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วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ก 
 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตราที่ ๔๗ และ ๔๘  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการด าเนิน การประกันคุณภาพ และเพ่ือ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ต่อไป 

ส ำหรับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ตำมรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ ใช้
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  ๓  มำตรฐำน  ๙  ประเด็นกำรประเมิน  เป็นเกณฑ์ในกำรก ำกับ ดูแล 
ตรวจสอบและประเมินผล กำรปฏิบัติงำน 
  รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้  ประกอบด้วยส่วนที่เป็นข้อมูลสถำนศึกษำ กรอบกำร
ประเมินผล กำรประเมินผล สรุปผลกำรประเมิน ภำพรวมที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของวิทยำลัยฯ ที่ได้
จำกกำรประเมินผลทุกมำตรฐำนทุกตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงวิทยำลัยฯ  ในอนำคต 
ตลอดจนสิ่งที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ทำงวิทยำลัยฯ  ขอขอบคุณ  คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้ำของสถำนประกอบกำร ตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ที่ให้ควำมร่วมมือในกำร
บริหำรจัดกำรให้กิจกรรมต่ำงๆ  บรรลุตำมเป้ำหมำย  พันธกิจ  และเป็นไปตำมปรัชญำของวิทยำลัยฯ เป็นอย่ำง
ดียิ่ง 
  วิทยำลัยเทคนิคสันก ำแพง มุ่งหวังที่จะน ำผลกำรประเมินในครั้งนี้  เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงวิทยำลัยฯ  ให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิชำชีพที่มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ เพ่ือสร้ำง
เยำวชนที่ดีของชำติ  และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น  ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่
เจริญก้ำวหน้ำต่อไป 
 

 
วิทยำลัยเทคนิคสันก ำแพง 

               พฤษภำคม  256๒ 
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สำรบัญ 
 
  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๕ 
ส่วนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒๗ 
ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓๐ 
ส่วนที่ ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
๔๐ 

ส่วนที่ ๖ 
ส่วนที่ 7      

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๔๖ 
๔๘ 

   
ภำคผนวก   
 ก. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ข. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียนได้รับ 
 ค. ค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
 ง. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 จ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สำรบัญตำรำง 
 
 หน้ำ 
ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม   

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่   ๑   ๔๐ 
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่   ๒    ๔๒ 
ตารางที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่   ๓    ๔๔ 
ตารางที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ๔๕ 
  



ส่วนที ่๑ 
บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 
 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  ประกอบด้วยสรุปสาระส าคัญ  ดังนี้ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์  
 ๑.๑.๑  ผลผลิต (Output) 
 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงได้ด าเนินการสนองต่อนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาท้ังทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  โดยมีผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยด าเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา  มีการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและสนับสนุน
ผู้เรียนในด้านต่างๆ  อาทิเช่น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  โครงการอาชีวะอาสา  
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพื้นฐาน  โครงการแข่งขันกีฬาสี  โครงการจัดท าส่ิงประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม ่ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และคุณธรรมพื้นฐาน   

 
๑.๑.๒  ผลลัพธ์ (Outcome) 

 จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาของวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง  มีการการประเมินคุณภาพศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2  ดังนี้  

 มาตรฐานท่ี ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   ๘๓.๘๓ 
  ประเด็นท่ี ๑.๑  ด้านความรู้        ๘๙.๕๗ 
  ประเด็นท่ี ๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้       ๓๖.๐๐ 
  ประเด็นท่ี ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 มาตรฐานท่ี ๒  การจัดการอาชีวศึกษา       ๘๙.๙๐ 
   ประเด็นท่ี ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา      ๑๐๐.๐๐ 
   ประเด็นท่ี ๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    ๙๕.๒๙ 
   ประเด็นท่ี ๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ      ๙๒.๓๑ 
   ประเด็นท่ี ๒.๔  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ     ๒๐.๐๐ 
 มาตรฐานท่ี ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      ๗๖.๖๗ 
   ประเด็นท่ี ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ๙๕.๕๙ 
   ประเด็นท่ี ๓.๒  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย   ๒๐.๐๐ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     ๘๓.๐๐ 

 สรุประดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
 
 



๒ 
 

 ๑.๑.๓  ผลสะท้อน (Impact) 
 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานชุมชน  หน่วยงานของภาครัฐและ

สถานประกอบการ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ท้ังด้านการจัดการเรียน   
การสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทักษะวิชาชีพ  โดยมีรางวัลขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  เป็นต้น  และผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับท้ังในด้านการท างานและศึกษาต่อ 

 
๑.๒ จุดเด่น 

๑.๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๒.๒ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
๑.๒.๔ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
1.2.5 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
1.2.6 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
1.2.7 การจัดการเรียนการสอน 
1.2.8 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
1.2.9 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
1.2.10 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
1.2.11 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1.2.12 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
1.2.12 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
1.2.13 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
1.2.14 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  

๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา 
๑.๓.๑ จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาของรุ่น 
๑.๓.๒ กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 
๑.๓.๓ จ านวนผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
๑.๓.๔ ส่งเสริมการได้รับรางวัล นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยระดับภาค 

และระดับชาติ 
๑.๓.๕ ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและการได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ

ภาค และระดับชาติ 
๑.๓.๖ ผลคะแนน V-NET ระดับชาติของผู้เรียน 
๑.๓.๗ ผลงานนวัตกรรม การพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ 



๓ 
 

๑.๓.๘ การประเมินผลสรุปรายงานการด าเนินการตามแผนงานและโครงการ 
๑.๓.๙ การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ในการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคี 
 

๑.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
-  สถานศึกษาควรมีกระบวนการท่ีดูแลและแนะแนวผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียน

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรก าหนดและสามารถลดปัญหาการออกกลางคัน 
-  สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะให้เข้มแข็ง  มีการ

ติดตามนิเทศอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  เพื่อให้ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ  วางแผน  จัดการเรียนการสอน 
นิเทศติดตามและสรุปรายงานผลให้ชัดเจน 

 - สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนมีผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  งานวิจัย ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติครบทุกสาขางาน 
 

๒. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
๒.๑ สถานศึกษามีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
๒.๒ ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
๒.๓ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกับ

สถานประกอบการ 
๒.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 ๓. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

๓.๑ สถานศึกษามีการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการตามระเบียบการบริหารจัดการแบบวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ท าให้มีเป้าหมายชัดเจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

