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ค ำน ำ 
 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากบัดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกนัคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุรภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก  าหนด
กฎกระทรวงศึกษาที่การ นั้น 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
จะตอ้งปฏิบตัิตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ และตามตวับ่งช้ีตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่กระทรวงก าหนด 
โดยยึดหลกัการพฒันาตามกระบวนการ PDCA (Plan=วางแผน Do=ลงมือปฏิบัติ Check=ตรวจสอบ และ 
Action=ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง และการน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพฒันา) ทุก ๆ รอบปีการศึกษา
มีการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การด าเนินงานและเป้าหมายตามเกณฑท์ี่ก  าหนด และหลงัจากนั้นมี
การรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ทุกรอบปีการศึกษาและรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชา
ตน้สังกดัทราบและเผยแพร่ต่อไป 

 

                                                                                      วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี 
                                                                                  วนัที่ 15 เดือน กนัยายน พ.ศ.2565 
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ค ำช้ีแจง 

ค าช้ีแจงของรายงานผลการประเทินตนเองควรประกอบดว้ยการสรุปสาระส าคญัไดแ้ก ่
 1.บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 2.ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 3.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 6.แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
      1.1.1 ผลผลิต (Output) 
           ผลการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ในปีการศึกษา 2564 ท่ีผ่านมา วิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมธานี ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตราฐานการอาชีวศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน ผ่าน
แผนการพัฒนาคุณถาพ และแผนปฎิบัติการประจำปี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 84.54 โดยแยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 
 ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  ร้อยละ 95.45 ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา    ร้อยละ 69.76    ระดับดี 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ร้อยละ 95.00 ระดับยอดเยี่ยม 
 
ผลการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละประเด็น มีผลการประเมิน ดังนี้ 
มาตฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  ร้อยละ 94..55 
              ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้                  ร้อยละ 100 
              ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้                       ร้อยละ 76 
              ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักาณะท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 95.79 
มาตฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา     ร้อยละ 69.76 
              ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา    ร้อยละ 64 
              ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ร้อยละ 72.94 
              ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ    ร้อยละ 100 
              ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ   ร้อยละ 0 
มาตฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     ร้อยละ 95 
              ประเด็นท่ี 3..1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้          ร้อยละ 100 
              ประเด็นท่ี 3.2 ด้านวัฒนธรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร้อยละ 80 
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1.1.2 ผลลัพท์ (Outcome) 
     1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพและการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 
     2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
     3. ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ สามารถสร้างความพึงพอใจและสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง 
     4. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง โดยครูและยุคลากร
ทุกคน ทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)  
     1. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
     2. ครูผู้สอนสามารถนำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาวิธีการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะกับการเรียน  
     3. วิทยาลัยฯ ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ในด้านคุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  
     4. สถานศึกษาได้แนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     5. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์สามารถนำไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพชุมชน 
1.2 จุดเด่น 
     1. ผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ กระทรวงศึกธิการ 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รวมท้ังผู้สำเร็จการศึกษาในปีท่ีผ่านมามีงานทำ ศึกษา ต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระจำนวนมาก จัดอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม  รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รวมท้ัง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถานศึกษาให้
เป็นรูปธรรมตามหลักสูตร เมื่อเข้า ทำงานในสถานประกอบการสามารถใช้ความรู้ ทักษะการประยุกต์ใช้ 
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์กับงานและชีวิตได้ เป็นที่ยอมรับและ พึงพอใจของหน่วยงาน
นั้นๆ ปัจจัยท่ีสำคัญท่ีนำมาซึ่งความสำเร็จ คือความพร้อมในด้านบุคลากรท่ีมี ประสบการณ์เพียงพอ และได้รับ
การพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ในขณะท่ีมีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่นเดียวกัน 
     2. วิทยาลัยฯ มอบหมายให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตร มีการวัดและ ประเมินผลท่ี
หลากหลาย จัดเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกไว้อย่ างครบถ้วน เพียงพอ จัดให้ ผู้เรียนได้มีโอกาส ฝึก
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการวัดผลและประเมินผลตาม 
สภาพจริง นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
กิจกรรมสารสนเทศ งาน อบรมความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ในด้าน ระบบ
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ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยฯ กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานและโครงการ ครอบคลุมทุกด้าน โดยครู และ
บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. วิทยาลัยฯ จัดให้มีการออกแบบอาคาร โรงฝึกงาน ขนาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติ รวมท้ังจัดระบบ 
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐานคำนึงถึงความเพียงพอ และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดการจัดหา ส่ิงอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอนและการเรียนรู้ มีระบบความปลอดภัยท่ีดี ผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน ท่ีได้เข้ามาใช้บริการในวิทยาลัยฯ ต่างช่ืนชมในความพร้อมของอาคารสถานท่ี 
ตลอดจนภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ 
    4. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือกำหนดรายวิชา เพิ่มเติมให้
ครบทุกสาขางานอย่างสม่ำเสมอ 
    5. วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ตามความต้องการของประชาชน  
    6. ผู้บริหารมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ ท้ังในด้านทักษะเชิงมโนทัศน์ ทักษะเชิงมนุษย สัมพันธ์และ
ทักษะเชิงเทคนิคหรือวิชาการ สามารถแสวงหาซึ่งความร่วมมือจากภายนอกเพื่อมาร่วมจัด การศึกษา ในขณะ
ท่ีได้จัดให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน อันประกอบด้วยกลไกต่างๆ มีการกำหนด ปัจจัยกระบวนการและ
เป้าหมาย ผลิตผลอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และดำเนินการโดยต่อเนื่อง ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จขึ้นอยู่กับ
วิสัยทัศน์ของตัวผู้บริหารเอง ทำให้ใช้ทักษะได้อย่างรอบด้าน ทำให้วิทยาลัยฯ ได้รับ 
ความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ท้ังนี้ ด้วยเหตุผลท่ีผู้บริหารได้ใช้จุดแข็งของตนเอง คือ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ท่ีได้
ทุ่มเทและอุทิศตนให้เห็นเชิงประจักษ์ เพื่อการทำงานให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง  
    7. ผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีเป็นผลงานท่ีแสดงถึงความรู้ ทักษะของผู้เรียนผ่าน การศึกษาตาม
สาขาวิชา โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินการ สะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ คือ วิทยาลัยฯ มุ่งเน้น ความสำเร็จในทางวิชาการ
และกำหนดงบประมาณให้ตามนโยบายอย่างเพียงพอ สามารถสร้างผลงานได้รับ รางวัลในหลายปีท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน    
    8. วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือฝึก ท่ีมีจำนวน และ
สัดส่วนท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีสัดส่วนของผู้เรียนต่อครูวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาตรฐาน พร้อม 
งบประมาณในการซ่อมบำรุงท่ีได้รับการจัดสรรเพียงพอ ปัจจัยหลักท่ีทำให้เกิดความสำเร็จได้แก่นโยบายเชิง 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท่ีจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ 
    9. วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ ทักษะมาใช้ใน 
กิจกรรมการบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา สู่สังคมได้อย่างหลาหลาย เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาหรือ 
ตอบสนองความต้องการของสังคม หน่วยงาน ชุนชน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ ผู้บริหารและบุคลากรระดับ 
ต่างต่าง ได้แสดงถึงการมีแผนการปฏิบัติงาน การกำกับติดตามและประเมินผลท่ีชัดเจน 
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1.3 จุดควรพัฒนา 
    1. วิทยาลัยฯ ต้องสนับสนุนให้มีผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ เมื่อเทียบกับจำนวน แรกเข้า ให้มีจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
    2. วิทยาลัยฯ ต้องสนับสนุนส่งเสริมการจัดระบบดูแลผู้เรียนรายบุคคลผ่านกระบวนการดูแลผู้เรียนของงาน
ครูท่ีปรึกษาให้เป็นรูปธรรม 
    3. วิทยาลัยฯ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน วิชาชีพหรือการ
ประกวดต่างๆในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
    4. วิทยาลัยฯ ควรจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิธีการ หรือกระบวนการท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ก่อนเข้าทำการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้มีค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ สูงขึ้น  
    5. วิทยาลัยฯ ต้องจัดทำแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนให้เป็น
รูปธรรม  
