 - 84 
รวม 74 773 - 36 1,344 - 41 728 - 2,987 
ระดับ  ปวช.  
แผนกวิชำพณิชยกรรม 

 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 - - 20 - - 11 - - 53 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก - 31 - - 47 - - 28 - 1 6 
- สาขาการตลาด - - - - - - - - - - 
รวม 22 31 - 2  47 - 11 28 - 159 
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ระดับ  ปวส.  
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 12 - - - - - - - - 12 
- สาขางานออกแบบ - - - - - - - - - - 
- สาขางานวิจิตรศิลป์ - - - - - - - - - - 
- สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง - - - - - - - - - - 
- สาขางานเครื่องประดับอัญมณี - - - - - - - - - - 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - - - - - - - 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก - 11 - - - - - - - 19 
- สาขาการตลาด - - - - - - - - - - 
รวม 12 11 - - - - - - - 31 
รวมทั้งหมด 1 8 815 - 56 1,391 - 52 764 - 3,186 

 
 
 
 

             2.3.1.2 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ  สำขำงำน  และช้ันปี (ทวิศึกษำ) 
  

ระดับ/สำขำงำน 
ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ระดับ  ปวช.           
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 - - 24 - - 24 - - 63 
- สาขางานออกแบบ 7 - - 13 - - 8 - - 28 
- สาขางานบัญชี - - - - - - 20 - - 2  

รวมทั้งหมด 22 - - 37 - - 52 - - 111 
 

             2.3.1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 (1) จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปกติ/ทวิภำคี/เทียบโอน) 
 

ระดับ/สำขำงำน 
จ ำนวน 

รวม 
ปกติ ทวิภำคี เทียบโอน 

ระดับ  ปวช.           
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก - - 3 - - - - - - 3 
- สาขางานออกแบบ - - 8 - - - - - - 8 
- สาขางานวิจิตรศิลป์ - - 2 - - - - - - 2 
- สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง - - 5 - - 662 - - - 667 
- สาขางานเครื่องประดับอัญมณี - - - - - 30 - - - 30 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 2 - - - - - - 2 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก - - - - - 13 - - - 13 
- สาขาการตลาด - - - - - - - - - - 
รวม - - 20 - - 705 - - - 725 
ระดับ  ปวส.           
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก - - - - - - - - - - 
- สาขางานออกแบบ - - - - - - - - - - 
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- สาขางานวิจิตรศิลป์ - - - - - - - - - - 
- สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง - - - - - - - - - - 
- สาขางานเครื่องประดับอัญมณี - - - - - - - - - - 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - - - - - - - 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก - - - - - 6 - - - 6 
- สาขาการตลาด - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - 6 - - - 6 

รวมทั้งหมด - - 20 - - 711 - - - 731 
 

 (๒) จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ทวิศึกษำ) 
        29           คน 
 

2.3.2 ด้ำนบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
         2.3.2.1 ข้อมูลครู จ ำแนกตำมแผนกวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
 

 
 

แผนกวิชำ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

 
จ ำ

 
นว

น 
(ค

น)
 

สถำนภำพ 

ใบ
ประกอ

บ
วิชำชีพ 

วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้บริหำร/ครู 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

พนั
กง

ำน
รำ

ชก
ำร

 
ลูก

จ้ำ
งป

ระ
จ ำ

 

อัต
รำ

จ้ำ
ง 

มี ไม
่มี 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ ำ
กว

่ำ 

ครู
ผู้ช

่วย
 

ครู
 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

รพ
เิศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชำ
ญ

 

ฝ่ายบริหาร 4 4 - - -  - 1 3 - - - ๑ 3 - - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๖ ๖ - - -  - - ๓ ๓ - 1 3 - 2 - 
แผนกวิชาพาณิชยกรรม ๗ ๖ ๑ - -  - - 2 5 - 2 2 1 1 - 
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ๓ ๓ - - -  - - - ๓ - - ๑ - 2 - 
แผนกวิชาออกแบบ 6 5 ๑ - -  - - - 6 - 2 1 1 ๑ - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ๔ ๔ - - -  - - ๑ 3 - 2 1 ๑ - - 
แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี ๑ - - - ๑  - - - ๑ - - - - - - 
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ๗ 6 - ๑ -  - - 1 5 1 - - 5 ๑ - 
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 169 - - - -  - - - - - - - - - - 
รวมทัง้หมด 207 34 2 ๑ ๑ - - 1 10 2๖ 1 7 9 11 7 - 
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  2.3.2.2  ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกตำมโครงสร้ำงบริหำรสถำนศึกษำ 
 

 

งำนตำมโครงสร้ำงบริหำรสถำนศึกษำ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

 

สถำนภำพ 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร     
1. งานบริหารงานท่ัวไป 1 - - 1 
2. งานบุคลากร 1 - - 1 
3. งานการเงิน 1 - - 1 
4. งานการบัญชี 1 - - 1 
5. งานพัสดุ(รวมพนักงานขับรถ) ๔ - ๒ 2 
6. งานอาคารสถานท่ี 7 - 2 5 
7. งานทะเบียน 1 - - 1 
8. งานประชาสัมพันธ ์ - - - - 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 1 - - 1 
1. งานวางแผนและงบประมาณ - - - - 

2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - - - - 

3. งานความร่วมมือ - - - - 

4. งานวิจัยฯ - - - - 

5. งานประกนัคุณภาพฯ - - - - 

6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ - - - - 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ     

1. งานกิจกรรมนักเรียนฯ ๑ - ๑ - 

2. งานครูท่ีปรึกษา 1 - - 1 

3. งานปกครอง - - -  
4. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน - - - - 
5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 - - 1 
6. งานโครงการพิเศษและบริการฯ - - - - 
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งำนตำมโครงสร้ำงบริหำร
สถำนศึกษำ 

 

 
 
 

จ ำนวน(คน) 
 

 

 
 

สถำนภำพ 
 
 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

ฝ่ายวิชาการ     

1. หัวหน้าแผนก - - - - 

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 1 - - 1 

3. งานวัดผลและประเมินผล 1 - - 1 

4. งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - 1 

5. งานระบบทวิภาคี 1 - - ๑ 

6. งานส่ือการเรียนการสอน - - - - 

7. โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ทวิภาคีศึกษา) 

- - - - 

8. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะ
ทางอาชีวศึกษา ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น 

- - - - 

9. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะ
ทางอาชีวศึกษา ห้องปฏิบัติการ
ออกแบบเขียนแบบ 

- - - - 

10. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี    
       เฉพาะทางอาชีวศึกษา  
       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- - - - 

11. หอศิลป์ 101  
      วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

- - - - 

รวมทั้งหมด 24 - 5 19 

 
2.3.3  ด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอน  2  ประเภทสาขาวิชา ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
และศิลปกรรม   โดยมุ่งท่ีจะจัดการเรียนการสอนให้สามารถเอื้ออ านวยและสนับสนุนซึ่งกันและกันทุก
สาขาวิชาภายใต้เอกลักษณ์วิทยาลัยคือ “ศิลป์ออกแบบ หนังผลิต พาณิชย์จ าหน่าย”  ได้แก่ประเภทวิชา
ศิลปกรรม ประกอบด้วยสาขาวิชา การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิค วิจิตรศิลป์  เครื่องประดับอัญมณี  
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อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องหนัง และคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย/
การตลาด การบัญชี และธุรกิจค้าปลีก  โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้
ความสามารถท่ีก่อประโยชน์สนับสนุนความสามารถท้ังด้านองค์ความรู้  ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยกตัวอย่างเช่น ผู้เรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่อง
หนังได้จัดให้มีการเรียนในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับออกแบบรูปทรงโครงสร้างและ
ประโยชน์ใช้สอย  ของรองเท้าและกระเป๋า  อีกท้ังยังจัดให้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การขาย บัญชีเบื้องต้น 
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยว การน าเสนอผลงานให้ผู้อื่นหรือลูกค้าได้ ท้ังยังสามารถท าบัญชีการรับ-จ่ายเงิน หลักการท า
บัญชีเบื้องต้นได้เป็นต้น 
 

ประเภท
สำขำวิชำ 

ระดับ ปวช. สำขำวิชำ ระดับ ปวส. สำขำวิชำ รวม 

ศิลปกรรม - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต  
 - สาขางานออกแบบ - สาขางานออกแบบ  
 - สาขางานวิจิตรศิลป์ - สาขางานวิจิตรศิลป์  
 - สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง - สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  
 - สาขางานเครื่องประดับอัญมณี - สาขางานเครื่องประดับอัญมณี  

 5 5 1  
พาณิชยก
รรม 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก - สาขางานธุรกิจค้าปลีก  
 - สาขาการขาย/การตลาด - สาขาการขาย/การตลาด  
 - สาขาการบัญชี - สาขาการบัญชี  

 4 4 8 
รวม 9 9 18 
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2.3.4  ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ ๑ แสดงแผนท่ีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
อาคารเรียนในวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  มีจ านวน  ๗  หลัง  ๔๗  ห้อง  ประกอบด้วยห้องเรียน

วิชาสามัญห้องปฏิบัติการประจ าแผนกต่าง  ๆ  ห้องสมุด ห้อง Sound  Lap  และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
วิทยบริการ ห้อง Internet  หอศิลปกรรม ๑๐๑  อาคารวิทยบริการ อาคารอเนกประสงค์ และศูนย์บ่มเพาะและ
บริการวิชาชีพสุจิตวิมล  ท่ีเกิดจากการร่วมคิด ร่วมท าของผู้บริหารและบุคลากรในวิทยาลัยร่วมกับกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนท่ีส าคัญของท้องถิ่นและนักเรียน นักศึกษา   

 

แผนผังวิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ ๓ ภำพแสดงแผนผังวิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
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รำยกำร จ ำนวน 
อาคารเรียน 5  หลัง 
อาคารปฏิบัติการ 1  หลัง 
อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด 1  หลัง 
อาคารอเนกประสงค์ 1  หลัง 
อาคารอื่น ๆ 7  หลัง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 47  ห้อง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 1  ห้อง 

รวม 15  หลัง 
 
 2.3.5  ด้ำนงบประมำณ 
  2.3.5.1  รำยจ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ   
 

รำยจ่ำย จ ำนวนเงิน 
ร้อยละ 

 
หมำยเหต ุ

 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
เรียนการสอน 

23,098,540.00 46.64  

2. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

939,400.00 1.90  

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การ
ประกวดการแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 

 
264,197.95 

 
 
 
 
 

 
0.53 

 
 
 
 
 

 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นป ระมุ ข และท า นุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1,877,200.00 3.79  

5. งบลงทุน 6,841,000.00 13.81  
6. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 16,514,807.13 33.35  

รวมจ่ำย 49,520,947.13 1    
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา  
* นิยามศัพท์ค าว่างบด าเนินการหมายถึงค่ าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปีทั้งน้ีไม่รวมค่ าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างค่า
ครุภัณฑ์ค่าเสื่อมราคา ค่ าจ้างค่ าตอบแทนเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหารครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา 
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  2.3.5.2  กำรพฒันำกำรจัดกำรศกึษำจำกผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำ 
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินครัง้ล่ำสุด 
 

แผนกำรปฏบิตัิตำมข้อเสนอแนะ 
ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
เมื่อวันท่ี 1  กันยายน  2558 

  

1. สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 

1.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา
นโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา 
1.2 โครงการเพิ่ มศักยภาพครูฝึกใน
ระบบทวิภาคี 
1.3 โครงการชมรมครูศิลปกรรม 
1.4 โครงการจัดอบรมหลักสูตรวิชา
ศิลปกรรม 
1.5 โครงการส่งเสริมวิจัยครู และผู้เรียน 
1.6 โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส าเร็จ 

2. สถานศึกษาควรสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
ให้ละเอียด เพื่อให้สามารถน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้
จากการวิเคราะห์มาพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขการ
ผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ เช่น แยกตามช้ันปี สาขาวิชา 
เป็นต้น 

2.1 การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลแยก
ตามช้ันปีลงในระบบ 

ส าเร็จ 

3. สถานศึกษาควรประสานสถานประกอบการ ชมรม
วิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมจัดท าข้อสอบ
และเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่
ผู้เรียนให้ครบทุกวิชา 

3.1 ต้นสังกัดจัดส่งข้อสอบส่วนกลางมา
ให้ท าการสอบ 

ส าเร็จ 

4.สถานศึกษาควรช้ีแจง หรือท าความเข้าใจกับผู้เรียน
ให้เข้าใจประโยชน์ของการทดสอบ (V-NET) 

4.1 โครงการพัฒนาความรู้และวิชาชีพ 
เพื่อทดสอบ (V-NRT) ประจ าปี 2561 
- ช้ีแจงให้ผู้เรียนตระหนัก รู้ประโยชน์
ของการทดสอบ V-NET 
- พัฒนาความรู้ผู้ เรียน เตรียมรับการ
ทดสอบ V-NET 

ส าเร็จ 

5. สถานศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภายนอกเพื่อน าทรัพยากรมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ท้ังด้านวิชาการ และทักษะ
วิชาชีพ(โดยการปฏิบัติจริง) 

5.1 วิทยาลัยฯ เปิดให้เช่าสถานท่ีและรับ
บริจาค 

ส าเร็จ 

6. สถานศึกษาควรหาวิธีการในการรักษาให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ให้ส าเร็จการเรียนตามหลักสูตร 

6.1 โครงการประชุมผู้ปกครองและ
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหา และประชุมตัวแทนเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 

ส าเร็จ 
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6.2 โครงการ เย่ียมบ้าน หอพัก บ้านเช่า 
ท่ีพักอาศัย ของนักเรียนนัก ศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
6.3 โครงการฝึกอบรมคัดกรอง นักเรียน
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ปีการศึกษา 
2561 
6.4 โครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
ความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชน เพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
6.5 โครงการจัดหาทุนให้ผู้เรียน 

7. สถานศึกษาควรสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท้ัง 3 ด้าน คือ 1. ด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2.ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป 3.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

7.1 งานวิจัยได้ช้ีแจงและแจ้งฝ่ายงาน 4 
ฝ่าย สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวะศึกษาท้ัง 3 ด้าน 

ส าเร็จ 

8. สถานศึกษาควรจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา ผู้บริหารทุก
ฝ่ายสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมี
ผลการปฏิบั ติงานท่ีสามารถรองรับการประเมิ น
คุณภาพภายใน/นอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.1 วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจุบัน 

ส าเร็จ 

9. สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้เรียน 
และเพื่อให้ท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ส่งเสริมให้มีการน าผลงานไปเผยแพร่ 
ร่วมประกวด หรือน าเสนอกับหน่วยงานภายนอก 

9.1 สนับสนุนงบประมาณท าโครงการ
ส่งเสริมวิจัยครู และผู้เรียน 
9.2 สนับสนุนงบประมาณท าโครงการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 3 ช้ินงาน 
9 .3  ส่ ง เส ริม ส นับส นุน ให้ เผ ยแพ ร่
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

ส าเร็จ 

10 . สถาน ศึกษ าควรส่ งเส ริม ให้ ครูน าผล งาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

10 .1  โครงการส่งเสริมวิจั ยครูและ
ผู้เรียน 

ส าเร็จ 

11. การท าแผนงานและโครงการในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา โดยใส่เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ลงไปทุก
โครงการ 

11.1 ด าเนินการสอดแทรกเรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ลงในโครงการเรียนการสอนทุก
รายวิชาและโครงการ 

ส าเร็จ 

12. สถานศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
เพิ่มข้ึน 

12.1 โครงการลงนามความร่วมมือ 
(MOU) 

ส าเร็จ 

 
2.4  ปรัชญำ  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถำนศึกษำ 
 2.4.1 ปรัชญำ 
  “คุณธรรมน า  มีความรู้ ทักษะล้ า  เด่นเลิศวิชา  รู้ค่าคุณแผ่นดิน” 
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   2.4.2 อัตลักษณ์วิทยำลัย   
   “เช่ียวชาญด้านผีมือ  ยึดถือคุณธรรม” 
 

   2.4.3 เอกลักษณ์วิทยำลัย   
  “ศิลป์ออกแบบ  หนังผลิต  พาณิชย์จ าหน่าย” 
 

2.5  วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  เปำ้ประสงค์  ยุทธศำสตร์  และกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
 2.5.1 วิสัยทัศน ์
  พัฒนาศิลปกรรม พาณิชยกรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง  มุ่งสู่สากล 
 

   2.5.2 พนัธกิจ  
1. มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนประเภทวิชาศิลปกรรมและพาณิชยกรรมให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานวิชาชีพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมและพาณิชยกรรมมุ่งสู่สากล 
4. พัฒนาวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
5. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปกรรมและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของชุมชน 
6. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนังด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

 2.5.3 เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สถานศึกษามีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับ 
4. สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากต้นสังกัด 
5. สถานศึกษามีเครือข่ายจัดการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม พาณิชยกรรมท้ังในประเทศและ 

ระดับสากล 
6. บุคลากรและผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ท้ังในประเทศและระดับสากล 
7. ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของครูสามารถน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
8. โครงงาน นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา 

อาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม 
9. ชุมชนได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพตรงตามความต้องการ 
10. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน 
11. ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
12. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนังด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
13. คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพด้านเครื่องหนังได้ 
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   2.5.4 ยุทธศำสตร์ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ 

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

   2.5.5 กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระบบและระบบทวิภาคีโดยบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรม  

เพื่อมุ่งเน้นพฒันาสมรรถนะผู้เรียนสายวิชาชีพศิลปกรรมและพาณิชยกรรม 
2.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนมี 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี อีกท้ังสร้างความเท่าทันด้านส่ือ เทคโนโลยี เพศ และยาเสพติด แก่ผู้เรียน 
3.ยกระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยให้ 

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพศิลปกรรมและพาณิขยกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA เทคโนโลยี 

สารสนเทศ การส่ือสารเชิงรุก  และหลักธรรมาธิบาล 
5.ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อให้มีขวัญก าลังใจ ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี และร่วม
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

6.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การแนะแนว การประชาสัมพันธ์ กับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนท้ังในประเทศและระดับสากลและเครือข่ายผู้ปกครอง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพิ่มปริมาณผู้เรียน
และขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย 

7.สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม 
และส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ และพัมนาวิชาชีพ 

8.พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จัดต้ังศูนย์บริการวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
และให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างงาน และสร้างรายได้แก่
ผู้เรียนและคนในชุมชน 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
2.6.1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 256  

 2.6.1.1 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ (ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ) 
 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ การประกวดของ
คนรุ่นใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย 
ส่ิงประดิษฐ์เก๋ไก๋สไตล์ไวนิล ประจ าปี ๒๕60  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   กุล่มท่ี  7.1  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   ส่ิงประดิษฐ์เครื่องด่ืมสมุนไพรแก่น
ฝางเสน ประจ าปี  ๒๕60  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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 3. ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณ ฑ์ ส า เร็จรู ป   ส่ิ งประ ดิษ ฐ์สบู่ แย้ ม ยิ้ ม   ประจ าปี   ๒๕ 60   ณ  วิ ทยาลัย เทคนิ คมี นบุ รี                
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 4. ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์กล่องหวานใจ ประจ าปี ๒๕60  
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 6. ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ  1  มวยสากลสมัครเล่น  หญิง  รุ่น  60 – 64  กก. 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ “หนุมานเกมส์” ณ  กรุงเทพมหานคร 
 7. ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ  2  กีฬากรีฑา  ประเภท วิ่งวิบาก 2000 เมตร ขาย     
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ “หนุมานเกมส์” ณ  กรุงเทพมหานคร 
 8. ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษา
กรุงเทพ ประจ าปีการศึกษา  2560 ณ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
 9. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแช่งชันทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0” 
ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก  ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  
 10. ได้รับการประเมินตนเอง ระดับ 5 ดาว เป็นโรงเรียนคุณธรรม “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม”  
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการหลักส่ี แจ้งวัฒนะ 
  

 2.6.1.2 รำงวัลและผลงำนของผู้บริหำร (ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ) 
 1. นางสาวจงสถาพร  ดาวเรือง ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษากรุงเทพเนื่องใน
วันครู 16  มกราคม  2560 
 2. นางสาวจงสถาพร  ดาวเรือง ได้รับเกียรติบัตร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือขั้นความรู้ท่ัวไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่นท่ี 1 ณ  ค่ายลูกสือช่ัวคราวสโมสรลูกเสือจังหวัด
มหาสารคาม 
 3. นางสาวจงสถาพร  ดาวเรือง ได้รับเกียรติบัตร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือขั้นความรู้ท่ัวไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่นท่ี 4/2561 ณ  วิทยาลัยการอาชีพห้วยน้ าผ้ึง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 4. นายกิติพงศ์  รติปาณ  ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษากรุงเทพเนื่องในวันครู 
16  มกราคม  2560 
 5 นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด ได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้น า 
ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นท่ี 830 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 6 นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร์ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้น า 
ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นท่ี 830 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 7. นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด ได้รับกียรติบัตร  การอบรมแผนการด าเนินงานด้านยาเสพติด และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
 8. นายวีระพันธ เอี่ยมสอาด  เป็นกรรมการตัดสินการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
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 9. นายวีระพันธ เอี่ยมสอาด  ได้รับเกียรติบัตรประชุเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการการ
อาชีวศึกษาของผู้บริหารโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ Ze-Portfolio) 
 

 2.6.1.๓ รำงวัลและผลงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปีกำรศึกษำ)  
 1. นางสาวปิยะมาศ ช านาญ  ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษากรุงเทพเนื่องในวัน
ครู 16  มกราคม  2560 
 2. นายภาคภูมิ  พุ่มโพธิ์ทอง  ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษากรุงเทพเนื่องในวัน
ครู 16  มกราคม  2560 
 3. นางกมลาณัชส์  ทองเจริญ  ได้รับเกียรติบัตร (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1) เป็นครูท่ีปรึกษาทีม 
กีฬามวยสากลสมัครเล่น  หญิง  รุ่น  60 – 64  กก. การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา  2560 “พิษณุโลกเกมส์” 
 4. นางกมลาณัชส์  ทองเจริญ ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัล  เหรียญ
เงิน  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจ าปีการศึกษา  
2560 ณ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
 5. นายธนากร  วิจิตรานนท์  ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา  2560  
“พิษณุโลกเกมส์” 
 6. นายธนากร  วิจิตรานนท์  ได้รับเกียรติบัตร (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1) เป็นครูท่ีปรึกษาทีม
กีฬากรีฑา  ประเภท วิ่งวิบาก 2000 เมตร ขาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา  2560 “พิษณุโลกเกมส์” 
 7. นายธีรศักด์ิ  บิสนุม    ได้รับเกียรติบัตร  ครู ท่ีปรึกษา  (รางวัลเหรียญทองแดง อศก.)     
นักเรียนนักศึกษา การแช่งชันทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0” ระดับ ปวช. สาขา
คอมพิวเตอร์กราฟิก  ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ    ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 8. นางมนทิชา  กตัญชลีกุล  เป็นกรรมการตัดสินการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี ส่ิงประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
 9. นายทชานน  จิตตวิสุทธิกุล  เป็นกรรมการตัดสินการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี ส่ิงประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
 10. นางจุฑามาศ  แหนผัน ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย 
ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   
กุล่มท่ี  7.1  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   ส่ิงประดิษฐ์เครื่องด่ืมสมุนไพรแก่นฝางเสน ประจ าปี  ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 11. นางสาวณัฐธยาน์  ธีรกุลจินดาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับ
รางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร   กุล่มท่ี  7.1  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   ส่ิงประดิษฐ์เครื่องด่ืมสมุนไพรแก่นฝางเสน ประจ าปี  
๒๕60  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 12. นางสิรินาฏ  เลือดนักรบ ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย 
ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   
กุล่มท่ี  7.1  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   ส่ิงประดิษฐ์เครื่องด่ืมสมุนไพรแก่นฝางเสน ประจ าปี  ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 13. นางสาววรารัตน์  สุขขี   ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย 
ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   
กุล่มท่ี  7.1  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   ส่ิงประดิษฐ์เครื่องด่ืมสมุนไพรแก่นฝางเสน ประจ าปี  ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 14. นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ   ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย 
ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   
กุล่มท่ี  7.1  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   ส่ิงประดิษฐ์เครื่องด่ืมสมุนไพรแก่นฝางเสน ประจ าปี  ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 15. นางรุ้งเพชร  ยืนเพ็ง   ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย 
ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 
9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์กล่องหวานใจ ประจ าปี ๒๕60  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 16. นายถาวร  อินทานนท์   ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย 
ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 
9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์กล่องหวานใจ ประจ าปี ๒๕60  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 17. นางมนทิชา  กตัญชลีกุล  ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์เก๋ไก๋สไตล์ไวนิล  ประจ าปี ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 18. นายทชานน จิตตวิสุทธิกุล  ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์เก๋ไก๋สไตล์ไวนิล  ประจ าปี ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 19. นางสาวมาริสา  ภักดี (ครูฝึกสอน)  ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา  
ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์กล่องหวานใจ ประจ าปี ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 20. นางสาวเสาวลักษณ์  กาญจนพัฒน์ (ครูฝึกสอน)  ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียน
นักศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  9 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์กล่องหวานใจ ประจ าปี ๒๕60  
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 21. นางสาวปวีนุช  ปิยะคงอนันต์ (ครูฝึกสอน)  ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา 
ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์กล่องหวานใจ ประจ าปี ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 22. นายกิตติพร  ลีลาวันทนาพันธ์ (ครูฝึกสอน)  ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์เก๋ไก๋สไตล์ไวนิล  ประจ าปี ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 23. นางสาวจุฑารัตน์  ชาระ (ครูฝึกสอน)  ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์เก๋ไก๋สไตล์ไวนิล  ประจ าปี ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 24. นางสาวพิชญ์สินี  ประภาสโนบล (ครูฝึกสอน)  ได้รับเกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์เก๋ไก๋สไตล์ไวนิล  ประจ าปี ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 2.6.1.4 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน (ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)  
 1. นางสาวณัฐฐิญา  วิสิทธิ์เมธิน  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ  1  มวยสากลสมัครเล่น  หญิง  
รุ่น  60 – 64  กก.  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “หนุมานเกมส์” ณ  กรุงเทพมหานคร 
 2. นายกฤษฎา  โคตะมา  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ  2  กีฬากรีฑา  ประเภท วิ่งวิบาก 
2000 เมตร ขาย     ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “หนุมานเกมส์” ณ  กรุงเทพมหานคร 
 3. นางสาววรรณิศา  สีจ าปา  
 4. นายวีรภัทร       อ่องสุข   
ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย  ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ 
ประจ าปีการศึกษา  2560 ณ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
 5. นางสาววรัญญา    แก้วตา 
 6. นางสาวเปรมยุดา  น้อยจ ารัส 
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแช่งชันทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0” ระดับ ปวช. 
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก  ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 7. นางสาววรัญญา    แก้วตา  
  8. นางสาวเปรมยุดา  น้อยจ ารัส 
 9. นายเพิ่มผล       กาญจนวาท 
 10. นายอาชวิน       สุวรรณด้ังเดิม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ การประกวดของคนรุ่นใหม่ 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์เก๋ไก๋
สไตล์ไวนิล ประจ าปี ๒๕60  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 11. นายธนากร     มนิยะ 
  12. นายนรนิธิ      หมายมี 
 13. นางสาวพิชิตา  สนธิ 
 14. นายรังศิวุฒิ     หลังทอง 
 15. นายไมยราพณ์ ทับทิม 
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ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์  กลุ่มท่ี 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย ส่ิงประดิษฐ์กล่องหวานใจ ประจ าปี ๒๕60   
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 16. นางสาวชาคีญา  ราชภักดี 
 17. นางสาวจิตรา     ทะนะรัมย์ 
 18. นางสาวปิยวดี    สังอ่อนแก้ว 
ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   กุล่มท่ี  7.1  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   ส่ิงประดิษฐ์เครื่องด่ืมสมุนไพรแก่นฝางเสน 
ประจ าปี  ๒๕60  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 2.6.2 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 2.6.2.1 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ (ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ) 
 1. ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะ การออกแบบตกแต่ง หัวข้อ 
“Food Truck in Thai Culture & Food Festival” ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 
30 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี   
 2. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี 2561 เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 6 
สวนลุมพินี  
 3. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 
 4. ได้รับหนังสือขอขอบคุณในการปฏิบัติหน้าท่ีของลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ในงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
 5. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างชีวิตพัฒนาความคิดแบบ
บุคลาธิษฐาน” ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 
 6. ได้รับเกียรติคุณได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงผลงานการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี 
 7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ลูกเสือ -เนตรนารี กิจกรรมกองวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม
วิชาการลูกเสือ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 8. ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกองลูกเสือวิสามัญ  งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 20  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 9. ได้รับหนังสือขอบคุณ จากโรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา มอบส่ิงประดิษฐ์จากการฝึกการ
เรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา “เบาะพาสุข” ส าหรับผู้ป่วยพิเศษ ริดสีดวงทวาร 
 10. ได้รับเกียรติบัตร ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรความร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
ร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองจ่ัน  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 11. ได้รับหนังสือขอขอบคุณจากส านักความร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด าเนินการโครงการอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น สถานการณ์มลพิษทางอากาศจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการจัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จัดท าหน้ากากอนามัย 
และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาฝุ่นละอองท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จัดสร้าง
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นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ าดักจับฝุ่นละอองน้ าขนาดเล็ก PM 2.5 ณ สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และส านักเขตลาดกระบังและส านักงานเขตบึงกุ่ม 
  