๓.๒ สถานศึกษาเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 ๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 

การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาต่อชุมชน 

๔.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ 
     สถานศึกษามีอัตลักษณ์ คือ “บริการ” สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน 

บริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

๔.๒ วัตถุประสงค์ 
๔.๒.๑ เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
๔.๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนใช้วิชาชีพสู่การปฏิบัติงานจริง 
๔.๒.๓ เพื่อสร้างจิตอาสาของผู้เรียนต่อชุมชน และสังคม  



๔ 
 

 

๔.๓ กรอบแนวคิด 
     

 
 
 
 
 
      
 
 
 
๔.๔ วิธีการด าเนินงาน 

๔.๔.๑ ก าหนดแผนการโครงการ 
๔.๔.๒ ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการ 
๔.๔.๓ ส ารวจความต้องการในการรับบริการ 
๔.๔.๔ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๔.๔.๕ ประเมินและสรุปผลโครงการ 

๔.๕ ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีส่วนร่วมการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 

และจิตอาสา สร้างประโยชน์ต่อสังคม  

๔.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ  
๔.๖.๑ ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ 
๔.๖.๒ ผู้เรียนมีจิตอาสาต่อสังคม 
๔.๖.๓ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

นโยบาย สอศ. 
- Fix it Center 
- อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

กิจกรรมสถานศึกษา 
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it Center Thailand ๔.๐) 
- โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
- โครงการอ าเภอยิ้ม 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาและ
การตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวก 

ผลลัพธ ์
- ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ทาง
วิชาชีพ 
- ผู้เรียนมีจิตอาสาต่อสังคม 
- มีการระดมทรัพยากรใน
การจัดการศึกษา 



ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ 

๒.๑.๑  ที่ตั้ง   
วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงตั้งอยู่ เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑  ต าบลบ้านสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน   

จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๓๐  
โทรศัพท ์: ๐-๕๓๙๒-๙๐๗๙  โทรสาร : ๐-๕๓๙๒-๙๑๑๘ 
E-mail  address : skptcacth@gmail.com 
เว็บไซต์ : www.skptc.ac.th     
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น : ๗๕  ไร่   
อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ : ๓๔  กิโลเมตร 

 
๒.๑.๒  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง  วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง  กิ่งอ าเภอแม่ออน  จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมี นายนพดล  กัณฑะวงศ์วาร ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงเป็นคนแรก  ต่อมาวันที่ ๓๐ 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสิทธิพงศ์  ณ  เชียงใหม่  เป็นผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง และปัจจุบันผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ คือ นางสมหวัง  โชติการ 

 
๒.๑.๓  การจัดการศึกษา 
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ผลผลิตหลัก
และผลผลิต
เทียบเท่า 

ผลผลิตหลัก 
- นักเรียนระดับ ปวช. 
- นักเรียนระดับ ปวส. 
- ผู้เรียนระยะสั้น 
ผลผลิตเทียบเท่า 
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (FIXITCENTER) 
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
- งานวิจัย 

ฯลฯ 



๒๔ 
 

วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
๒๕๖๒  จ านวน  ๒  ประเภทวิชา  ๘  สาขาวิชา  คือ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมี  ๖  สาขาวิชา  ได้แก่ 
สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (สาขางานผลิตภัณฑ์)  และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรมมี ๒  สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗  จ านวน  ๒  ประเภทวิชา  ๕  สาขาวิชา  คือ  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมี  ๓  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)  
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  และสาขาวิชาไฟฟ้า  (สาขางานไฟฟ้าก าลัง)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี  ๒  สาขาวิชา 
ได้แก่  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นอกจากนั้นยังจัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะ
สั้นที่หลากหลายอาชีพ 

๒.๑.๔ สภาพชุมชน เศรษฐกิจและสังคมของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง  เป็นวิทยาลัยในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑  ต าบลบ้านสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  
รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๓๐  อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๒๔ + ๑๐๐ ถึง ๒๔ + ๕๐๐ ถนนเชียงใหม่-สันก าแพง 
(สายใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗) ห่างจากอ าเภอสันก าแพง ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  ๗๓๐  กิโลเมตร 

พ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ มีทั้งสิ้น ๗๕ ไร่ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเชิงภูเขา ด้านหน้าติดถนนสายหลัก (ทาง
หลวงหมายเลข ๑๓๑๗) ด้านหลังติดเชิงเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน มีความยาว ๔๐๐ เมตร ทั้งสอง
ด้าน ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ความยาว ๓๐๐ เมตร ติดที่ดินราษฎรซึ่งกรมป่าไม้ และ ร.พ.ช. 
จัดให้ราษฎรใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 

แหล่งธรรมชาติของอ าเภอแม่ออนที่ส าคัญและมีคุณค่าควรแก่การรักษาและเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจมีหลายแห่งเช่น  น้ าพุร้อน  ถ้ าเมืองออน  น้ าตกตาดเหมย  น้ าตกแม่ก าปอง  น้ าตกแม่ลาย  ผาน้ า
ลอดและสวนหินงาม  หินโยกหินคลอน  ซึ่งมีความงดงามและความน่าอัศจรรย์เหมาะแก่การท่องเที่ยวและ
ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

จะเห็นได้ว่าอ าเภอแม่ออนในปัจจุบันมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้น วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงถือ
เป็นภารกิจที่จะต้องเข้าไปมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เนื่องด้วยมีภูมิประเทศและภูมิอากาศดีร่วมกับ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยการให้ความร่วมมือทางการศึกษา ละบริการสาธารณสุขอย่างจริงจังดังนั้นการบริการการศึกษาวิชาชีพทั้ง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรระยะสั้น 
จึงจะเป็นการให้การศึกษาที่น่าประสบผลส าเร็จ สนองกับความต้องการของท้องถิ่นและเหมาะสมกับวิถีการ
ด าเนินการชีวิตของชาวอ าเภอแม่ออน ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 



๒๔ 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

นางสมหวัง  โชติการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
นายบรรเจิด  ไวยสุนีย ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นายประยูร  วันต๊ะ 

งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวศิริขวัญ  ตาเปีย้ 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นายสมฤทธิ ์ โกมิตร์ 