    6. วิทยาลัยฯ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและ กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพ เพื่อจะนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    7. วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยอย่างจำกัด ทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ถึงแม้จะได้รับรางวัลจาก การ
ประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติโดย 
ชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับผลงานของนักเรียนนักศึกษา นั้น แต่วิทยาลัยฯยังขาดการต่อยอดสู่ 
ความสําเร็จระดับนานาชาติ 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรมช่วยเหลือดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดย จัดระบบครูท่ี
ปรึกษาและทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อติดตามแก้ไขปัญหานักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา โดยจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคัน โครงการเย่ียมบ้าน  
    2. วิทยาลัยฯ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาชีพหรือ
การประกวดต่างๆในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให้มากขึ้น   
    3. ส่งเสริม สนับสนุนหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน สำหรับผู้เรียนในการพัฒนา นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพิ่มข้ึน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชน 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ได้สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ ผลิตผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีมีความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาท่ีเรียน ตลอดจนการเป็นผู้มี คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดีของ สังคม 
วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดมาตรฐานคุณภาพของวิทยาลัย นำมาจัดทำ แผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการศึกษา ให้ ผู้สำเร็จการศึกษาเป็น
ท่ียอมรับของสถานประกอบการในการรับเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถศึกษา ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ในปี
การศึกษาแต่ละปีจะมียอดนักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ มี จำนวนเพิ่มข้ึนทุกปี ครูผู้สอน
ภายในวิทยาลัยฯ มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตามสาขางานท่ีรบัผิด และมี การพัฒนาตนเองด้านวิชาการ
และวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ มีผลงานท่ีประจักษ์ถึงความชำนาญด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ  
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
        วิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทาง ใน
การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
        1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาพัฒนาองค์กร  
        2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร 
        3. อาชีวศึกษาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
        4. งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
    เรื่อง Professional Learning Community (การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) 
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
        เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การท่ีจะ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องอาศัยครูผู้สอนท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู้มีเจตคติ
ต่อวิชาชีพครูท่ีดีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงโดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ท่ีครูควรมี
ทักษะและคุณลักษณะท่ีรองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการช้ันเรียนแนวใหม่ในอันท่ีจะพัฒนา
ผู้เรียนท่ีเยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 ท่ีว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส 
าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพจาก
การเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมโลกท่ีก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นโลกท่ีความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทาให้มนุษย์จาเป็น 
ต้องปรับตัวเพื่อการดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประชากรของ
ประเทศ จึงจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ในการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลผู้เรียน คือ ครู เพราะครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการจัดกระบวน การเรียนรู้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลใฝ่
เรียน ฝึกให้มีความสามารถในการคิดและการปฏิบัติงานท่ีสูงกว่าพื้นฐานธรรมดา เรียนรู้โลกใหม่แต่ไม่ลืม
ธรรมชาติและท้องถิ่นของตนเอง ครูจึงควรมีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ คือ 
  1)  สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
  2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและตามสมรรถนะ  
  3) จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนจากประสบการณ์จริง คิดเป็นท าเป็น  
  4) ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และบุคลิกภาพท่ีดี  
  5) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  
  6) เรียนรู้ไปพร้อมผู้เรียน 
  7) ประเมินผู้เรียนจากพัฒนาการและพฤติกรรม  
ความสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
    จากผลการวิจัยโดยตรงของท่ียืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบ PLC น าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ
ท้ังด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีมีการจัดต้ัง 
PLC โดยใช้คำถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้าง ท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนท่ัวไปท่ีไม่มีชุมชนแห่ง
วิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอนกล่าวคือลดความรู้สึกโดดเด่ียวงานสอนของครู 
เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้
บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของ
นักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือมีการค้นพบ
ความรู้ และความเช่ือท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งท่ีเกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจรวมถึงเข้าใจใน
ด้านเนื้อหาสาระ ท่ีต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนท่ีจะช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด อีกท้ังการรับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ท่ีจำเป็นต่อวิชาชีพได้อย่าง
กว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจ
ท่ีจะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็นท้ังคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นท่ีส 
าคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามี
ความก้าวหน้าในการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็ว
กว่าท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
   ประเด็นท่ี 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียนกล่าวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ำช้ันและจำนวน
ช้ันเรียนท่ีต้องเล่ือนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านท่ีสูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่าสุดท้าย
คือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน
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กล่าวโดยสรุป คือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรท่ีมุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ท่ีมีหน้างานสำคัญคือความ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นส าคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาด 
าเนินการในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนท่ีมุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4.2. วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความส าคัญของกระบวนการชุมชนร่วมมือแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
เวลาใช้เวลา 60 นาที 
บทบาทของผู้เข้ารับการอบรม 
    1. การตรวจสอบมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  
    2. ปฏิบัติกิจกรรมสร้างความตระหนัก (สะท้อนความรู้สึก) 
    3. ฟังการบรรยายของความสำคัญของความหมายและความสำคัญของกระบวนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
4.3. กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
        กรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวกับกำรขับเคล่ือน PLC“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 
         เข้าใจ หมายถึง ปัญญาท่ีเข้าใจความเป็นทั้งหมดของความรุนแรง ท้ังประวัติศาสตร์ สาเหตุ อาการ 
ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการแก้ปัญหาในอดีต และความเป็นไปในอนาคต เรียกว่า เข้าใจอดีต 
ปัจจุบัน อนาคต 
         ความไม่รู้ การรู้เป็นส่วน ๆ รู้อย่างลวก ๆ รีบ ๆ แบบตาบอดคล าช้าง นอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว 
ยังกลับท าให้ปัญหาลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้น 
         เข้าถึง หมายถึง เข้าถึงความจริง ไม่ใช่รู้เพียงผิวเผิน เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดในความเป็นมนุษย์ของทุก 
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งของตัวเองด้วย ถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ถ้าไม่เข้าถึงความจริงก็ 
แก้ไขปัญหาไม่ได้ 
         พัฒนา หมายถึง พฤติกรรม การปฏิบัติ การแก้ปัญหา การพัฒนาท่ีถูกต้องหรือ สัมมำพัฒนำต้อง 
อยู่บนฐานของความเห็นชอบและความดำริชอบหรือปัญญา อันได้แก่ ความเข้าใจ - เข้าถึง ดังกล่าวข้างต้น ถ้า 
ปราศจากความเข้าใจ–เข้าถึง การพัฒนาก็จะผิดพลาดกลายเป็นมิจฉาพัฒนา แก้ปัญหาไม่ได้ ความรุนแรง 
เพิ่มขึ้น 
4.4 วิธีการดำเนินงาน 
   4.4.1 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์พัฒนาห้องประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระด้านวัสดุ 
และอุปกรณ์ ICT 
   4.4.2 ประเมินและส ารวจห้องท่ีใช้ในการจัดต้ังศูนย์ ด้านหนังสือ ส่ือ การเรียน และ 
โสตทัศนวัสดุส่ือ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตและสภาพแวดล้อม 
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   4.4.3 ปรับปรุงทางสภาพแวดล้อม ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนมีโต๊ะเก้าอี้ เพียงพอ 
มีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้บรรยากาศสร้างเสริมในการทำงาน และสามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ 
   4.4.4 จัดหาหนังสือ ส่ือ การเรียน และโสตทัศนวัสดุส่ือ คอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
   4.4.5 ติดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
   4.4.6 พัฒนาครูผ่านกระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 
   4.4.7 กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน (Walk in)และกิจกรรมระบบนิเทศภายในตามแนวคิดของการสร้างโรงเรียนให้
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรือ PLC ท่ีเน้นการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลให้เกิด
การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรในพื้นท่ีท างานจริงร่วมกัน อย่างมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ
ร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้น าร่วม เพื่อร่วมเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพตนเองให้เกิดผลท่ีคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีหัวใจสำคัญคือการใส่ใจดูแล และรับผิดชอบความสำเร็จของผู้เรียนร่วมกันมีข้ันตอนการ 
ดำเนินงานดังนี้ 
     1) กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน (Walk in) 
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานกิ
จรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการเยี่ยมช้ันเรียน จัดทำปฏิทินกำหนดการเยี่ยมช้ันเรียน และวางแผน
การดำเนินงานโดยคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีเย่ียมช้ันเรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  และหัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งปฏิทิน
กำหนดการ 
4.5. ผลการดำเนินงาน 
4.6. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 -  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 -  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ Thailand 4.0 ประโยชน์
ต่อครูผู้สอน 
 - ลดความรู้สึกโดดเด่ียวในงานสอนของครูลง 
 - เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้
บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน 
 - รู้สึกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน และร่วมกันรับผิดชอบเป็นกลุ่ม 
ต่อผลสําเร็จของนักเรียน 
 - รู้สึกเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “พลังการเรียนรู้ (Powerful learning)” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนใน 
ช้ันเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเช่ือใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนและตัว
ผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน 
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 - เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระท่ีต้องทําการสอนได้แตกฉานยิ่งขึ้น และรู้ว่าตนเองควรแสดงบทบาทและพฤติกรรม
การสอนอย่างไร จึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดตามเกณฑ์ท่ีคาดหมาย 
 - รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นส่งผลดีต่อการปรับปรุง
พัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา ครูเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนต่อไป 
 - เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มขวัญกําลังใจต่อการปฏิบัติงานสูงขึ้น และลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง 
 - มีความก้าวหน้าในการปรับเปล่ียนวธิีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าท่ี
พบในโรงเรียนแบบเก่า 
 - มีความผูกพันท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
 - มีความประสงค์ท่ีจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ ต่อปัจจัยพื้นฐานด้านต่างๆ 
 ประโยชน์ต่อนักเรียน 
 - ลดอัตราการตกซ้ําช้ัน และจานวนช้ันเรียนท่ีต้องเล่ือนหรือชะลอการสอนให้น้อยลง 
 - อัตราการขาดเรียนลดลง 
 - มีผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นเด่นชัด ปรากฏให้เห็นท่ัวไปโดยเฉพาะในแทบทุกโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
 - มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านท่ีสูงขึ้นอย่าง
เด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า 
 - มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์การเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิหลังไม่เหมือนกันลดลงชัดเจน 
      ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการสร้างการ
เปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลท่ีมารวมตัวกันเพื่อทํางานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมาย 
การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานท้ังในส่วนบุคคลและผลท่ีเกิดขึ้นโดยรวมผ่าน
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ประการดังนี้  
1) มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
2) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของช้ันเรียน  
3) ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปล่ียนแปลงตามเป้าหมาย  
4) มีการวิพากย์ สะท้อนผลการทํางานพัฒนาผู้เรียน  
5) มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงาน อันประกอบด้วย  
    (1) honesty & humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงท่ีเกิดขึ้นและให้การเคารพกันอย่างจริงใจ  
    (2) option & openness เป็นการเลือกสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จาก ผู้อื่น  
    (3) patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชัดเจน  
    (4) efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเช่ือมั่นในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ 
ผู้เรียนว่าจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ี คุณลักษณะสําคัญท่ีทําให้เกิด
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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยังต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสําคัญ โดยมีการกล่าวถึงคุณลักษณะสําคัญท่ีจะ
ทาให้เกิด PLC ไว้อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตามสามารถสรุปคุณลักษณะสําคัญท่ี ทําให้เกิด PLC ได้ 5 
ประการ คือ 
 1) การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values andvision)  
 2) การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective responsibility for studentslearning)  
 3) การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry)  
 4) การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) และ5) การสนับสนุนการจัดลาดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
บุคลากร (Supportive conditionsstructural arrangements and collegial relationships) 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ท่ีอยู ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 130  หมู่ท่ี 4 ถนน ติวานนท์  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง  
 จังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์ 12000 
โทรศัพท์  02-979-6720 
โทรสาร 02-979-6721 
E-mail p.tech.phathum@gmail.com 
Website  www.P-tech.ac.th 
 
ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา   สังกัดสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชีพ  (ปวช.)  
     - แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
     - พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย 
พื้นท่ีโดยรอบวิทยาลัย เนื้อท่ี  31  ไร่  1  งาน  36  ตารางวา  พร้อมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล.  3 ช้ัน 
อาคารฝึกงาน และโรงอาหาร 
ปีพ.ศ. 2530  กิจการได้เจริญก้าวหน้าขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้มีการสร้างอาคาร คสล.4 ช้ัน 1  อาคาร   
ปีพ.ศ. 2539  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ จำนวน 4 ห้อง รวมความจุของนักศึกษาท้ังหมด ต้ังแต่ระดับช้ัน ปวช. ถึง ปวส.จำนวน 
2,730 คน และเปิดรอบบ่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ  เปิดสอนในระดับ ปวช. ถึง ปวส. จำนวน 29 
ห้องเรียน ความจุของนักศึกษา 1,095 คน รวมความจุนักศึกษาท้ังวิทยาลัย  3,825 คน 

ปีพ.ศ. 2540 จังหวัดปทุมธานีมีความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นวิทยาลัยจึงขยายหลักสูตรให้ทัน
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงขยายอาคารเรียนขึ้นอีก 1 อาคารเป็นอาคารเรียน 5 
ช้ัน ขนาด 30 ห้องเรียน  และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมขึ้น   ซึ่ง
ได้รับ   พระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”พระมหา
กรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นเกียรติแก่ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นศิริ
มงคลแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีสืบไป 