 2.6.2.2 รำงวัลและผลงำนของผู้บริหำร (ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ) 
1. นางสาวจงสถาพร  ดาวเรือง  ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 

ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 

2. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร์  ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 

3. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร์  ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4. นายวีระพันธ์  เอี่ยมสอาด  ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 4  ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 5. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร์  ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมนิทรรศการส่ือการสอนใหม่ และการประชุม
วิชาการนานาชาติ ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 
 6. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร์  ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์”  ประจ าปี 
2561 (Thailand  Inventors day 2018) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

7. นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์    ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะท างานการพัฒนาหลักสูตรปวช. และ 
ปวส. สาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี ภายใต้กรอบการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. 
กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ห้องชลดา โรงแรม เอส.ดี. อเวนิวกรุงเทพฯ  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง 

8. นางสาวจงสถาพร  ดาวเรือง  ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 36 – 37 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
 

 2.6.2.๓ รำงวัลและผลงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปีกำรศึกษำ)  
 1. นายพัลลภ  ผลพฤกษา  ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันทักษะ         
การออกแบบตกแต่ง หัวข้อ “Food Truck in Thai Culture & Food Festival” ระดับภาคภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 
 2. นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ  ครูผู้ควบคุม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  การแข่งขัน
ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบโปสเตอร์หัวข้อ “เทิดไท้องค์ราชัน  รัชกาลท่ี 10” (ระดับ ปวช.) 
ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี   
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 3. นายพัลลภ  ผลพฤกษา  ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบตกแต่ง หัวข้อ “Food Truck in Thai Culture & Food Festival” ระดับชาติ  ครั้งท่ี   28  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 4. นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ  ครูผู้ควบคุม  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ออกแบบโปสเตอร์หัวข้อ “เทิดไท้องค์ราชัน  รัชกาลท่ี 10” (ระดับ ปวช.) ระดับชาติ  ครั้งท่ี  28  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. นายธนากร  วิจิตรานนท์  ครูผู้ควบคุมทีม กีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะ 
เกมส์ระดับชาติ ครั้งท่ี  13 “บัวหลวงเกมส์” ณ จังหวัดปทุมธานี 

6. นางกมลาณัชส์  ทองเจริญ  กรรมการตัดสินการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
“การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย” ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 7.  นางกมลาณัชส์  ทองเจริญ  กรรมการตัดสินการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
“การประกวดรักการอ่านภาษาไทย” ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ประจ าปีการศึกษา 2561 

8. นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวสตรีไทยดีเด่น”  
ประจ าปี 2561ประเภท “เยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”งาน “วันสตรีไทย” ประจ าปี 2561  
ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

9. นางมนทิชา กตัญชลีกุล เป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่  
ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1. นางสาววรารัตน์  สุขขี  ครูท่ีปรึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ 
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ปีการศึกษา 
2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. นางบุษบรรณ  ลิขิตธีระกุล  ครูท่ีปรึกษา  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. นางสาวสรสรี  สุประภา  ครูท่ีปรึกษา  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4. นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ  ครูท่ีปรึกษา  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รบัรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5. นางเดือนเพ็ญ  อินทานนท์  ครูท่ีปรึกษา  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

6. นายถาวร  อินทานนท์  ครูท่ีปรึกษา  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7. นางสาวณัฐธยาน์  ธีรกุลจินดาภรณ์  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมอบรมเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ERP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภุวนารถ 
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8. นางสาวสรสรี  สุประภา  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมอบรมเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ERP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภุวนารถ 

9. นายพัลลภ  ผลพฤกษา  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 

10. นายธีรศักด์ิ  บิสนุม  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 

11. นางสาวณัฐธยาน์  ธีรกุลจินดาภรณ์  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่องการสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขต
สะพานใหม่ 

12. นายทชานน  จิตตวิสุทธิกุล  ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรมในกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการ 
โครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี 2562 ณ โรงแรมมารวย 
การ์เด้น กรุงเทพฯ 

13. นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ  ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรมในกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการ 
โครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี 2562 ณ โรงแรมมารวย 
การ์เด้น กรุงเทพฯ 

14. นายธีรศักดิ์  บิสนุม  ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ 
เพื่อจัดท าส่ือการสอนอย่างมีคุณภาพ ส าหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  ระดับกลาง รหัสหลักสูตร 
615182017  รหัสรุ่น 615182017 – 001 ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

15. นายทชานน  จิตตวิสุทธิกุล ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 

16. นางสาวนันทิชา  ภูมิโคกรักษ์  ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 

17. นายบุญไทย  มกราวรนันท์ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 

18. นายวัชระ  บุญกระจ่าง ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 

19. นายธีรศักดิ์  บิสนุม ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 
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20. นายพัลลภ  ผลพฤกษา ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 

21. นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ  ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะท างานการพัฒนาหลักสูตรปวช. และปวส.  
สาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี ภายใต้กรอบการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. กลุ่ม
อาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ห้องชลดา โรงแรม เอส.ดี. อเวนิวกรุงเทพฯ  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง 

22. นางสาววิภารัตน์  หมื่นเดช  ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะท างานการพัฒนาหลักสูตรปวช. และ 
ปวส. สาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี ภายใต้กรอบการด าเนินงาน อ.กรอ.อศ. 
กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ห้องชลดา โรงแรม เอส.ดี. อเวนิวกรุงเทพฯ  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง 

23. นางสาวชโลบล  เปล่งศรี  ได้รับเกียรติบัตร โครงการพัฒนาและขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – based Learning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการภายใต้
ความร่วมมือระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) 

24. นางสาวจุรีรัตน์  วัชรีรัตน์  ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างชีวิต 
พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จังหวัดระยอง 

25. นางสาวอภิญญา  ชัยพงษ์ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 

26. นางสาวพัชรา  อ่อนเมือง ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ตัดสินทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียวไทย  สไตล์อาชีวะ” (ระดับ ปวช.) และทักษะการ
ออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ INTRO” (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา  2561  ณ  จังหวัดชลบุรี 

27. นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ  ครูท่ีปรึกษา  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
ขมเชย การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2561 ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จังหวัดระยอง   

28. นางบุษบรรณ  ลิขิตธีระกุล  ครูท่ีปรึกษา  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
ขมเชย การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2561 ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จังหวัดระยอง  

29. นางสาวชโลบล  เปล่งศรี  ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 36 – 37 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

30. นายศีลวัต ก้องเจริญกิจ ครูผู้ควบคุมทีม กีฬา เปตอง เข้าร่วมการแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งท่ี 13 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

31. นายธนากร  วิจิตรานนท์ ครูผู้ควบคุมทีม กีฬา เปตอง เข้าร่วมการแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งท่ี 13 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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 2.3.4 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน (ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ)  
 1. นางสาววรรณษา  อินทรวิเชียร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   เหรียญทอง  การแข่งขันทักษะ         
การออกแบบตกแต่ง หัวข้อ “Food Truck in Thai Culture & Food Festival” ระดับภาคภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 
 2. นางสาวจิตราศร บัวงาม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบโปสเตอร์หัวข้อ “เทิดไท้องค์ราชัน  รัชกาลท่ี 10” (ระดับ ปวช.) ระดับภาค
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี   
 3. นางสาววรรณษา  อินทรวิเชียร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบตกแต่ง หัวข้อ “Food Truck in Thai Culture & Food Festival” ระดับชาติ  ครั้งท่ี   28  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 4. นางสาวจิตราศร บัวงาม  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบ
โปสเตอร์หัวข้อ “เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลท่ี 10” (ระดับ ปวช.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3. นางสาวสุภาวดี  พูลเกษม  เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
“การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย” ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 4.  นางสาวปภาวี  เมืองเจริญ  เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
“การประกวดรักการอ่านภาษาไทย” ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 5.  นางสาวสุมิตตา  ศรีก าเนิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   การแข่งขันกีฬามวยสากล
สมัครเล่นหญิง รุ่น  เวลเตอร์เวท  น้ าหนัก 69  กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ครั้งท่ี 13 
“บัวหลวงเกมส์” ณ  จังหวัดปทุมธานี 
 6. นางสาวปาลินี  ชัยนุรักษ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยสมัครเล่น หญิง  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “ระดับภาค” ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งท่ี 13 “นางนวลเกมส์”  
ณ  จังหวัดสมุทรปราการ 

7. นางสาวสุทธิตา  วันจันทร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬามวยสมัครเล่น หญิง  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “ระดับภาค” ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งท่ี 13 “นางนวลเกมส์”  
ณ  จังหวัดสมุทรปราการ 

8. นางสาวสุมิตตา  ศรีก าเนิด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬามวยสมัครเล่น หญิง  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “ระดับภาค” ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งท่ี 13 “นางนวลเกมส์”  
ณ  จังหวัดสมุทรปราการ 

9. นายภาคิน  ขาบจันทึก  ได้เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา 1,500 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวะ 
เกมส์ “ระดับภาค” ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งท่ี 13 “นางนวลเกมส์” ณ  จังหวัด
สมุทรปราการ 

10. นายกฤษฎา  โคตะมา  ได้เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา 800 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวะ 
เกมส์ “ระดับภาค” ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี13“นางนวลเกมส์”ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

11. นางสาวสุภาวดี พูลเกษม   ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวสตรีไทยดีเด่น” ประจ าปี 2561 
ประเภท “เยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”งาน “วันสตรีไทย” ประจ าปี 2561 ณ สภาสมาคมสตรี
แห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

12. นางสาวปภาวี  เมืองเจริญ  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรม 

และส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ปีการศึกษา 2561  
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ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
13. นางสาวนลินนิภา  อุตตะมะ   ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ปีการศึกษา 2561  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

14. นางสาววรรณษา  อินทรวิเชียร  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

15. นายวรากรณ์  ใขแสง  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  2 
ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  ปีการศึกษา 2561  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

16. นายธวัฒชัย  อินต้นวงศ์  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

17. นายสุทธิภัทร  เจริญจิตรพัฒนา  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

18. นายปกรณ์  สร้อยทอง  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

19. นางสาวจิตราศร  บัวงาม ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับเหรียญเงิน จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ   
ปีการศึกษา 2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

20.  นางสาววรรณษา  อินทรวิเชียร  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
ชมเชย จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 
2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

21.  นางสาวจิตราศร  บัวงาม  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
ชมเชย จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 
2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

22. นายวรากรณ์  ใขแสง   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
ชมเชย จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 
2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

23. นายธวัฒชัย  อินต้นวงศ์ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
ชมเชย จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 
2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

24. นายสุทธิภัทร  เจริญจิตรพัฒนา  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
ชมเชย จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 
2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

25. นายปกรณ์  สร้อยทอง ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  5 “หัตถานฤมิต” ได้รับรางวัล  
ชมเชย จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 
2561 ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 
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26. นางสาวณัฐชยา  พานะดร  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงงาน 

วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตรฯ – อาชีวสึกษา – เอสโซ่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ  
ณ วิทยาลัยพณิชยการเขตุพน  

27. นางสาวสาวิตรี  ศรีอุทัย  นายกองค์การปี 2561 ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน 
อนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุร ี 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้ำนควำมรู้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ 

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  

 

1.3 ด้ำนคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัด การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
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สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน  
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
สถาน ศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิ ทัศน์  อาคารสถาน ท่ี  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏบิัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายส าคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์งำนวิจัย  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ “ใหส้ถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มรีะบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด” 
นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมไดตาม
บริบท ของสถานศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงล าดับตามมาตรฐาน และ
ประเด็น  การประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดังนี ้
3.๑ แบบบันทึกผลกำรประเมินรำยด้ำนและรำยข้อกำรประเมิน 
 3.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
         