งานบุคลากร 
นางสาวสุกัญญา  คนใจด ี

งานพัสดุ 
นายบรรเจิด  ไวยสุนีย ์

งานวัดผลและประเมินผล 

นางทิฆัมพร   ตอ๊ดแกว้ 

งานบัญชี 
นางรัชนก  แดงต๋ัน 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร 

งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน 

นางสาววีณา  ภิระตา 

ฝ่ายวิชาการ 
นายสมฤทธิ ์ โกมิตร์ 

งานสวัสดิการนักเรียน-
นักศึกษา 

นายธีรชยั  ปทุมพร 

งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 

นายจตุรงค์   แดงต๋ัน  

งานอาคารสถานที ่
นายอดิสรณ์  โยธานันท ์

งานทะเบียน 
นายสกล  วิรัตนชยัวรรณ 

งานประชาสัมพันธ ์
นายสิทธิชยั  ไชยวงค์ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายณัฐภัทร  ตอ๊ดแกว้ 

งานความร่วมมือ 

นางสาวสุภาพร  ถวิลไพร 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกจิ 
นางรัชนก  แดงต๋ัน 

งานกิจกรรมนักเรียน-
นักศึกษา 

นายจกัรพงศ์  วิชยัชุมภ ู

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวนฤมล  สันสอน 

งานปกครอง 
นายสิทธิศักดิ ์ ค าโต 

แผนกวิชา งานแผนและงบประมาณ 
นายธีรชยั  ปทุมพร 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายประยูร  วันต๊ะ 

งานการเงิน 
นายสิราม  ถามด ี

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

นายสิทธิชยั  ศรีจันทร์ 

งานประกันคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา 
นายสิทธิศักดิ ์ ค าโต 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

นางสาวทิพรัตน์   ค าจีน 

๒.๒ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

นายเอกชยั  อาจหาญ 
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๒.๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๒.๓.๑ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช. 1 238 0 49 287 

ปวช. 2 221 0 0 221 

ปวช. 3 122 0 0 122 

รวม ปวช. 581 0 49 630 

 
ข้อมูลผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 ๐ 0 0                                                                      

ปวส.2 12 0 12 

รวม ปวส. ๑๒ 0 12 

 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 256๐ 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 74 14 18.91 

ปวส.2 ๐ ๐ ๐ 

รวม 74 14 18.91 

 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 129 ๓๙ 30.23 

ปวส.2 104 24 23.07 

รวม 233 63 27.03 
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๒.๓.๒ ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

ประเภท ทั้งหมด (คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ (คน) 

สอนตรงสาขา 
(คน) 

ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ/
รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 3 3 0 

ข้าราชการครู/ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/            

ผู้ที่ได้รับการรับรอง 
11 11 11 

ข้าราชการพลเรือน 0 0 0 

พนักงานราชการครู 12 12 12 

พนักงานราชการ (อ่ืน) 0 0 0 

ครูพิเศษสอน 4 2 4 

เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการศึกษา 13 0 0 

บุคลากรอ่ืนๆ  
(นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ฯ) 5 0 0 

รวมครู 27 25 27 

รวมทั้งสิ้น 48 0 0 

 
 

๒.๓.๓ ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 256๒ 
จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนแยกตามประเภทวิชา 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช. (สาขาวิชา) ระดับ ปวส. (สาขาวิชา) รวม (สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 6 3 9 

พาณิชยกรรม 2 - ๒ 

บริหารธุรกิจ - 2 ๒ 

รวมทั้งสิ้น 8 5 13 
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๒.๓.๔ ด้านอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน ๓ 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น ๙ 

 
๒.๓.๕ ด้านงบประมาณ  

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร  10,287,382.83 

งบด าเนินงาน 2,009,400.00 

งบลงทุน 1,495,000.00 

งบเงินอุดหนุน 263,140.00 

งบรายจ่ายอื่น - 

รวมทั้งสิ้น 14,054,923 
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๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
 “เปี่ยมคุณธรรม น าเลิศวิชาการ ช านาญด้านทักษะ” 
อัตลักษณ์  
 “บริการ” 
เอกลักษณ์ 
 “วิชาชีพสู่สังคม” 
 

๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

นึกถึงสายวิชาชีพ นึกถึงเรา (วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) 
พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจที่ ๑ เป็นเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
พันธกิจที่ ๒ สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับติดตาม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

กลยุทธ์ (Strategy)  
ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
๑. 
 
 
 
 
 
 

เป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

๑. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพครู 
๒. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
๔. ส่งเสริมนวัตกรรม วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบ

การเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
๕. ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียน

การสอนและฝึกงานในสถานประกอบการ 
๖. การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหาร

จัดการ 
๒. สนับสนุน  ส่ ง เสริม  ก ากับ  ติดตาม       

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
๑. สถานศึกษาคุณธรรม 
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
๓. ส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน 
สังคม 

๔. พัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
การบริการสังคม จิตอาสา กีฬานันทนาการ 
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 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
 พันธกิจที่ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
1.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 

2.  กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ   มีจ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพครู   
       2.1.1 เป้าประสงค์ 
 - มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 
22 มกราคม 2557  

 - ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
หรือเป็นผู้ที่ได้เขา้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

 - ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมงต่อปี 

 - ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 - ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลัง
การสอน 

 - นิ เทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ ไขปัญหา  
พัฒนาการเรียนการสอน 

 - ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย 
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
  2.2.1 เป้าประสงค์ 
 - ผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 - ลดจ านวนการออกกลางคัน (ร้อยละผู้จบการศึกษาเทียบกับผู้แรกเข้าของรุ่น) 
 - คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปทางด้านความรู้สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 - ความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผู้รับบริการ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป 

 - ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน
หนึ่งปี 
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 - ความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผู้รับบริการ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 - ความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผู้รับบริการ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  
              2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   
  2.3.1 เป้าประสงค์ 

- จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน 

- ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
- ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

  
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมนวัตกรรม วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
 2.4.1 เป้าประสงค์ 

     - สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืน ๆ และจัดให้มีการประกวด 
แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ทุกชิ้นงานของนักเรียนทั้ง ในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึกษา 
    - ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
 
  2.5 กลยุทธ์ที่ 5 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนและฝึกงานในสถาน
ประกอบการ  
 2.5.1 เป้าประสงค์ 
 - ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ระดมทรัพยากร ในการบริหารจัดการศึกษา 
 - มีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการการจัดการศึกษา
ด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้าน
หนึ่ง หรือหลายด้าน 
   