 

ด้าน 
 

การประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน ค่า(น้ าหนักx

ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 
1.ด้าน
ผู้เรียน
และ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
(50 
คะแนน) 

1.1 การดูแลและแนะแนว
ผู้เรียน 

2      10 

1.2 ผู้เรียนมีลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

2      8 

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3      6 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3      6 

1.5 ผลการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 

2      8 

1.6 ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

20      100 

1.7 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา V-NET 

3      9 

1.8 การมีงานท าและศึกษา
ของผู้ส าเร็จศึกษา 

15      45 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 192 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี 1  = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  250 

192 x 100 
      250 
=  76.80 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 จุดเด่น 
  1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้มีงานท าหรือประกอบอาชีพ 
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  2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการท่ี
มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  3. สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถาน
ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน  1  ปี   โดยงานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ได้จัดท าโครงการ  ด าเนินงาน  และประสานติดตาม  ก ากับดูแลการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4. สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) โดยฝ่ายวิชาการได้จัดท าโครงการ  ด าเนินงาน  และประสานติดตาม  ก ากับดูแลการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญฝ่ายพัฒนาการศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาระบบแนะแนวและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

          3.1.2 ผลสัมฤทธิ ์ ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
         

 

ด้าน 
 

ขอการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน ค่า(น้ าหนักx

ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

2.ด้าน
หลักสูตร
และการ
จัดการ
เรียนการ
สอน 
(10 
คะแนน) 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

       

   2.1.1 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ 

2      6 

   2.1.2 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3      15 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

       

   2.2.1 คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

2      10 

    2.2.2 การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3      15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 46 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  2 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  50 

 46 x 100 
      50 
= 92.00 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 จุดที่เด่น 

1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม 
คิดเป็นร้อยละ 90 

2. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ตามอัตลักษณ์ (เช่ียวชาญด้านฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.1.3 ผลสัมฤทธิ ์ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

ด้าน 
 

ขอการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน ค่า(น้ าหนักx

ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 
3. 
ด้านครูผู้สอนและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(20 คะแนน) 

3.1 ครูผู้สอน        
    3.1.1 การ
จัดการเรียนการสอน 

5      25 

    3.1.2 การ
บริหารจัดการช้ัน
เรียน 

3      15 

   3.1.3 การพัฒนา
ตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

2      10 

 

 3.2 ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

       

    3.2.1 การ
บริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

5      25 

    3.2.2 การ
บริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5      25 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  100 

 100x100 
    100 
= 100 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
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 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและ
การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของ ผู้บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและ
การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ 
 4. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชนและมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมท้ังจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 ระดับคุณภาพก ากับดูแลให้ครูได้รับการฝึกอบรม ประชุมศึกษาดูงานด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพ 
 

3.1.4 ผลสัมฤทธิ์  ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 
 

ด้าน 

 
 

ขอการประเมิน 

 
ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน ค่า(น้ าหนักx
ค่าคะแนน)  

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
4. 
ด้านการมีส่วน
ร่วม 
(10 คะแนน) 

4.1 การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

6      24 

4.2 การระดม
ทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

2      10 

4.1 การบริการ
ชุมชนและจิตอาสา 

2      10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 44 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  50 

 44 x 100 
    50 
= 88.00 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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จุดเด่น 

 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการ
แลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

 

3.1.5 ผลสัมฤทธิ์  ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
 
 

ด้าน 

 
 

ขอการประเมิน 

 
ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน ค่า(น้ าหนักx
ค่าคะแนน)  

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
5. 
ด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน 
(10 คะแนน) 

4.1 อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม 

2      10 

4.2 ระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

2      10 

4.3 แหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการ 

2      10 

4.4 ระบบ
อินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงเพื่อการ
ใช้งานด้าน
สารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2      10 

4.5 การเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในช้ัน
เรียน 

2      10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 50 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  50 

 50 x 100 
      50 
= 100 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  



42 
 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                                                                   รายงานการประเมินตนเอง  ๒๕61 
 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
จุดเด่น 

 1. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจ และมีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. สถานศึกษามีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนและมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

3.2 แบบบันทึกผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวมของสถำนศึกษำ 
 

ด้ำน ข้อกำรประเมิน คะแนน
เต็ม (1   
คะแนน) 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินของด้ำน x น้ ำหนักคะแนนของด้ำน) 

 

คะแนนรวมของด้ำน 

1. ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี 1.1 - 1.8 50 192 x 50              =   38.40 
    250 

2. ด้านหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อท่ี 2.1 - 2.2 10  46 x 10              =   9.20 
     50 

3. ด้านครูผู้สอน
และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ข้อท่ี 3.1 - 3.2 20   100 x 20              =   20 
    100 

4. ด้านการมีส่วน
ร่วม 

ข้อท่ี 4.1 - 4.3 10  44 x 10              =   8.80 
     50 

5. ด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน 

ข้อท่ี 5.1 - 5.5 10   50 x 10              =   10 
      50 

ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน 86.40 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  
        ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  
        ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)   
        ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    
        ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 4 
ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงล าดับตามมาตรฐาน  และ
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้  

๔.๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์  

๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ ์

๑) ด้ำนควำมรู้  

 ๑.๑ กำรดูแล และแนะแนวผู้เรียน  

    กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   สถานศึกษาได้ท าแผนงาน /กิจกรรม/โครงการ พฒันาผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ๑. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
  ๒. โครงการสอนซ่อมเสริม 
  ๓. โครงการการประเมินตามสภาพจริง 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จ  ๗๓๑  คน จากผู้เรียนแรกเข้า  ๘๑๖  คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๔๘ ของผู้เรียนแรกเข้า ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 
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๑.๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิสระ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  สถานศึกษามี แผนงาน /กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียน ให้มี
สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประผู้ประกอบการ 
หรือประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมินศูนย์ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  ๑. โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
  ๒. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
  ๓. โครงการการเชิญวิทยากรให้ความรู้อาชีพอิสระ ของการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ผลการพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และ
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมินศูนย์
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  โดยมี
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน ๕๓ คน  และ 
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประผู้ประกอบการ  หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  ๑๒  คน คิดเป็นร้อย
ละ   ๒๑.๔๒  ของผู้ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด  ในระดับ  3 ดำว ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  3 อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๑.๓ ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
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  ๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้เรียน แสดงผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ๒. ด าเนินการให้ผู้เรียนระดับ ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒ จัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด  ระดับ ปวช.๓ จ านวน ๘๖ คน  ๒๘  ช้ินงาน (เกณฑ์ 
ปวช.๓ จ านวน ๓ คน :  ๑ ช้ิน) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕  ของผลงานท้ังหมด 
  ๓. ได้จัดประกวด และน าโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ช้ินงาน
ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  

  ๔. ได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ช้ินงานจากจ านวน
ท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  ๕. ด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ช้ิน 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ของผู้เรียนส่งผลให้คุณภาพด้าน นวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒๘ 
ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕  และปรากฏผลงานนวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
นักเรียนจ านวน ๕ คน ได้รับรางวัลการประกวด นวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน 
ระดับ  จังหวัด จ านวน ๒ รางวัล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๒ อยู่ในระดับคุณภำพ ปำนกลำง 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
    มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

๑.๔ ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา 
  ๒. สถานศึกษาน านักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
  ๓. สถานศึกษาน านักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 

 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
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  ผลการพัฒนาคุณภาพในการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ของผู้เรียนส่งผลให้คุณภาพด้าน การ
ประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปรากฏว่าผลการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนจ านวน ๒ คน ได้รับรางวัล
การแข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ ชำติ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๔ อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๑.๕  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. ฝ่ายวิชาการประชุมแผนกวิชา 
  ๒. โครงการสอนเสริมรายวิชา 
  ๓. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  นักเรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจ านวน ๗๖๘ คน เทียบกับผู้ลงทะเบียน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๕ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยีย่ม  

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
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   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 

 ๑.๖ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

  ๑. ฝ่ายวิชาการประชุมแผนกวิชา 
  ๒. โครงการสอนเสริมรายวิชา 
  ๓. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  นักเรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน ๗๖๘ คน 
เทียบกับผู้ลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๓ อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๑.๗ กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษามีกระบวนการติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีมีงานท าในสถาน
ประกอบการในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๑ ปี 
   ๑.๑ โครงติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๑.๒ โครงการ Face Book วิทยาลัย 
  ๒. สถานศึกษาท าแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
ท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา คือ 
   ๒.๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
   ๒.๒ โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
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 ผลการติดตามผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า
ในสถานประกอบการในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
ปวช. จ านวน ๓๕๖ คน ปวส. จ านวน  ๘ คน รวมท้ังส้ิน ๓๕๘ คน จากผู้เรียนจบท้ังหมด ๖๑๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๖๐.๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๓ อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรปุระดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

๒) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
 ๒.๑ กำรดูและและแนะแนวผู้เรียน  
    กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   สถานศึกษาได้ท าแผนงาน /กิจกรรม/โครงการ พฒันาผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ๑. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
  ๒. โครงการสอนซ่อมเสริม 
  ๓. โครงการการประเมินตามสภาพจริง 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จ ๗๓๑ คน จากผู้เรียนแรกเข้า ๘๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๔๘ ของผู้เรียนแรกเข้า ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
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   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๒.๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิสระ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  สถานศึกษามี แผนงาน /กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียน ให้มี
สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประ
ผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมินศูนย์ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  ๑. โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
  ๒. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
  ๓. โครงการการเชิญวิทยากรให้ความรู้อาชีพอิสระ ของการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ผลการพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และ
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมินศูนย์
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  โดยมี
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน ๕๓ คน  และ
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  ๑๒  คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๔๒ ของผู้ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด ในระดับ  3 ดำว  ซึ่งผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์  3  อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๒.๓ ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
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  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน แสดงผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ๒. ด าเนินการให้ผู้เรียนระดับ ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒ จัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด  ระดับ ปวช.๓ จ านวน ๘๖ คน  ๒๘  ช้ินงาน 
(เกณฑ์ ปวช.๓ จ านวน ๓ คน :  ๑ ช้ิน) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕  ของผลงานท้ังหมด 
  ๓. ได้จัดประกวด และน าโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ 
ช้ินงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  
  ๔. ได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ช้ินงานจากจ านวน
ท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  ๕. ด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ช้ิน 
  ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียนส่งผลให้คุณภาพด้าน นวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
จ านวน ๒๘ ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕  และปรากฏผลงานนวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นักเรียนจ านวน ๕ คน ได้รับรางวัลการประกวด นวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน ระดับ  จังหวัด จ านวน ๒ รางวัล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๒ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
    มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๒.๔ ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา 
  ๒. สถานศึกษาน านักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
  ๓. สถานศึกษาน านักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
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  ผลการพัฒนาคุณภาพในการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ของผู้เรียนส่งผลให้คุณภาพด้าน 
การประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปรากฏว่าผลการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนจ านวน ๒ คน ได้รับ
รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ ชำติ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๔ อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๒.๕  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. ฝ่ายวิชาการประชุมแผนกวิชา 
  ๒. โครงการสอนเสริมรายวิชา 
  ๓. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจ านวน ๗๖๘ คน เทียบกับผู้ลงทะเบียน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๕ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
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   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

  

 

๒.๖ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

  ๑. ฝ่ายวิชาการประชุมแผนกวิชา 
  ๒. โครงการสอนเสริมรายวิชา 
  ๓. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  นักเรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน ๗๖๘ คน 
เทียบกับผู้ลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๓ อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๒.๗ กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษามีกระบวนการติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีมีงานท าในสถาน
ประกอบการในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๑ ปี 
   ๑.๑ โครงติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๑.๒ โครงการ Face Book วิทยาลัย 
  ๒. สถานศึกษาท าแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
ท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา คือ 
   ๒.๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
   ๒.๒ โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
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  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 ผลการติดตามผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าใน
สถานประกอบการในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา ๑ ปี ปวช. 
จ านวน ๓๕๖ คน ปวส.จ านวน  ๘  คน รวมทั้งส้ิน ๓๕๘ คน จากผู้เรียนจบท้ังหมด ๖๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๓ อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

๓) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๓.๑ กำรดูและและแนะแนวผู้เรียน  

    กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   สถานศึกษาได้ท าแผนงาน /กิจกรรม/โครงการ พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ๑. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
  ๒. โครงการสอนซ่อมเสริม 
  ๓. โครงการการประเมินตามสภาพจริง 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จ ๗๓๑ คน จากผู้เรียนแรกเข้า ๘๑๖ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๘ ของผู้เรียนแรกเข้า ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 
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สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุถนอมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 
   ๑.๑ โครงการ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๕ กิจกรรม  
   ๑.๒ โครงการยิ้มใส ไหว้สวย 
   ๑.๓ โครงการท าบุญ ตักบาตรทุกวันศุกร์แรกของเดือน 
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม 
   ๒.๑  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๕ กิจกรรม วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันดิน
โลก คลองสวยน้ าใส ผลิตผลิตภัณฑ์ซักล้าง 
  ๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม 
   ๓.๑ โครงการโรงเรียนธนาคาร 
   ๓.๒ ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔ กิจกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์ซักล้าง 
ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้  
  ๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 
๒ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม  
   ๔.๑ โครงการกีฬาภายในสถานศึกษา 
   ๔.๒ โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
  ๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมทักษะวิชาการ วิชาชีพ ไม่
น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม  
   ๕.๑ โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
   ๕.๒ โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
   ๕.๓ โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
   ๕.๔ โครงการตลาดนัดศิลปะ 
   ๕.๕ โครงการ En Came 
  ๖. ด าเนินการให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น ไม่น้อยกว่า ๑๔ 
โครงการ กิจกรรม : ๑ ปีการศึกษา  
  ๗. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
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  ๘. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรมโดยครู  
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง ด้านการบริหาร
จัดการ  
  ๙. มีการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยครู  และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา ทุกกิจกรรม เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. ผลการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุถนอมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งผลให้
ระดับคุณภาพด้านการปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ๔ อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

  ๒. ผลการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านการปลูกฝัง
จิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๔ อยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีเลิศ 

  ๓. ผลการปลูกฝังจิตส านึกด้านด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ระดับ
คุณภาพด้านการปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 
๔ อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

  ๔. ผลการปลูกฝังจิตส านึกด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านการปลูกฝัง
จิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๔ อยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีเลิศ 

  ๕. ผลการปลูกฝังจิตส านึกด้านส่งเสริมทักษะวิชาการ วิชาชีพ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จริง ในวิชาชีพต่อชุมชน สังคม ได้มากกว่า ๕ กิจกรรม ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ๔ อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

๓.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิสระ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
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  สถานศึกษามี แผนงาน /กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียน ให้มี
สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประ
ผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมินศูนย์ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  ๑. โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
  ๒. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
  ๓. โครงการการเชิญวิทยากรให้ความรู้อาชีพอิสระ ของการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ผลการพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และ
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมินศูนย์
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  โดยมี
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน ๕๓ คน  และ
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  ๑๒  คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๔๒ ของผู้ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และปรากฏผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด ในระดับ  ๒ ดำว ซ่ึงผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๒ อยู่ในระดับคุณภำพ ปำนกลำง 
 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๓.๔  ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน แสดงผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ๒. ด าเนินการให้ผู้เรียนระดับ ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒ จัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด  ระดับ ปวช.๓ จ านวน ๘๖ คน  ๒๘  ช้ินงาน (เกณฑ์ 
ปวช.๓ จ านวน ๓ คน :  ๑ ช้ิน) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕  ของผลงานท้ังหมด 
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  ๓. ได้จัดประกวด และน าโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ 
ช้ินงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  

  ๔. ได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ช้ินงานจากจ านวน
ท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  ๕. ด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ช้ิน 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ของผู้เรียนส่งผลให้คุณภาพด้าน นวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒๘ ช้ินงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕  และปรากฏผลงานนวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นักเรียน
จ านวน ๕ คน ได้รับรางวัลการประกวด นวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน ระดับ  
จังหวัด จ านวน ๒ รางวัล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๒ อยู่ในระดับคุณภำพ ปำนกลำง 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
    มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๓.๕  ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา 
  ๒. สถานศึกษาน านักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
  ๓. สถานศึกษาน านักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผลการพัฒนาคุณภาพในการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ของผู้เรียนส่งผลให้คุณภาพ
ด้าน การประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปรากฏว่าผลการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนจ านวน ๒ 
คน ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ ชำติ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๔ อยู่ในระดับ
คุณภำพ ดีเลิศ 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
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   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๓.๖  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. ฝ่ายวิชาการประชุมแผนกวิชา 
  ๒. โครงการสอนเสริมรายวิชา 
  ๓. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  นักเรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจ านวน ๗๖๘ คน เทียบกับผู้ลงทะเบียน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๕ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๓.๗  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
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  ๑. ฝ่ายวิชาการประชุมแผนกวิชา 
  ๒. โครงการสอนเสริมรายวิชา 
  ๓. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  นักเรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จ านวน ๗๖๘ คน เทียบกับผู้ลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๓ อยู่ใน
ระดับคุณภำพ ดี 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๓.๘ กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษามีกระบวนการติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีมีงานท าในสถาน
ประกอบการในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๑ ปี 
   ๑.๑ โครงติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๑.๒ โครงการ Face Book วิทยาลัย 
  ๒. สถานศึกษาท าแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
ท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา คือ 
   ๒.๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
   ๒.๒ โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 ผลการติดตามผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าในสถาน
ประกอบการในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา ๑ ปี ปวช. 
จ านวน ๓๕๖ คน ปวส. จ านวน  ๘ คน รวมทั้งส้ิน ๓๕๘ คน จากผู้เรียนจบท้ังหมด ๖๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๓ อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
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   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๓.๙ กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๑.๑  โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
   ๑.๒  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
   ๑.๓  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๒.๑ โครงการจิตอาสาบึงกุ่ม 
   ๒.๒ โครงการประชาชนจิตอาสา มีกิจกรรมมากกว่า ๕ กิจกรรม เช่น กิจกรรมท าดี
เพื่อพ่อ  
   ๒.๓ โครงการจิตอาสาวัด บ้าน โรงเรียน มีกิจกรรมมากกว่า ๕ กิจกรรม เช่น 
โครงการร่วมให้บริการเครื่องพ่นละอองน้ า  
  ๓. มีการด าเนินการตามแผน โครงการ 
  ๔. มีการประเมินผลความพึงพอใจรู้รับบริการ 
  ๕. สถานศึกษามีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง งานออกแบบ ให้บริการอาชีพชุมชน 
  ๖.  มีการสรุปติดตามผล ประเมินผล เสนอแนะข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุง การบริการ
ชุมชนและจิตอาสา 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีจิตอาสา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริงในวิชาชีพ บริการ สร้างประโยชน์ให้
ชุมชน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๕ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
   

ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๓ 
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   มีผลการประเมินตามข้อ  ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

๔.๑.๒  จุดเด่น 

 มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 ๑) ด้ำนควำมรู้ 

  ข้อ ๑.๑   กำรดูและและแนะแนวผู้เรียน 
   ๑.๑.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น และ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
   ๑.๑.๒ สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยฝ่ายวิชาการได้จัดท า และด าเนินการตามโครงการ และประสานติดตาม
ดูแลการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดท าโครงการพัฒนาระบบแนะแนวผู้เรียนและ
ครูท่ีปรึกษา 

  ข้อ ๑.2 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   ๑.2.๑ จ านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
   ๑.2.๒   รางวัลท่ีได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ส่ิงประดิษฐ์ประเภท
ท่ี ๕  หัวข้อ หัตถานฤมิต ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
   ๑.2.๓ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท้ังของนักเรียน และครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ข้อ ๑.3  ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   ๑.3.๑ จ านวนผู้ได้รับรางวัล และผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 
   ๑.3.๒ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านทรัพยากร บุคคล วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
สถานท่ี       

  ข้อ ๑.4  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
   ๑.4.๑ จ านวน และร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๑.4.๒ รางวัลท่ีได้  รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่ง 
หัวข้อ Food Truck in Thai Culture & Food Festival ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   1.4.๓ สถานศึกษามีการประชุมแผนกวิชา ฝ่ายวิชาการจักท าโครงการ กิจกรรมสอน
เสริม และโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 

  ข้อ ๑.5 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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   ๑.5.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภายรัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 

   ๑.5.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๒) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช ้

  ข้อ ๒.๑   กำรดูและและแนะแนวผู้เรียน 
   2.๑.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น และ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
   2.๑.๒ สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยฝ่ายวิชาการได้จัดท า และด าเนินการตามโครงการ และประสานติดตาม
ดูแลการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดท าโครงการพัฒนาระบบแนะแนวผู้เรียนและ
ครูท่ีปรึกษา  

  ข้อ ๒.2  ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   2.2.๑ จ านวนผู้ได้รับรางวัล และผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 
   2.2.๒ รางวัลท่ีได้  ๑. รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบ
ตกแต่ง หัวข้อ Food Truck in Thai Culture & Food Festival ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   2.2.3 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านทรัพยากร บุคคล วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
สถานท่ี  
  ข้อ ๒.3  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 

   2.3.๑ จ านวน และร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   2.3.๒ สถานศึกษามีการประชุมแผนกวิชา ฝ่ายวิชาการจักท าโครงการ กิจกรรมสอน
เสริม และโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 

  ข้อ ๒.4 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   ๒.4.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาย
รัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
   ๒.4.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 

  ๓) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  ข้อ ๓.๑   กำรดูและและแนะแนวผู้เรียน 
   ๓.๑.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น และ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
   ๓.๑.๒ สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยฝ่ายวิชาการได้จัดท า และด าเนินการตามโครงการ และประสานติดตาม
ดูแลการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดท าโครงการพัฒนาระบบแนะแนวผู้เรียนและ
ครูท่ีปรึกษา  
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ข้อ ๓.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
   ๓.2.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
   ๓.2.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวด 
   ๓.2.๓ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   ๓.2.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
   ๓.2.๕ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ 
   ๓.2.6 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก 
  ข้อ ๓.3  ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   ๓.3.๑ จ านวนผู้ได้รับรางวัล และผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 
   ๓.3.๒ รางวัลท่ีได้  ๑. รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบ
ตกแต่ง หัวข้อ Food Truck in Thai Culture & Food Festival ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ๓.3.๓ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านทรัพยากร บุคคล วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
สถานท่ี  
  ข้อ ๓.4  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
   ๓.4.๑ จ านวน และร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๓.4.๒ สถานศึกษามีการประชุมแผนกวิชา ฝ่ายวิชาการจักท าโครงการ กิจกรรมสอน
เสริม และโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 

  ข้อ ๓.5  กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
   ๓.5.๑ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาชีพ และจิตอาสา ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๓.5.๒ การจัดกิจกรรมบริการชุมชน ด้านวิชาการ วิชาชีพ ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
    ๑.  โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
    ๒.  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
    ๓.  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
   ๓.5.๓ สถานศึกษามีการติดตาม วัดประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 

๔.๑.๓ จุดที่ควรพัฒนำ 

  ข้อ ๑.๑กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   สถานศึกษาควรมีการสอนเสริมให้กับผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
เพิ่มเติมจากช้ันเรียนปกติ 

  ข้อ ๑.๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิสระ 
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   สถานศึกษาควรสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

  ข้อ ๑.๓ ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

   สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้เรียน และครูเพื่อท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานไปเผยแพร่ ร่วมประกวด หรือน าเสนอต่อหน่วยงาน
ภายนอก อย่างสม่ าเสมอ 

  ข้อ ๑.4 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

   สถานศึกษาควรให้ฝ่าย ติดตามงานแนะแนว ครูท่ีปรึกษาโดยให้แต่ละงานรับผิดชอบมี
การสรุปรายงาน ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  หลังจบการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี 

๔.๑.๔  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  ข้อ ๑.๑   การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   สถานศึกษาควรหาวิธีการรักษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ให้ส าเร็จการเรียนตามหลักสูตร 
  ข้อ ๑.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    สถานศึกษาควรมีการช้ีแจง หรือท าความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจถึงประโยชน์
ของการทดสอบ (V-NET) 
  ข้อ ๑.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   สถานศึกษาควรสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท้ัง 
๓ ด้าน คือ ๑) ด้านความรู้  ๒)ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ๓.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
 

๔.๒ มำตรฐำนที ่2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
๔.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ 
๑) ด้ำนหลักสูตรอำชวีศึกษำ 
 ๑.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ  
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษาได้มีการสอบถามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 

  ๒. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร 

  ๓. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา ร่วมกับสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน 

  ๔. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 

  ๕. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการท า
อย่างต่อเนื่อง 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
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  สถานศึกษาได้เปิดท าการเรียนการสอน ๒ สาขาวิชา  คือ ศิลปกรรม และพาณิชยกรรม มีการ
พัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔  สามารถปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ๓ อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 

   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
    มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๑.๒ กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนด
รำยวิชำเพิ่มเติม 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชา  
  ๒.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา จาก
เอกสารท่ีเช่ือถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. สถานศึกษามีการวางแผนการเรียนล่วงหน้า ๓ ปี ในแต่ละช่วงช้ันปีศึกษา มีการตรวจ 
และรับรอง แผนการเรียนทุกปีการศึกษา 
  ๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลติตามผลมีการนิเทศการเรียน การสอน 
ตรวจสอบ ประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการ และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 
  ๖. สถานศึกษาด าเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระบบปกติ ระบบทวิภาคี 
และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ละสาขาวิชา จ านวน ๗ สาขาวิชา  
   ๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระบบปกติ และระบบทวิภาคี  
   ๖.๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนศักยภาพของผู้เรียน และครู ครูฝึก ระบบปกติ และ
ระบบทวิภาคี 
   ๕.๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการท ารายงานการประเมินตนเอง ของตนเอง
และแผนกวิชา 
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  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีแผน/
โครงการ และการปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียน อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการเรียนล่วงหน้า ๓ ปี ในแต่
ละช่วงช้ันปีศึกษา มีการตรวจ และรับรอง แผนการเรียนทุกปีการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. ระดับการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
และสถานประกอบการ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ละสาขาวิชา จ านวน ๗ สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๕  อยู่ในระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

๑.๓ คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ปฏิบัติ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

   ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูความรู้ครูในการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา เพื่อก ากับหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในทุกหน่วยการเรียน ทุกรายวิชา 
   ๒. ในทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกรายวิชา มีการก าหนดรูปแบบการเรียน การสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีหลากหลาย และก าหนดส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การเรียนรู้ท่ีให้
เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๓. จัดท าแผนงาน โครงการ ให้ความรู้ครู ในเรื่องการวัดผล และประเมินผลผู้เรียน
ตามสภาพจริงตามสภาพจริงมีการประเมินด้านเจตคติคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน 
   ๔. สถานศึกษาก าหนดให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ฝ่ายวิชาการท าการ
ตรวจสอบก่อน น าไปสอนในทุกภาคการเรียน 
   ๕. มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยกิจกรรมการเรียน มีการ
ทดสอบ ก่อน และหลัง การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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   ๖. สถานศึกษามีติดตาม ประเมินผล นิเทศการสอน ให้เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ประเมินผลการเรียน การสอน ภาคเรียนละ ๒ ครั้งและประเมินความพึงพอใจผู้เรียน และผู้สอน 
 