 2.6 กลยุทธ์ที่ 6 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ  
 2.6.1 เป้าประสงค์ 
 - ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง 



๒๔ 
 
 - ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 - แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 
 - การประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา 
 - มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 - มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 - มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
 
 พันธกิจที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
   1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ด ีภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
         2. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม   วัตถุประสงค์มีจ านวน       
4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สถานศึกษาคุณธรรม   
 2.1.1 เป้าประสงค์ 
 - ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
 - คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 
 - ผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
 - ประเมินผลการด าเนินการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
  2.2.1 เป้าประสงค์ 
 - ผู้เรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 - เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกในคุณค่า
ของปรัชญาพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา
เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีสุข 
  
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  2.3.1 เป้าประสงค์ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผู้รับบริการ ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตรงตามความต้องการ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดจิตส านึกท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บน ๘ 
คุณธรรมพื้นฐาน ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี 
ความมีน้ าใจ 
  
     2.4 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพการบริการสังคม จิตอาสา กีฬา   นันทนาการ
   
                     2.4.1 เป้าประสงค์ 
- การรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริม
การด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
 หมายเหตุ : สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วดั ให้ครบถ้วน
ทุกพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
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๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษาที่จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
 ๒.๖.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
  ๒.๖.๑.๑ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  ระดับเหรียญทองดีเด่น  
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  และระดับภาคเหนือ  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๒.๖.๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงผ่านการประเมินผลงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ในระดับจังหวัดได้ 3 ดาว และในระดับภาคได้ ๑ ดาว โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๒.๖.๑.๓ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑  ระดับเหรียญทองแดง  
ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  “น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์”  สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 ๒.๖.๒ รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๖.๒.๑ นางสาวสุกัญญา คนใจดี  ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย  ประเภท
ขลุ่ยเพียงออ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับจังหวัดเชียงใหม่  
ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  ระดับเหรียญทองแดง  
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  ๓๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 ๒.๖.๒.๒ นางสาวศิริขวัญ  ตาเปี้ย  ครูผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬาเปตอง  ประเภททีมชาย  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2562  
ระหว่างวันที่  17 – 18  มิถุนายน  2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 
 2.6.2.3  นางสาววีณา  ภิระตา  ครูผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2562  
ระหว่างวันที่  17 – 18  มิถุนายน  2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 
 2.6.2.4  นางสาววีณา  ภิระตา  ครูผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2562  
ระหว่างวันที่  17 – 18  มิถุนายน  2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 
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 ๒.๖.๒.๕  นายภาสกร  ฝั้นอ้าย  ครูผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2562  
ระหว่างวันที่  17 – 18  มิถุนายน  2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 
 2.6.2.๖  นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์   นางสาวสุกัญญา  คนใจดี   นางรัชนก แดงตั๋น และ                
นางมารยาท ทิพย์ค าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑  ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐ์
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  “น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์”  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒.๖.๒.๗  นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์  นางสาวสุกัญญา  คนใจดี  นายจตุรงค์  แดงตั๋น และ    นาง
มารยาท ทิพย์ค า ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทที่  ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทา
สาธารณภัย  “เครื่องพ่นฝอยละอองน้ าก าจัดฝุ่น P 2.๕”  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  การประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒.๖.๒.๘ นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์  นางสาวสุกัญญา คนใจดี  และนางรัชนก  แดงตั๋น คนใจดีได้รับ
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทที่  ๑  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  “อุปกรณ์ยกเต้นท์”  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒.๖.๒.๙ นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์  นางสาวสุกัญญา คนใจดี  และนายจตุรงค์  แดงตั๋น ได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทที่  ๑  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  “รถเข็นกวาดขยะ”  สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒.๖.๒.๑๐ นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์  นางสาวสุกัญญา คนใจดี นายจตุรงค์  แดงตั๋น  และนางมารยาท  
ทิพย์ค า ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทที่  ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณ
ภัย  “เครื่องเติมอากาศลดมลพิษในน้ า”  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๒.๖.๓ รางวัลและรางวัลของผู้เรียน 
  ๒.๖.๓.๑ นางสาวไพลิน  สะเก็ดเก้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มวยสากลสมัครเล่นหญิง 
รุ่นเฟเธอร์เวท  น้ าหนักไม่เกิน  57 กก.  การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือเกมส์  @น่าน  ครั้งที่ 14 ระหว่าง
วันที่  6 – 12 กรกฎาคม  2562 ณ จังหวัดน่าน 



๒๔ 
 
 ๒.๖.๓.๒ นางสาวแสงอ่อง  กองรัตน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไฟท์  
ฟลายเวท  น้ าหนักไม่เกิน 48 กก. การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือเกมส์  @น่าน  ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่    
6 – 12 กรกฎาคม  2562 ณ จังหวัดน่าน 
 ๒.๖.๓.๓ นายวิชา  เนียมโต  และนายรัฐธรรมนูญ  อินทะจักร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
ระดับเหรียญทองแดง  การประกวดดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประจ าปีการศึกษา  2562  ระดับภาคเหนือ 
ระหว่างวันที่  16 – 19  ธันวาคม  2562  ณ จังหวัดสุโขทัย  
 2.6.3.4  นางสาวแสงอ่อง กองรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง  การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  17 – 
18  มิถุนายน  2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 
 2.6.3.5  นางสาวไพลิน  สะเก็ดเก้า  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  17 – 
18  มิถุนายน  2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 
 2.6.3.6  นายวันพรรษา  อ้ึงตระกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชาย  การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  17 – 
18  มิถุนายน  2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 
 2.6.3.7  นายผดุงเกียรติ  ใจวงษ์  นายวีรภาพ  ปินชัย และนายอิทธิกร  มู่ลิ่ง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาเปตอง  ประเภททีมชาย  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  17 – 18  มิถุนายน  2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี 
เชียงใหม่ 
 2.6.3.8  นายวิชา  เนียมโต  และนายรัฐธรรมนูญ  อินทะจักร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญ
ทอง  การประกวดดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)  ทอง  ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับจังหวัดเชียงใหม่  
ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
 ๒.๖.๓.9   นายวรพล  ไลวรรณค า  นายณภัทร  บัวดี  นายพิตติกรณ์  ธนาวุฒินันท์       นายพัฒน
พงษ์  ศรีนวล  และนายจิณณพัต  กิติวรรณ์  ได้รับรองชนะเลิศอันดับ  2  ระดับเหรียญเงิน        การประกวด
วงดนตรีสากล  ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  พฤศจิกายน  
๒๕๖๒ 
 2.6.3.10  นางสาวธันวาพร  เป็งโก  และนายธนวัฒน์  หมื่นฤทธ์  ได้รับรองชนะเลิศ  อันดับ  2  
ระดับเหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับจังหวัดเชียงใหม่  
ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
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 2.6.3.11  นายแซม  จันทร์ตา  และนายศุภกร  กล้าหาญ  ได้ระดับเหรียญทอง  ทักษะประกอบและ
ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน     และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  ระดับจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 2.6.3.12  นายธีรภัทร  จันต๊ะตึง  และนายเอกรินทร์  ภิระบรรณ  ได้รองชนะเลิศอันดับ 2ระดับ
เหรียญเงิน  ทักษะงานจักรยานยนต์  สาขาวิชาช่างยนต์  ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ       ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน     และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 2.6.3.13  นายอะเล็ก  ลุงเล็ก  และนายเพชรรัตน์  แสนศิริ  ได้ระดับเหรียญทองแดง  ทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  สาขาวิชาช่างยนต์  ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ       ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน     และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับจังหวัด
เชียงใหม่  ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
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 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น เหรียญทอง ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

        รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายณัฐพงศ์  เสาร์มา รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ทักษะงานจักรยานยนต์       
นายสิราม  ถามดี รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน       
นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่       
นายบรรเจิด  ไวย์สุนีย์ รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ทักษะงานปูน       
นายภาสกร  ฝั้นอ้าย รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ทักษะงานคอนกรีต       
นายเอกชัย  อาจหาญ รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
งานฝึกฝีมือ       
นางสาวสุภาพร  ถวิลไพร รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ดนตรีสากล       
นายสกล  วิรัตนชัยวรรณ รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย       

นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
ดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) 

รองชนะเลิศ  ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา  

นายภาสกร  ฝั้นอ้าย ชนะเลิศ 
  

 จังหวัด 
  

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
มวยไทยสมัครเล่นชาย   
นางสาววีณา  ภิระตา ชนะเลิศ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
มวยไทยสมัครเล่นหญิง       
นางสาวศิริขวัญ  ตาเป้ีย ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เปตองประเภททีมชาย     

 

นายภาสกร  ฝั้นอ้าย 
งานคอนกรีต 

รางวัลอื่นๆ  ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 

    
 
 
 



๒๔ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน                         
น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์ 

รองชนะเลิศ 
  

จังหวัด 
  

ส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา 

  
นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย  เครื่อง
พ่นฝอยละอองน้ าก าจัดฝุ่น PM2.5 รายงานแสงโซล่าเซลล์ 

 
รางวัลอื่นๆ 

 
จังหวัด 

  

ส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา 

    

นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ยกเต้นท์ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา  

นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รถเข็นกวาดขยะ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 

 
      

นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัยเครื่อง
เติมอากาศลดมลพิษในน้ า 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 

 
      

นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  อุปกรณ์พ่นโฟม 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 

 
      

นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย  
อุปกรณ์ลากรถบรรเทาสาธารณภัย 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 

 
      

นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัยเครื่อง
เติมอากาศลดมลพิษในน้ า 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
      

นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  เครื่องขูดมะละกอ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 
      

นางสาวสุกัญญา คนใจด ี
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์เหล็กกลับยาง 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

 
    

 
นางรัชนก  แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  เครื่องขูดมะละกอ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 
    

 
    
    



๒๔ 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายจตุรงค์  แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย  
อุปกรณ์ลากรถบรรเทาสาธารณภัย 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นางรัชนก  แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย  
อุปกรณ์ลากรถบรรเทาสาธารณภัย 

รางวัลอื่นๆ 
  

จังหวัด 
  

ส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา 

นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย  
อุปกรณ์ลากรถบรรเทาสาธารณภัย 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นางรัชนก  แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
อุปกรณ์ดูดเศษเหล็กเพ่ือรีไซเคิล 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นายจตุรงค์ แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
อุปกรณ์ดูดเศษเหล็กเพ่ือรีไซเคิล 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
อุปกรณ์ดูดเศษเหล็กเพ่ือรีไซเคิล 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นางรัชนก  แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์เหล็กกลับยาง 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 
    

 
นางรัชนก  แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิต  อุปกรณ์ยกเต้นท์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นายจตุรงค์ แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิต  รถเข็นกวาดขยะ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นางมารยาท  ทิพย์ค า 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นายจตุรงค์ แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
อุปกรณ์ดูดเศษเหล็กเพ่ือรีไซเคิล 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นางรัชนก  แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ- สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุกัญญา คนใจดี 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์ 
 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 

    
 

นายจตุรงค์  แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์ 
 

รางวัลอื่นๆ 
  

จังหวัด 
  

ส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา 

 
นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์ 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นางมารยาท  ทิพย์ค า 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
    

 
นางรัชนก  แดงตั๋น 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
น้ าพุเติมอากาศโซล่าเซลล์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวแสงอ่อง  กองรัตน์ ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
การแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่นหญิง     

  
นางสาวไพลิน  สะเก็ดเก้า ชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

การแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่นหญิง     
  

นายวันพรรษา  อ้ึงตระกูล ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
การแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่นชาย     

  
นายผดุงเกียรติ  ใจวงษ์ ชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

การแข่งขันเปตองประเภททีมชาย     
  

นายวีรภาพ  ปินชัย ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
การแข่งขันเปตองประเภททีมชาย     

  
นางสาวแสงอ่อง  กองรัตน์ รองชนะเลิศ ภาค 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักไม่เกิน 48 
กก. 

    
  

นางสาวไพลิน  สะเก็ดเก้า รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักไม่เกิน 57 
กก. 