 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ผลการพัฒนาระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น เป็นท่ียอมรับต่อสังคมภายนอก และสถานประกอบการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  
  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 
 
 ๑.๔ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำไปใชใ้นกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
   ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
เพื่อก ากับหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ในทุกหน่วยการเรียน ทุกรายวิชา 
   ๒. ในทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกรายวิชา มีการก าหนดรูปแบบการเรียน การสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีหลากหลาย และก าหนดส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การเรียนรู้ท่ีให้
เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๓. ในทุกหน่วยการเรียนรู้ มีการก าหนดเกณฑ์การวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 
   ๔. สถานศึกษาแต่งต้ังรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการตรวจพิจารณาแผนการจัดการ
เรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ และก าหนดให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ฝ่ายวิชาการท าการพิจารณา ก่อน 
น าไปปฏิบัติการสอนในทุกภาคการเรียน 
   ๕. มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยกิจกรรมการเรียน มีการ
ทดสอบ ก่อน และหลัง การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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   ๖. สถานศึกษามีติดตาม ประเมินผล นิเทศการสอน ให้เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ประเมินผลการเรียน การสอน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
   ๗. มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และบันทึกหลังสอน 
   ๘. มีการติดตามประเมินความพึงพอใจคุณภาพผู้สอน 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีได้รับมอบหมายทุกรายวิชา ได้น าแผนการจัดการเรียน การสอน สู่การ
ปฏิบัติ  จัดการเรียน การสอน ทุกรายวิชา ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เป็นท่ียอมรับ
ต่อสังคมภายนอก และสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

๒) ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 ๒.๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. จัดครูผู้สอน ได้ลงตารางสอนรายวิชาให้ตรงกับวุฒิการศึกษา 
  ๒. สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทุก
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ  
  ๓. มีการก ากับติดตามโดยการนิเทศการสอน ทุกภาคเรียน มีการประเมินคุณภาพของ
ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด้านเทคนิคการสอน การใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย และเป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
  ๔. สถานศึกษาให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชันเรียน ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา และบันทึกหลัง
สอน 
  ๕.  มีการติดตามประเมินความพึงพอใจคุณภาพผู้สอน  
 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. ครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา สอนตรงตามวุฒิการศึกษาในรายวิชาเอก และได้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีได้รับผิดชอบทุกรายวิชา ได้มีการ
นิเทศติดตามประเมินผลการเรียน การสอน การใช้ส่ือ เทคนิคการสอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
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  ๒. ครูผู้สอนท าการวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓. มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ภายในวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด และศูนย์วิทยบริการ 
   ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน เป็นท่ียอมรับต่อสังคมภายนอก และสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 
  สรุประดับคุณภาพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 
 
 ๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ๑. ด าเนินการให้ครูศึกษา และบันทึกข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท้ังด้านการเรียน การสอน มี
การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน และดูแลผู้เรียนในด้านอื่นๆ 
คอยให้ค าแนะน า ก าลังใจ แนวทางแก้ไข เมื่อผู้เรียนมีปัญหา  

   ๑.๑ โครงการ LINE กลุ่มผู้ปกครอง และ กลุ่มผู้เรียน 
   ๑.๒ โครงการเยี่ยมบ้าน 
   ๑.๓ โครงการคัดกรองผู้เรียน 
   ๑.๔ โครงการครูท่ีปรึกษา และครูท่ีปรึกษาวิชาชีพ 
   ๑.๕ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
   ๑.๖ โครงการทุนการศึกษานักเรียนยากจน เรียนดี 
   ๑.๗  เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนเสียสละ ท าความดี จิตสาธารณะ จิตอาสา 
   ๑.๘ โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น การพาเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การพาเข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การฝึกทักษะพิเศษให้นอกชั่วโมงการเรียน การสอน 
  ๒. ด าเนินการให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศภายในช้ันเรียนหรือเอกสาร
ประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
   ๒.๑ โครงการหนังสือยืมเรียน 
   ๒.๒ ป้ายบอกข้ันตอนการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
   ๒.๓ ป้ายสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียน 
  ๓. มีการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ตามบริบทของรายวิชา โดยนักเรียน
สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารช้ันเรียน เช่น การมีตารางรับผิดชอบการท าความสะอาด การดูแลห้องเรียน 
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  ๔. มีการสอดแทรกจิตแห่งสาธารณะให้นักเรียนในทุกรายวิชา 
  ๕. มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจคุณภาพของครูผู้สอนทุกรายวิชา 
 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียนของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา อย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดท้ัง ๕ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๒.๓ กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ๑. สถานศึกษามีบริการห้องอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของห้องสมุด  
   ๒. สถานศึกษาติดต้ัง WIFI อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการครู นักเรียนท่ีตึกเรียน
ทุกตึก ทุกแผนกวิชา 
   ๓. สถานศึกษามีระบบป้องกันในการเข้าถึงระบบ โดยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึง
ฐานข้อมูลอย่างชัดเจน โดยผู้ท่ีใช้บริการทุกคนต้องลงทะเบียน กับสารสนเทศของสถานศึกษา 
   ๔. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารการจัดการการเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ได้ทุกช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
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   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

๓) ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 ๓.๑ กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
  ๒. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ (อย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมง /ปี) 
  ๓. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๔. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชา ( โครงการ
ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ)   
  ๕. ด าเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีเหมาะสม 
  ๖.  สรุปและรายงานการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ 
  ๗. มีการติดตามผลประเมินคุณภาพครูผู้สอนทุกรายวิชา 
 

 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

  ผลการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู เป็นไปตามแผนพัฒนา
ตนเองท่ีครูท าขึ้นรายบุคคล ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู  ท่ีมีผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
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   ก าลังพัฒนา  
 

 ๓.๒ กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
    ๑. สถานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี ของสถานศึกษา 
   ๒  ประชุม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ของสถานศึกษา 
   ๓. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบ และรับฟังข้อเสนอแนะ 
   ๔. ประชุมเพื่อขอรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
   ๕. จัดท านวัตกรรมท่ีน ามาบริหารสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา 
   ๖. มีการติดตาม สรุปและประเมินผล การด าเนินการตามแผนแผนพัฒนา
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ของสถานศึกษา 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในการก าหนดและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ของสถานศึกษา น ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาระดับคุณภาพในการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  
  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  
 

 ๓.๓   กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ๑. มีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท และมีข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษา ท่ีเช่ือมโยง
อย่างเป็นระบบ แต่การส ารองข้อมูลยังไม่สามารถจัดระบบป้องกันการสูญหายได้ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
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   ๓. มีการด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   ๔. มีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
   ๕. มีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลสาระสนเทศของ
สถานศึกษา 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลกำรประเมินอยูใ่นเกณฑ์ ๕  ระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมนิตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  
  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  
 

 ๓.๔ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ๑. สถานมีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด และด าเนินการตามข้ันตอน มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ท้ัง ๕ ขั้นตอน  
   ๒. สถานมีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๓ สาขา ดังนี้ ๑.ธุรกิจค้าปลีก  ๒. 
เครื่องประดับอัญมณี  ๓.อุตสาหกรรมเครื่องหนัง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา 
ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
ประเมินท้ัง ๔ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๔  ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
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  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 

   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  
  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๓.๕  กำรระดมทรัพย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ๑. มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพย์ในการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษา 
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
   ๒. มีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓. มีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา  
   ๔. มีการระดมทรัพย์อื่นๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา 
   ๕. มีการประเมินผล ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังในประเทศ ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  
  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
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   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๓.๖ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ๑. มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของครู  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
   ๒. มีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
   ๓. มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู  
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
   ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๔ 
   ๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ 
ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๓.๗ ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน  

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ๑. มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ไฟฟ้า 
น้ าประปา ระบบส่ือสาร ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน  
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   ๒. มีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในสถานศึกษา 
   ๓. มีระบบน้ าประปา น้ าด่ืม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ   
   ๔. มีระบบคมนาคมภายในสถานศึกษาท่ีสะดวก และปลอดภัย 
   ๕. มีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีสะดวก และรวดเร็ว 
   ๖. มีระบบรักษาความปลอดภัย 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ไฟฟ้า น้ าประปา 
ระบบส่ือสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๓.๘ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 

   กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ๑. มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ละวิทยบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของครู  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
   ๒. มีหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     ๒.๑  โครงการจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนทุกภาคเรียน 
    ๒.๒  โครงการหนังสือยืมเรียน 
    ๒.๓  โครงจัดหาส่ือประกอบการเรียน การสอน 
   ๓. มีผู้เข้ารับบริการ ท้ังครู นักเรียน ของสถานศึกษา ทุกสาขาวิชา และ
บุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
   ๔. สถานศึกษามีแหล่งเรียน ห้องเรียนเฉพาะทาง ทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ๕. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ของสถานศึกษาอยู่ในต าแหน่ง ท่ีเหมาะสม 
และเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ 
   ๖. มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ 
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  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผลการพัฒนาระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ ของสถานศึกษา มีผู้เข้ารับบริการ ท้ังครู นักเรียน ของสถานศึกษา ทุกสาขาวิชา และบุคคลภายนอก 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๕  ระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  
 

  ๓.๙ ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในงำนด้ำนสำรสนเทศภายในสถานศึกษา 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ๑. สถานศึกษามีระบบเครืออินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน 
   ๒. สถานศึกษามีค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลระบบ และบริหารจัดการข้อมูล มี
ระบบปลอดภัยในการจัดเก็บ  
    ๒.๑  มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
    ๒.๒  มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
    ๒.๓  มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกนัไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
    ๒.๔  มีฐานข้อมูล Update เป็นปัจจุบัน 
    ๒.๕  มีการส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอแต่การส ารองข้อมูลยังไม่สามารถ
จัดระบบการป้องกันการสูญหายได้ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓.  สถานศึกษาติดต้ัง WIFI อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการครู นักเรียน 
บุคลากรภายในสถานศึกษา ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานท้ังสถานศึกษา  
   ๔. มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในและภายนอก
สถานศึกษา.  
   ๕. สถานศึกษามีการติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในงานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ใน
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมิน
ท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 



78 
 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                                                                   รายงานการประเมินตนเอง  ๒๕61 
 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

๓.๑๐ กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ๑. สถานศึกษามีบริการห้องอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของห้องสมุด  
   ๒. สถานศึกษาติดต้ัง WIFI อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการครู นักเรียน บุคลากร
ภายในสถานศึกษา ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานท้ังสถานศึกษา ทุกตึก ทุกแผนกวิชา 
   ๓. สถานศึกษามีระบบป้องกันในการเข้าถึงระบบ โดยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึง
ฐานข้อมูลอย่างชัดเจน โดยผู้ท่ีใช้บริการทุกคนต้องลงทะเบียน กับสารสนเทศของสถานศึกษา 
   ๔. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารการจัดการการเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับคุณภาพใน
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ได้ทุกช้ันเรียน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 
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๔) ด้ำนน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 ๔.๑ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง และพฒันา
วิชาชีพ 
  ๒. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ (อย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมง /ปี) 
  ๓. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐   
  ๔. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชา ( โครงการ
ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ)   
  ๕. ด าเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีเหมาะสม 
  ๖.  สรุปและรายงานการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ 
  ๗. มีการติดตามผลประเมินคุณภาพครูผู้สอนทุกรายวิชา 
 

 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

  ผลการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู เป็นไปตามแผนพัฒนา
ตนเองท่ีครูท าขึ้นรายบุคคล ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู  ท่ีมีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  

 ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  
 
 ๔.๒  กำรระดมทรัพย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ๑. มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพย์ในการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษา ท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 
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   ๒. มีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓. มีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา  
   ๔. มีการระดมทรัพย์อื่นๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา 
   ๕. มีการประเมินผล ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังในประเทศ ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๔.๓  กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๑.๑  โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
   ๑.๒  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
   ๑.๓  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๒.๑ โครงการจิตอาสาบึงกุ่ม 
   ๒.๒ โครงการประชาชนจิตอาสา มีกิจกรรมมากกว่า ๕ กิจกรรม เช่น กิจกรรมท าดีเพื่อพอ่  
   ๒.๓ โครงการจิตอาสาวัด บ้าน โรงเรียน มีกิจกรรมมากกว่า ๕ กิจกรรม เช่น 
โครงการร่วมให้บริการเครื่องพ่นละอองน้ า  
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  ๓. มีการด าเนินการตามแผน โครงการ 
  ๔. มีการประเมินผลความพึงพอใจรู้รับบริการ 
  ๕. สถานศึกษามีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง งานออกแบบ ให้บริการอาชีพชุมชน 
  ๖.  มีการสรุปติดตามผล ประเมินผล เสนอแนะข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุง การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีจิตอาสา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริงในวิชาชีพ บริการ สร้างประโยชน์ให้ชุมชน ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๕ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