    
  

นายธีรภัทร  จันต๊ะตึง รางวัลอื่น ๆ  
  

จังหวัด 
  

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ทักษะงานจักรยานยนต์ 
  

นายเอกรินทร์  ภิระบรรณ รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
ทักษะงานจักรยานยนต์     

  
นายอะเล็ก  ลุงเล็ก รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน     
  

นายเพชรรัตน์  แสนสิริ รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน     
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นายแซม  จันทร์ตา รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่     

  
นายศุภกร  กล้าหาญ รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่     
  

นายแสง  ลุงพัด รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
ทักษะงานปูน     

  
นายอิทธิกร  มู่หลิ่ง รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ทักษะงานปูน     
  

นายศิริพงศ์  วังใจ รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
ทักษะงานคอนกรีต     

  
นายนครินทร์ ปัญญาเรือง รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ทักษะงานคอนกรีต     
  

นายนฤดล  ลุ่ยสวย รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
ทักษะงานคอนกรีต     

  
นายเครือ  ละหอม รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ทักษะงานฝึกฝีมือ     
  

นายค าเดือน  ลุงค า รางวัลอื่น ๆ  
  

จังหวัด 
  

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ทักษะงานฝึกฝีมือ 
  

นายวรพล  ไลวรรณค า รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
วงดนตรีสากล     

  
นายณภัทร  บัวดี รองชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

วงดนตรีสากล     
  

นายพิตติกรณ์  ธนาวุฒินันท์ รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
วงดนตรีสากล 
 
 

    
  



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

นายพัฒนพงษ์  ศรีนวล รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
วงดนตรีสากล     

  
นายจิณณพัต  กิตติวรรณ์ รองชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

วงดนตรีสากล     
  

นายวิชา  เนียมโต ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
ดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)     

  
นายรัฐธรรมนูญ  อินทะจักร ชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)     
  

นางสาววรรณิดา  เหมือนคิด รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
ตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย     

  
นางสาวสินธุรา  ศรีทิพย์ รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย     
  

นางสาวธันวาพร  เป็งโก รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
มารยาทไทย     

  
นายรัฐธรรมนูญ  อินทะจักร รางวัลอื่น ๆ  ภาค 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)     
  

นายวิชา  เนียมโต รางวัลอื่น ๆ  ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
ดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)         



ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมตามบริบทของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ประกอบด้วย  ๓  มาตรฐาน  ๙  ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๑.๑ ด้านความรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในทศวรรษท่ี ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
 ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อ่ืนมีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๙ 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดกา ร
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
       สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
       สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่ว มมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๙ 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
       สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 



  ส่วนที่ ๔ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

๔.๑.๑ ด้านความรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ดังนี้ 

  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
      ๑.๑) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ     : จ านวนผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
        ระดับ ปวช. จ ำนวน 50 คน 

 ระดับ ปวส. จ ำนวน ๙ คน  
 รวม  59 คน 

  ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ   : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    รอบแรก 92.19 
  ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
    ยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ    
    อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

      ๑.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ     : จ านวนผู้เรียนทีม่ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
       ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 19 คน 

  ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ   : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
    ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  34.55 

  ๑.๒.๓) ผลสะท้อน :  องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
      ยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
      การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
      อยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

๔.๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
         ๑.๑) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ     : ๑. จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ

      หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน ๕๐ คน  
      ๒. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การประกอบการ

      หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน ๑๔ คน 
  ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ    : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามี 
      ผลการประเมิน ๓ ดาวระดับจังหวัด และ ๑ ดาวระดับภาค 

  ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
    ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
    อยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 

 ๑.๒) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ     : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
       จ านวน ๒๐ คน  
   ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ    : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  

      ๖ รางวัล  ระดับภาค  ๑  รางวัล 
   ๑.๒.๓) ผลสะท้อน  : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

      ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะ 
      วิชาชีพของผู้เรียน  อยู่ในระดับ  ดี 

๔.๑.๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
         ๑.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ     : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       ระดับ ปวช. จ านวน ๓๙ คน  
       ระดับ ปวส. จ านวน ๘ คน 
       รวม ๔๗ คน 
  ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ    : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๔.๗๖ 

  ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
    ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาการดูแลและ    
    แนะแนวผู้เรียนอยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 
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 ๑.๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
   ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ     : จ านวนผู้ เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่       

      พึงประสงค์  ๒๓๑ คน  
   ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ    : ร้อยละผู้ เ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม       

      ที่พึงประสงค์ ๘๖.๙๒ มีผลการประเมิน อวท. ระดับ  
      เหรียญทองดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค  
   ๑.๒.๓) ผลสะท้อน  : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

      ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
      จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

 ๑.๓) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ     : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปวช. และ ปวส. ในปีที่ผ่านมา  

      มีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและ 
      เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

      ระดับ  ปวช. จ านวน ๓๙  คน 
      ระดับ  ปวส. จ านวน ๒๔  คน 
      รวม  ๖๓  คน 
   ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ    : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีที ่

      ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ
      และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  ๑๐๐.๐๐ 

   ๑.๓.๓) ผลสะท้อน  : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
      ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม  สนับสนุนให้
      ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
      ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่ออยู่ใน
      ระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
 ๒) จุดเด่น 

- สถานศึกษามีผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
- สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา ระดับ

จังหวัด และระดับภาค 
- สถานศึกษามีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

(อวท.) ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ
จังหวัด  และระดับภาค 

- สถานศึกษามีกระบวนการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  -  ระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด 
  -  การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
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  -  จ านวนผู้ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ      
และผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษายังอยู่ในระดับ ๑ ดาว 

 -  รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  -  คะแนนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -  สถานศึกษาควรมีกระบวนการที่ดูแลและแนะแนวผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียน

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรก าหนดและสามารถลดปัญหาการออกกลางคัน 
-  สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะให้เข้มแข็ง      

มีการติดตามนิเทศอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่
ในระดับดีข้ึน 
   
 
 ๔.๒  มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 
  ๔.๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

        ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
           ๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
    ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ   : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมี 
       การพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ๑๐๐.๐๐ 

   ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง 
       เป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
    ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     อย่างเป็นระบบ        

  ๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

  ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ    : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
    สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
    หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิม ๘ สาขาวิชา 

   ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ   : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร
     ฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
     เดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิม  ๑๐๐.๐๐ 

   ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
     ยอมรับสถานศึกษาในการมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
     สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา 
     เดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิม  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
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๔.๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
           ๑.๑) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
   ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ   : ร้ อ ย ล ะ ข อ ง แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ           

      ที่มีคุณภาพ ๘๐.00    
   ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ใน

      ระดับ ยอดเยี่ยม 
   ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

     ยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  ๑.๒) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ   : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน   

     การสอน จ านวน ๒๖ คน   
   ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ   : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่     

     การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัด
     การเรียนการสอน  ๙๖.๒๙ 

   ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
     ยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
     เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน     
     การสอน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม    

  ๑.๓) การจัดการเรียนการสอน 
   ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ   : ๑. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขา

         ที่สอน  ๒๗ คน  
     ๒. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา    

         ที่สอน  ๒๖ คน   
     ๓. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนสอนตรงตามแผนการ

         จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย  ๒๖ คน 
     ๔. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

         และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ๒๖คน
     ๕. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการ
         เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ๒๖ คน     

   ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ   : ร้อยละของครูผู้ สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียน       
     การสอน ๙๖.๒๙ 
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   ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
     ยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ 
     สถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม    

  ๑.๔) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ   : ๑. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล      

         ๒๖ คน 
     ๒. จ านวนครผูู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ า

         ชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน ๒๖ คน 
     ๓. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้ เทคนิควิธีการบริหารจัดการ       

         ชั้นเรียน ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๒๖ คน 
     ๔. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงจูงใจให้ผู้เรียนมี

         ความมุ่งเน้นตั้งใจเรียน ๒๖ คน 
     ๕. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล ด้าน

         การเรียนและด้านอื่นๆ  ๒๖ คน    
   ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ   : ร้อยละของครูผู้ สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียน       

     การสอน ๙๖.๒๙ 
   ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

     ยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ 
     สถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
  ๑.๕) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

   ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ   : ๑. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้า 
          ร่วมการพัฒนาวิชาชีพ ๒๗ คน 
     ๒. จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  
          ๑๒ ชั่วโมงต่อปี  ๒๗ คน 
     ๓. ครูผู้สอนน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
         มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๒๗ คน 
     ๔. ครูที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
          วิชาชีพ ๒ คน     

     ๕. ครูมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่ 
          ได้รับการยอมรับและเผยแพร่  ๐ คน 
   ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ   : ร้อยละของครูผู้ สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียน       

     การสอน ๖๑.๔๘ 
   ๑.๕.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
     ยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน อยู่ในระดับ ดี  

  ๑.๖) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   ๑.๖.๑) เชิงปริมาณ   : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ต

     ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  ๓๗ ห้อง 
   ๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ   : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ต

     ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  ๑๐๐.๐๐ 



๓๙ 
 
   ๑.๖.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
     ยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
     เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน ในชั้ น เ รี ย น อ ยู่ ใ น             
     ระดับยอดเยี่ยม 

  
๔.๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑.๑) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ   : มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับ 

     สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
   ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบ 

     ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

   ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
     สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย  และเป็นปัจจุบัน 

  ๑.๒) อาคารสถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
   ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ   : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานมีการ 

     พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ๘๐.๐๐ 
   ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน   

     ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  หรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับ
     ยอดเยี่ยม 

   ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
     ใช้บริการอาคารสถานที่   ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ       
     โรงฝึกงาน  หรืองานฟาร์ม 

  ๑.๓) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
   ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ   : ระบบสา ธ ารณูป โภค พ้ืน ฐ าน ได้ แ ก่   ร ะบบ ไฟ ฟ้ า         

     ระบบประปา  การคมนาคมภายในสถานศึกษา  ระบบการ
     สื่อสารภายใน  และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการ
     บ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

   ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภค 
     พ้ืนฐาน  ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐  อยู่ในระดับ ดีมาก 

  ๑.๓) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ   : ร้ อ ยล ะขอ ง ผู้ เ รี ย น ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร แห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ           

     ศูนย์วิทยบริการ  ๙๒.๑๗ 
   ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

      อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 



๓๙ 
 

   ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และ     

     ศูนย์วิทยบริการ ค่าเฉลี่ย 3.26 อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
  ๑.๕) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ   : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่  

     ใช้งานและสถานศึกษา ๖๐๐ Mb 
   ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

     เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาอยู่ใน
     ระดับ  ยอดเยี่ยม 

         ๑.๕.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
     ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
     สถานศึกษา ค่าเฉลี่ย ๓.๘๒ อยู่ในระดับ  มาก 

 
๔.๒.๔  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑.๑) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
   ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ   : ๑. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการจัดการอาชีวศึกษาสู่  

     ระบบทวิภาคี  ๐.๐๐ 
     ๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  ๐.๐๐ 
   ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบ  

     ทวิภาคีอยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา    
         ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน

     ร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
 ๒) จุดเด่น 

- สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบทุกสาขาวิชา 
 - ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และน าไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
- ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
- ครูมีการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจ าชั้นเรียน มี

เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
 - ผลงานจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  - นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ 
  - ผลการประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 



๓๙ 
 
  - ผลงานนวัตกรรมของผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับและ
เผยแพร่ 
 - การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 

 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  - สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ให้ด าเนินการตาม

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ  วางแผน  จัดการเรียนการสอน 
นิเทศติดตามและสรุปรายงานผลให้ชัดเจน 

 
 
๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๔.๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงาน

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑.๑) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
   ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ   : ร้อยละของครูและบุคลากรทีม่ีส่วนร่วมในการ บริหาร 
     สถานศึกษา   ๑๐๐.๐๐ 
   ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบ       

     มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
         ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน

     ร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
  ๑.๒) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
   ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ   : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร

     เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐.๐๐  
   ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
     จัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  

         ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
     ร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  ๑.๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ   : จ านวนกิจกรรมในบริการชุมชนและจิตอาสา ๖ โครงการ

   ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ   : ผลการประเมินและข้อมูลการบริการชุมชนและจิตอาสา  

     อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
         ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

     ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและ    
     จิตอาสา 

 
 
 



๓๙ 
 

๔.๓.๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 
   ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ   : จ านวนผลงาน  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
      หรืองานวิจัย   ๑๐ ชิ้น 
   ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ   : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
     เหรียญเงิน ๑ ชิ้น และเหรียญทองแดง ๔ ชิ้น ในการ 

     แข่งขันระดับจังหวัด 
         ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

     ยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม   
     สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ 
     ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

 
๒) จุดเด่น 

- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ จิตอาสา และนวัตกรรมสร้างประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม 

 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 

 - การได้รับรางวัลการแข่งขันผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยของ
ผู้เรียนในระดับภาค และระดับชาติ 
 

 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  - สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนมีผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  

งานสร้างสรรค์  งานวิจัย ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติครบทุกสาขางาน 
 