 ๔.๔ ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในงำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ๑. สถานศึกษามีระบบเครืออินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน 
   ๒. สถานศึกษามีค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลระบบ และบริหารจัดการข้อมูล มี
ระบบปลอดภัยในการจัดเก็บ  
    ๒.๑  มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
    ๒.๒  มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
    ๒.๓  มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกนัไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
    ๒.๔  มีฐานข้อมูล Update เป็นปัจจุบัน 
    ๒.๕  มีการส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอแต่การส ารองข้อมูลยังไม่สามารถ
จัดระบบการป้องกันการสูญหายได้ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓.  สถานศึกษาติดต้ัง WIFI อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการครู นักเรียน 
บุคลากรภายในสถานศึกษา ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานท้ังสถานศึกษา  
   ๔. มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
   ๕. สถานศึกษามีการติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในงานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ใน
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมิน
ท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๔.๕ กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ๑. สถานศึกษามีบริการห้องอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของห้องสมุด  
   ๒. สถานศึกษาติดต้ัง WIFI อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการครู นักเรียน บุคลากร
ภายในสถานศึกษา ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานท้ังสถานศึกษา ทุกตึก ทุกแผนกวิชา 
   ๓. สถานศึกษามีระบบป้องกันในการเข้าถึงระบบ โดยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึง
ฐานข้อมูลอย่างชัดเจน โดยผู้ท่ีใช้บริการทุกคนต้องลงทะเบียน กับสารสนเทศของสถานศึกษา 
   ๔. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  

  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารการจัดการการเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ได้ทุกช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 
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  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

๔.๒.๒) จุดเด่น 

มำตรฐำนที ่2 กำรจัดกำรอำชวีศึกษำ  
๔.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ 
๑) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

  ข้อ ๑.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ปฏิบัติ 

   ๑.1.๑ ระดับคุณภาพในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น เป็นท่ียอมรับต่อสังคมภายนอก และสถานประกอบการ  

  ข้อ ๑.2 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๑.2.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ครูผู้สอนทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทุกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ มีการก ากับติดตามโดยการนิเทศการสอน ทุกภาค
เรียน มีการประเมินคุณภาพของครูผู้สอนทุกรายวิชา 
   ๑.2.๒  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาชีพท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เน้นการฝึกปฏิบัติการจริง เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะท่ีสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต การวัดและประเมินผลเป็นไปตามสภาพจริง 

๒) ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

  ข้อ ๒.๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๒.๑.๑ คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลคุณภาพครูผู้สอน 
   ๒.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๒.๓ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ของครูท่ีจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน 
  ข้อ ๒.๒  กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
   ๒.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนทุกคนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน 
  ข้อ ๒.๓ กำรเข้ำระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
   ๒.๓.๑  ระดับคุณภาพในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน สามารถเข้าใช้งานได้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๓) ด้ำนบริหำรจัดกำร 
  ข้อ ๓.๑ กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
   ๓.๑.๑  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ของครู เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
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  ข้อ ๓.๒ กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
   ๓.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางกาศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ข้อ ๓.๓ กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
   ๓.๓.๑ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการบริหารจัดการท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ทุกฝ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
  ข้อ ๓.4 กำรระดมทรัพย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๓.4.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของทุกสาขาวิชา ท่ีมีการระดมทรัพย์เพื่อการจัดการเรียน
การสอน 
  ข้อ ๓.5 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรือฟำร์ม 
   ๓.5.๑ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรือฟาร์ม ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ข้อ ๓.6 ระบบสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน 
   ๓.6.๑ ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับการดูแลบ ารุงรักษา  
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อ ๓.7 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
   ๓.7.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีความพึงพอใจ
ในการบริการ 
  ข้อ ๓.8 ระบบอนิเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในงำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
   ๓.8.๑ สถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ให้บริการครู นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานท้ังวิทยาลัย 
  ข้อ ๓.9 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
   ๓.9.๑ ทุกห้อง ทุกช้ันเรียนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 
๔) ด้ำนน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  ข้อ ๔.๑ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี 
   ๔.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอน เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ มาน้อย
กว่า ๑๒ ช่ัวโมง 
  ข้อ ๔.๒ กำรระดมทรัพย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๔.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของทุกสาขาวิชา ท่ีมีการระดมทรัพย์เพื่อการจัดการเรียน
การสอน 
  ข้อ ๔.๓ กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
   ๔.๓..๑ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาชีพ และจิตอาสา ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๔.๓.๒ การจัดกิจกรรมบริการชุมชน ด้านวิชาการ วิชาชีพ ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
    ๑.  โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
    ๒.  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
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    ๓.  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
   ๔.๓.๓ สถานศึกษามีการติดตาม วัดประเมินผลโครงการกิจกรรม 
  ข้อ ๔.๔ ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในงำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
   ๔.๔.๑ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการบริหารจัดการท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ทุกฝ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๔.๕ กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
   ๔.๕.๑ ทุกห้อง ทุกช้ันเรียนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 
๔.๒.๓) จุดที่ควรพัฒนำ  

๑) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  ข้อ ๑.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
   ๑.๑.๑ จ านวนสาขาวิชาท่ีพัฒนาหลักสูตร    
๒) ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  ข้อ 2.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
   2.1.๑ การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
๔.๒.๔) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  

  ๑. สถานศึกษาควรสร้างแบบสอบถาม ท่ีเก็บข้อมูลให้ละเอียด เพื่อให้สามารถน าข้อมูลสาระ
สนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ เช่น แยกตามช้ันปี สาขาวิชา 
สาขางาน เก็บข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง อย่างน้อย ๒ ปี 
  ๒. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าใช้ในการติดตามผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีมี
งานท าหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจบการศึกษา 
  ๓. สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
 
๔.๓ มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
๑) ผลสัมฤทธิ์ 
๔.๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
๑) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
 ๑.๑  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง และพฒันา
วิชาชีพ 
  ๒. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ (อย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมง /ปี) 
  ๓. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
   



86 
 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                                                                   รายงานการประเมินตนเอง  ๒๕61 
 

  ๔. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชา ( โครงการ
ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ)   
  ๕. ด าเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสม 
  ๖.  สรุปและรายงานการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ 
  ๗. มีการติดตามผลประเมินคุณภาพครูผู้สอนทุกรายวิชา 
 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
  ผลการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู เป็นไปตามแผนพัฒนา
ตนเองท่ีครูท าขึ้นรายบุคคล ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู  ท่ีมีผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซ่ึงผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 
  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 
  

๑.๒  กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
    ๑. สถานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี ของสถานศึกษา 
   ๒  ประชุม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ของสถานศึกษา 
   ๓. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบ และรับฟังข้อเสนอแนะ 
   ๔. ประชุมเพื่อขอรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
   ๕. จัดท านวัตกรรมท่ีน ามาบริหารสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา 
   ๖. มีการติดตาม สรุปและประเมินผล การด าเนินการตามแผนแผนพัฒนา
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ของสถานศึกษา 
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  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในการก าหนดและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ของสถานศึกษา น ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 
  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 

 ๑.๓ กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ๑. มีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท และมีข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษา ท่ีเช่ือมโยง
อย่างเป็นระบบ แต่การส ารองข้อมูลยังไม่สามารถจัดระบบป้องกันการสูญหายได้ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๒. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

   ๓. มีการด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

   ๔. มีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

   ๕. มีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลสาระสนเทศของ
สถานศึกษา 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลต่อระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 
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  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๑.๔ กำรระดมทรัพย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ๑. มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพย์ในการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษา 
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
   ๒. มีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓. มีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา  
   ๔. มีการระดมทรัพย์อื่นๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา 
   ๕. มีการประเมินผล ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 
 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

   ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังในประเทศ ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ประเมินท้ัง ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  
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  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา  

 ๑.๕ กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๑.๑  โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
   ๑.๒  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
   ๑.๓  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๒.๑ โครงการจิตอาสาบึงกุ่ม 
   ๒.๒ โครงการประชาชนจิตอาสา มีกิจกรรมมากกว่า ๕ กิจกรรม เช่น กิจกรรมท าดีเพื่อพ่อ  
   ๒.๓ โครงการจิตอาสาวัด บ้าน โรงเรียน มีกิจกรรมมากกว่า ๕ กิจกรรม เช่น 
โครงการร่วมให้บริการเครื่องพ่นละอองน้ า  
  ๓. มีการด าเนินการตามแผน โครงการ 
  ๔. มีการประเมินผลความพึงพอใจรู้รับบริการ 
  ๕. สถานศึกษามีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง งานออกแบบ ให้บริการอาชีพชุมชน 
  ๖.  มีการสรุปติดตามผล ประเมินผล เสนอแนะข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุง การบริการ
ชุมชนและจิตอาสา 
 

  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีจิตอาสา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริงในวิชาชีพ บริการ สร้างประโยชน์ให้ชุมชน ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๕ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ  ๑  

  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
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   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 

๒) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย 

 ๒.๑ ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน แสดงผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ๒. ด าเนินการให้ผู้เรียนระดับ ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒ จัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด  ระดับ ปวช.๓ จ านวน ๘๖ คน  ๒๘  ช้ินงาน (เกณฑ์ 
ปวช.๓ จ านวน ๓ คน :  ๑ ช้ิน) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕  ของผลงานท้ังหมด 
  ๓. ได้จัดประกวด และน าโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ 
ช้ินงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  
  ๔. ได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ช้ินงานจากจ านวน
ท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  ๕. ด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ช้ิน 
  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของ
ผู้เรียนส่งผลให้คุณภาพด้าน นวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒๘ ช้ินงาน คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๕๕  และปรากฏผลงานนวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นักเรียน
จ านวน ๕ คน ได้รับรางวัลการประกวด นวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน ระดับ  
จังหวัด จ านวน ๒ รางวัล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ๒ อยู่ในระดับคุณภำพ ปำนกลำง 
 

  ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
    มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
   มีผลการประเมินตามข้อ ๑  
  สรุประดับคุณภำพ 
  ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 
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 ๒.๒ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. จัดครูผู้สอน ได้ลงตารางสอนรายวิชาให้ตรงกับวุฒิการศึกษา 
  ๒. สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
ทุกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  
  ๓. มีการก ากับติดตามโดยการนิเทศการสอน ทุกภาคเรียน มีการประเมินคุณภาพของ
ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด้านเทคนิคการสอน การใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย และเป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
  ๔. สถานศึกษาให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชันเรียน ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา และบันทึกหลังสอน 
  ๕.  มีการติดตามประเมินความพึงพอใจคุณภาพผู้สอน  
 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ๑. ครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา สอนตรงตามวุฒิการศึกษาในรายวิชาเอก และได้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีได้รับผิดชอบทุกรายวิชา ได้มีการ
นิเทศติดตามประเมินผลการเรียน การสอน การใช้ส่ือ เทคนิคการสอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. ครูผู้สอนท าการวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓. มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ภายในวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด และศูนย์วิทยบริการ 
   ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อระดับคุณภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน เป็นท่ียอมรับต่อสังคมภายนอก และสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ๕  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
   ผลของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๕ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๔ ร้อยละ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   ๓ ร้อยละ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   ๒ ร้อยละ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
   ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 
  สรุประดับคุณภำพ 
   ยอดเยี่ยม 
   ดีเลิศ 
   ดี 
   ปานกลาง 
   ก าลังพัฒนา 
๔.๓.๒) จุดเด่น 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
๔.๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
 ๑. ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ข้อ ๑.๑  กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
   ๑.๑.๑  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ของครู เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
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  ข้อ ๑.๒ กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
   ๑.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางกาศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ข้อ ๑.๓ กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
   ๑.๓.๑ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการบริหารจัดการท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ทุกฝ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๑.๔ กำรระดมทรัพย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๑.๔..๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของทุกสาขาวิชา ท่ีมีการระดมทรัพย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ข้อ ๑.๕ กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
   ๑.๕.๑ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาชีพ และจิตอาสา ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมบริการชุมชน ด้านวิชาการ วิชาชีพ ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
    ๑.  โครงการฝึกอาชีพชุมชน ( Fix it Center) 
    ๒.  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
    ๓.  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน 
   ๑.๕.๓ สถานศึกษามีการติดตาม วัดประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 

 ๒. ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  ข้อ ๒.๒ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ๒.๒.๑ ครูสอนตรงตามวุฒิ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นท่ียอมรับของ
สังคมภายนอก และสถานประกอบการ 
 

๔.๓.๓) จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๒. ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  ข้อ ๒.๑ ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้เรียน และครูเพื่อท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  
 

 
๔.๓.๔) ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนำ 
   ๑. สถานศึกษาควรสร้างแบบสอบถาม ท่ีเก็บข้อมูลให้ละเอียด เพื่อให้สามารถน าข้อมูล
สาระสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ เช่น แยกตามช้ัน
ปี สาขาวิชา สาขางาน เก็บข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง อย่างน้อย ๒ ปี 
  ๒. สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
 
หมายเหตุ : สถานศึกษาน าเสนอผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรียงล าดับ
ใหค้รบถ้วนในทุกมาตรฐานและประเด็นการประเมิน  
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

ตำมเกณฑ์กำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำอำชีวศึกษำ 
 

สถานศึกษาน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งควรประกอบด้วยสาระส าคัญ ได้แก่ หลักการ
เหตุผลหรือความส าคัญและความเป็นมา กรอบแนวคิด กระบวนการหรือแนวทางในการด าเนินการ และผล
การด าเนินการหรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน 

 

5.๑ ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  

5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา 

คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 1  
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
         

 
ข้อท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  

ค่าน า
หนัก 
(50) 

 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2. ผู้เรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ 4 ดีเลิศ 2 8 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
2 ปานกลาง 3 6 

4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

2 ปานกลาง 3 6 

5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา V-NET 
3 ดี 3 9 

8. การมีงานท าและศึกษาของผู้ส าเร็จศึกษา 3 ดี 15 45 
ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 192 

ร้อยละของคะแนนด้านท่ี 1  = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                   250 

192 x 100 
      250 
=  76.80 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
สถานศึกษามกีารพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น 

ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2  
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน         
  

 
 

ข้อท่ี 

 
 

ขอการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ   5  

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 

3 ดี 2 6 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

  5  

 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 46 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  2 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  50 

 46 x 100 
      50 
= 92.00 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี(ร้อยละ 60.00–69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