ส่วนที่ ๕ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  จ านวน  ๓  มาตรฐาน  ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
๕.๑ มาตรฐานที่  ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่  ๑  ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่  ๑  ด้านความรู้ 
ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก X ค่าคะแนน) 
๑.๑  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๒๐ ๕ ๑๐๐ 
๑.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

๓ ๑ ๓ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๑๐๓ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่๑= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๑๑๕ 89.57 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑  ด้านความรู้ 
    ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
    ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 

 

ประเด็นการประเมินที่  ๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก X ค่าคะแนน) 
๒.๑  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

๓ ๑ ๓ 

๒.๒  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒ ๓ ๖ 
ผลรวมคะแนนที่ได้ ๙ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่๒= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๒๕  ๓๖.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
    ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 
 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

ประเด็นการประเมินที่  ๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก X ค่าคะแนน) 
๓.๑  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ๒ ๑ ๒ 
๓.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒ 4 8 
๓.๓  การมีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑๕ 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่๓= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๙๕ 89.47 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
    ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
    ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 
๕.๒  มาตรฐานที ่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี ๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๒  ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่  ๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก X ค่าคะแนน) 
๑.๑  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

๒ ๕ ๑๐ 

๑.๒  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือ
ปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

๓ ๕ ๑๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่๑= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
    ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 

 

ประเด็นการประเมินที่  ๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก X ค่าคะแนน) 
๒.๑  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่ปฏิบัติ ๒ ๕ ๑๐ 
๒.๒   การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

๓ ๕ ๑๕ 

๒.๓  การจัดการเรียนการสอน ๕ ๕ ๒๕ 
๒.๔  การบริหารจัดการชั้นเรียน ๓ ๕ ๑๕ 
๒.๕  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๒ ๓ ๖ 
๒.๖  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๘๑ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่๒= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๘๕ 95.29 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
    ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 
 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

ประเด็นการประเมินที่  ๓  ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก X ค่าคะแนน) 
๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  

เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๕ ๔ ๒๐ 

๓.๒ อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  

โรงฝึกงาน  หรืองานฟาร์ม 
๒ ๕ ๑๐ 

๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ๒ ๕ ๑๐ 
๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ๒ ๕ ๑๐ 
๓.๕ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๖๐ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่๓= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๖๕ 92.31 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการ 
     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
    ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 

 

ประเด็นการประเมินที่  ๔ ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก X ค่าคะแนน) 
๔.๑  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ๖ ๑ ๖ 
ผลรวมคะแนนที่ได้ ๖ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่๔= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๓๐ 20.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
    ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 
๕.๓  มาตรฐานที ่๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๓  ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่  ๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก X ค่าคะแนน) 
๑.๑  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ๕ ๕ ๒๕ 
๑.๒  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

๒ 4 8 

๑.๓  การบริการชุมชนและจิตอาสา ๒ ๕ ๑๐ 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 43 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่๑= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๔๕ 95.46 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่  ๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
    ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 

 

ประเด็นการประเมินที่  ๒  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก X ค่าคะแนน) 
๒.๑   ผลงานวิจัยของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
๓ 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 3 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่๑= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / ๑๕ 20.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย 
     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
    ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 
๕.๔  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี ๔  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ร้อยละ 

มาตรฐานที ่๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 83.83 
ประเด็นที ่๑.๑  ด้านความรู้ 89.57 
ประเด็นที ่๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 36.00 
ประเด็นที ่๑.๓ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 89.47 
มาตรฐานที ่๒  การจัดการอาชีวศึกษา 83.90 
ประเด็นที ่๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นที ่๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 95.29 
ประเด็นที ่๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 92.31 
ประเด็นที ่๒.๔  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 20.00 
มาตรฐานที ่๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 76.67 
ประเด็นที ่๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.56 
ประเด็นที ่๓.๒  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 20.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 83.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    
 ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     
 ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)   
 ก าลังพัฒนา (น้อยกว่า ๕๐.๐๐) 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๖ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
ที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมารฐานการศกึษา
ของสถานศกึษาที่ก าหนดเพิม่เตมิ  ในแต่ละมาตรฐานและประเดน็การประเมิน  ดังนี้ 
   



ส่วนที ่7 
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 
 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอก      
มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ         
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ 
“ยอดเย่ียม” รายละเอียด ดังนี้ 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 

 
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- โครงการสอบ V-NET 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 
 
 

- การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 
- การประเมิน อวท.  
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 
- โครงการศึกษาดูงาน 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการมีงานท า 
- โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษา 
- โครงการวันไหว้คร ู
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
- โครงการกีฬาสีภายใน "สันก าแพงเกมส์" 
- โครงการเทคนิคจิตอาสา 
- โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด 
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
- โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
- โครงการอนุรักษ์พันธพ์ืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- โครงการวันลอยกระทง 
- โครงการประกวดโฟล์คซอง 
- โครงการวันส าคัญของพระมหากษัตริย ์
- โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
 
 



๔๘ 
 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  - อบรมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

หลักสูตรสมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังการสอน 
- ตารางเรียน ตารางสอน 
- ผลการเรียนของนักเรียน 
- การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
 
 

- แผนการสอน 
- โครงการสอน 
- ปฏิทินปฏิบัติงาน 
- ค าส่ังการจัดการเรียนการสอน 
- บันทึกมอบหมายกิจกรรม 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารสถานศึกษา 
ศธ.02 ออนไลน์   
- โครงการการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ฐานสมรรถนะ 
- การใช้งาน IBSG 3.5 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- โครงการประชุมผู้ปกครอง 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ - แผนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562 
- การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาส าหรับครูวิชาชีพ โดย
ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจ า
ประเทศไทย 
- การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จ านวน 
75 ช่ัวโมง 
- การรับครูต่างประเทศ 
- ทุนการศึกษา 
- ระบบบริการจัดการ RMS 2007 
- ระบบติดตามดูแลผู้เรียน SMIS 
- FACEBOOK 
- WEB-SITE 
- ความพึงพอใจการใช้ศูนย์วิทยบริการ 
- สรุปผลการด าเนินงานศูนย์วิทยบริการ 



๔๙ 
 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 - โครงการปรับปรุงห้องเรียน ช้ัน 4 อาคารเรียน 2400 

ตรม. 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้ององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
- โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานโรงอาหาร 
- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าภายในวิทยาลัยเทคนิคสัน
ก าแพง 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ - ส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ - แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี 
2562 
- รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 2562 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โครงการจัดท าส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรยีนได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ค ำส่ังที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ง. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ. ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

















































































































































 