  
5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ 
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางท่ี 3  
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ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

 

 
 

ข้อท่ี 

 
 

ขอการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก
(20) 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. ครูผู้สอน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอด

เย่ียม 
5 25 

 1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอด
เย่ียม 

3 15 

 1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 5 ยอด
เย่ียม 

2 10 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน

ร่วม 
5 ยอด

เย่ียม 
5 25 

 2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ยอด
เย่ียม 

5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  100 

 100 x 100 
    100 
= 100 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม  
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  

มีส่วนร่วมในการจัด การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 4  
ตำรำงที่ 4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
 

ข้อท่ี 

 
 

ขอการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4 ดีเลิศ 6 24 
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 
5 ยอด

เย่ียม 
2 10 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอด
เย่ียม 

2 10 
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ผลรวมคะแนนท่ีได้ 44 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  50 

 44 x 100 
    50 
= 88.00 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน  

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน ์อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5  
ตำรำงที่ 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
 

ข้อท่ี 

 
 

ขอการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
5 ยอด

เย่ียม 
2 10 

2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอด
เย่ียม 

2 10 

3. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอด
เย่ียม 

2 10 

4. ระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอด
เย่ียม 

2 10 

5. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอด
เย่ียม 

2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 50 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  50 

 50 x 100 
      50 
= 100 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ  
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6  

ตำรำงที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ท่ี ข้อกำรประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 
(1  ) 

คะแนนที่ได้
จำกกำร

ประเมินแต่
ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินของด้ำน x น้ ำหนักคะแนนของด้ำน) 

 

คะแนนรวมของด้ำน 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

50 192 192 x 50              =   38.40 
    250 

2. ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

10 46  46 x 10               =   9.20 
     50 

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

20 100   100 x 20              =   20 
    100 

4. ด้านการมีส่วนร่วม 10 44  44 x 10              =   8.80 
     50 

5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 10 50   50 x 10              =   10 
      50 

ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม  86.4  
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  
        ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  
        ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)   
        ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    
        ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 

5.2 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม  
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 21 ข้อการประเมิน ดังนี ้ 
5.2.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา 
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผล
ดังตารางท่ี 1 
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ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
ข้อท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  

ค่าน า
หนัก 
(50) 

 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 10 50 
2. ผู้เรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ 4 ดีเลิศ 10 40 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
2 ปานกลาง 5 10 

4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 5 20 
5. การมีงานท าและศึกษาของผู้ส าเร็จศึกษา 3 ดี 20 60 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 180 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี 1  = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                   250 

180 x 100 
      250 
=  72.00 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

5.2.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น 

ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2  
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
 

ข้อท่ี 

 
 

ขอการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ   5  

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 

3 ดี 2 6 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

5 ยอด
เย่ียม 

3 15 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

  5  

 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ 

5 ยอด
เย่ียม 

2 10 
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 2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

5 ยอด
เย่ียม 

3 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 46 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  2 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  50 

 46x 100 
      50 
= 92.00 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี(ร้อยละ 60.00–69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

5.2.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ 

จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางท่ี 3  
ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
 

ข้อท่ี 

 
 

ขอการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก
(20) 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. ครูผู้สอน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอด

เย่ียม 
5 25 

 1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอด
เย่ียม 

3 15 

 1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 5 ยอด
เย่ียม 

2 10 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน

ร่วม 
5 ยอด

เย่ียม 
5 25 

 2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ยอด
เย่ียม 

5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  100 

 100 x 100 
    100 
= 100 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.2.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม  
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  

มีส่วนร่วมในการจัด การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 4  
ตำรำงที่ 4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
 

ข้อท่ี 

 
 

ขอการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 
5 ยอด

เย่ียม 
5 25 

2. การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอด
เย่ียม 

5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 50 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  50 

 50 x 100 
    50 
= 100 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

5.2.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน  
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน ์อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู ้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5  
ตำรำงที่ 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

 
 

ข้อท่ี 

 
 

ขอการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า
น้ าหนัก
(10) 

คะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
4. ระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อการใช้

งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 50 
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ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                                  50 

 50 x 100 
      50 
= 100 

สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

5.2.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ  
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6  

ตำรำงที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ท่ี ข้อกำรประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 
(1  ) 

คะแนนที่ได้
จำกกำร

ประเมินแต่
ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินของด้ำน x น้ ำหนักคะแนนของด้ำน) 

 

คะแนนรวมของด้ำน 

1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

50 180 180 x 50              =   36 
    250 

2. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

10 46  46 x 10              =   9.20 
     50 

3. ครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

20 100   100 x 20            =   20 
    100 

4. การมีส่วนร่วม 10 50  50 x 10              =   10 
     50 

5. ปัจจัยพื้นฐาน 10 50   50 x 10              =   10 
      50 

ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม  85.20 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  
        ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)  
        ดี (ร้อยละ 60.00–69.99)   
        ปานกลาง (ร้อยละ 50.00–59.99)    
        ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดบัคณุภำพกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 
สถานศึกษามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

1.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระบบและทวิภาคีโดย
บูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อมุ่งพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนสายวิชาชีพศิลปกรรมและ 
พาณิชยกรรม 
 

โครงกำรพัฒนำงำนหลักสูตร 
- โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการทดสอบ V-Net 
โครงกำรพัฒนำงำนวัดผลและประเมินผลฯ 
- โครงการเชิญวิทยากรเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่
นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา 
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดและ
การท าปกหนังสือ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด 
- โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
- โครงการจัดหาหนังสืออ่านประกอบการสอน 
หนังสืออ่านเสริม หนังสือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โครงกำรพัฒนำงำนทวิภำคี 
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระบบทวิภาคีสาขา
ธุรกิจค้าปลีก สาขาอัญมณี 
- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี 
- โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับ
สถานประกอบการ(พี่สอนน้อง) 
- โครงการปัจฉิมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีหลังฝึก
อาชีพสาขาธุรกิจค้าปลีก และเครื่องประดับอัญมณี 
โครงกำรพัฒนำวิชำกำร 
- โครงการแข่งขันทักษะและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
ระดับสถานศึกษา ระดับ อศก ระดับภาค ระดับชาติ 
- โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สถานศึกษา 
- โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
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ประเด็นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

1.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระบบและทวิ
ภาคีโดยบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อมุ่ง
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสายวิชาชีพศิลปกรรม
และพาณิชยกรรม 
 

โครงกำรพัฒนำวิชำกำร 
- โครงการภาษาไทยวันละค า 
- โครงการประกวดมารยาทไทย 
- โครงการวันสุนทรภู่ 
- โครงการภาษาอังกฤษวันละค า(English One Word) 
- โครงการ English Camp (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
- โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
(วันคริสต์มาสพาเพลิน และวันขึ้นปีใหม่) 
- โครงการจัดนิทรรศการวิชาการ “อาร์ตดีจัง” 
- โครงการการเขียนแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ 
สาขาธุรกิจค้าปลีก 
- โครงการเรียนรู้ภาษานอกห้องเรียนกับชาวต่างประเทศ
ภายในจังหวัด 
- โครงการการน านักเรียนไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- โครงการค้นคว้าหาความรู้นอกสถานท่ีวิชาสังคมศึกษา
และวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยบุคคลภายนอกวิชาสังคมศึกษา
และประวัติศาสตร์ชาติไทย 
- โครงการจัดอบรมปฏิบัติการนักศึกษาภายใต้โครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพก าลังพลของกองทัพ
ภาคท่ี 2 ด้วยการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขา
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 
- โครงการจัดอบรมปฏิบัติการติวเข้มสอนเสริมรายวิชา
สามัญ ภายในโครงการพัฒนาศักยภาพก าลังพลของ
กองทัพภาคท่ี 2ด้วยการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขา
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง หลักสูตรประกาศนียบัตร 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา 
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิชาการ 
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ประเด็นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

2. สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติท่ีดีต่อการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสามารถน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนวิจัย 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิจัยในช้ันเรียน
และท าผลงานวิชาการ 
- โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่/โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการวิจัยและ
กระบวนการวิจัยเพื่อท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมส่ าหรับ
ผู้เรียน 
โครงกำรพัฒนำงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบ
ธุรกิจ 
- โครงการส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
- โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
- โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
- โครงการอบรมแผนธุรกิจ 
- โครงการศึกษาดูงานแก่ผู้เรียน 
- โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาฯ 

3. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดต้ัง
ศูนย์บริการวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
และบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างงาน และ
สร้างรายได้แก่ผู้เรียนและคนในชุมชน 

โครงกำรพัฒนำงำนโครงกำรบริกำรพิเศษและบริกำร
ชุมชน 
- โครงการอบรมวิชาชีพระยะส้ันให้แก่ประชาชนท่ัวไปและ
ผู้ท่ีสนใจ 
- โครงการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชา
นาฏศิลป์ไทยเพื่อบริการวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดย
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดี สร้างความ
รู้เท่าทันด้านส่ือเทคโนโลยี เพศ และยาเสพติด 
แก่ผู้เรียน 

โครงกำรพัฒนำงำนปกครอง 
- โครงการส่งเสริมวินัยจราจร (ขับข่ีปลอดภัย) 
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
- โครงการครูท่ีปรึกษาดีเด่น 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA 
เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารเชิงรุกและธรร
มาภิบาล 

โครงกำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 
- โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์และบอร์ดเผยแพร่ข้อมูล 
- โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์งานการเงินเพื่อใช้ในส านักงาน 
- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบัญชี 
- โครงการท านุบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในส านักงาน 
- โครงการจัดซื้อ วัสดุส านักงานงานบริหารท่ัวไป 
- โครงการซ่อมบ ารุงและจัดซื้อวัสดุส านักงาน และพัฒนา
บุคลากร 
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ประเด็นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA 
เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารเชิงรุก 
และธรรมาภิบาล 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนวำงแผนและงบประมำณ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ราชการประจ าปี 
โครงกำรพัฒนำระบบงำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย 
- โครงการข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

6. ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี มีขวัญ
ก าลังใจพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสูความ
เป็นมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีและร่วมพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนด้ำนกำรเงิน งำนบญัชี งำน
พัสดุ และบุคลำกร 
- โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

7. ยกระดับคุณภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมใน
วิทยาลัย ให้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพศิลปกรรมและพาณิชยกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงกำรพัฒนำงำนอำคำรสถำนที ่
- โครงการซ่อมบ ารุงอาคารและส่ิงก่อสร้าง 
- โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 
- โครงการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า/ประปา 
- โครงการงานบ้านงานครัว 
โครงกำรพัฒนำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องประชุม
อาคารวิทยบริการ 
- โครงการจัดหาส่ือการจัดการเรียนการสอน 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิชาการ 
- โครงการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 
- โครงการซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรม แผนกวิชา
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- โครงการห้องเรียนเฉพาะทางสาขาออกแบบ 
- โครงการปรับปรุงจัดหาวัสดุ 
- โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- โครงการห้องเรียนเพาะทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ประเด็นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

8. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การ
ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และเครือข่ายผู้ปกครอง ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและ
ขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย 

โครงกำรพัฒนำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
- โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิต์
พระบรมราชินีนาถและการจัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 
- โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
- โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
- โครงการวางพวงมาลาในพิธีพระบรมรูปทรงม้า 
- โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
- โครงการเดย์แคมป์ (ประดับแถบสองสี) 
- โครงการถวายเทียนพรรษา 
- โครงการแสดงความกตัญญู บูชิตา พระคุณครู 
- โครงการ Big Cleansing Day และกิจกรรม 5 ส. 
- โครงการดอกไม้ของพ่อ 
- โครงการวันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์ (ร่วมใจตัก
บาตรสร้างบุญ) 
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง 
- โครงการแข่งขันกีฬาภายใน และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
- โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับ อศก. ระดับภาค 
ระดับชาติ 
- โครงการพิธีไหว้คร ู
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกต้ังนายกองค์การ
วิชาชีพฯ 
- โครงการจัดประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพระดับ
สถานศึกษาระดับ อศก. ระดับภาค ระดับชาติ 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 
- โครงการพัฒนาจิต 
- โครงการเตรียมรับการประเมินองค์กรนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น าส าหรับนักเรียน 
- โครงการตลาดนัดความรู้ 108 อาชีพ “Shopping 
ความรู้”  
- โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย 
- โครงการทัศนศึกษาโครงการตามพระราชด าริ ช่ังหัวมัน 
จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องกรองน้ าภายในวิทยาลัยฯ 
- โครงการศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง 
- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
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ประเด็นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

8. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การ
ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และเครือข่ายผู้ปกครอง ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและ
ขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย 

โครงกำรพัฒนำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
- โครงการประเมินคุณภาพกองลูกเสือวิสามัญ 
- โครงการประชุมพัฒนาระเบียบสถานศึกษา 
- โครงการจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ 
- โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 
โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว 
- โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อการรับ
สมัครนักเรียนนักศึกษา 
- โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
- โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
- โครงการงานปัจฉิมนิเทศ 
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระบบทวิภาคีสาขาธุรกิจ
ค้าปลีก สาขาเครื่องประดับอัญมณี 
- โครงการปัจฉิมผู้เรียนระบบทวิภาคีหลังฝึกอาชีพ สาขา
อุตสาหกรรมเครื่องหนังความร่วมมือกับกองทัพภาคท่ี 2 
โครงกำรพัฒนำสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ และ
ศูนย์บริกำรสนับสนุนนักเรียนนักศึกษำ 
- โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจ าห้องพยาบาล 
โครงกำรพัฒนำงำนที่ครูปรึกษำ 
- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา  
ปวช.1 ปวส.1 
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
-โครงการประชุมผู้ปกครอง 
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