ปีพ.ศ. 2542 แต่งต้ังนายวันเดิม  มีความดี  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ต่อจาก ดร.ชนากานต์  ยืนยง 
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ปีพ.ศ. 2547 ผู้รับใบอนุญาตขออนุญาตปรับลดพื้นท่ีของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีลง  26 ไร่ 2 งาน 53 
ตารางวา เพื่อโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยปทุมธานี  และในปีเดียวกันนี้ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมธานีได้เช่าท่ีดินจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีจำนวน 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา 

ปี พ.ศ. 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้โอนกิจการเป็นนิติบุคคล เมื่อวันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  
จึงได้แต่งต้ัง  นายวันเดิม  มีความดี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ปี พ.ศ. 2556  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้แต่งต้ัง  นายจตุรงค์  เพชรสงคราม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  และปัจจุบันได้
เปิดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  แผนกพาณิชยการ  สาขาธุรกิจการ
ประชาสัมพันธ์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  แผนกบริหารธุรกิจ  สาขาการ
ประชาสัมพันธ์  เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ดังนี้ 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 1.1 สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 -  สาขาวิชาช่างยนต์ 
 -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1.2 สายวิชาบริหารธุรกิจ 
-  สาขาวิชาการบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
-  สาขาการประชาสัมพันธ์ 
 

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 2.1 สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 - สาขาวิชาช่างยนต์  
 - เทคนิคยานยนต์ 
 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

2.2 สายวิชาบริหารธุรกจิ 
-  สาขาวิชาการบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  
ข้อมูลงานอาคารสถานที่  
1.  อาคาร จํานวน 11 หลัง แบ่งเป็น  
 (1.1) อาคารอํานวยการ คสล.   3 ช้ัน 1 หลัง                   
 (1.2) อาคารเรียน คสล.    4 ช้ัน 1 หลัง  
 (1.3) อาคารเรียน คสล.    5 ช้ัน 1 หลัง 
 (1.4) อาคารหอประชุม คสล.  2 ช้ัน 1 หลัง 
 (1.5) อาคารโรงฝึกงาน คสล.  1 ช้ัน 4 หลัง 
 (1.6) อาคารกิจการนักศึกษา คสล.  1 ช้ัน 1 หลัง 
             (1.7) อาคารประกอบ (โรงอาหาร)  1 ช้ัน 2 หลัง 
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1.1 อาคารอํานวยการ 3 ช้ัน อาคารอนันตชัย (อาคาร1) ขนาด 12 ห้องเรียน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องเก็บของ 
สร้างปี 2526   เป็นอาคารเสริมเหล็ก 3 ช้ันขนาดพื้นท่ี 1,440 ตารางเมตร (อาคารอํานวยการ แบบ กช. 50-
01) เสาคอนกรีต ฝาผนังอิฐมอญฉาบปูน พื้นคอนกรีตปูกระเบื้อง หลังคาปูน มีดาดฟ้า เป็นอาคารอำนวยการ 
และห้องประชุม   ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร ์ติดเครื่องปรับอากกาศทุกห้อง 

1.2 อาคารเรียน คสล.  4 ช้ัน อาคารรังสรรค์ (อาคาร 2) ขนาด 24 ห้องเรียน 4 ห้องน้ำ 4 ห้องเก็บของ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีต ฝาผนังอิฐมอญฉาบปูนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้อง หลังคาปูนมี
ดาดฟ้า เป็นห้องเรียนและห้องปฎิบัติงานติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง 

1.3 อาคารเรียน คสล. 5 ช้ัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 3) ขนาด 30 ห้องเรียน 10 ห้องน้ำ 8 ห้อง
เก็บของ อาคารคอนกรีตเสริมเหล้ก เสาคอนกรีต ฝาผนังอิฐมอญฉาบปูน หลังคามุงกระเบื้อง เป็นอาคารเรียน 
ห้องสมุด ห้องพยาบาล ธนาคารวิทยาลัย ห้องคลินิกคุณธรรม พิมพ์ดีด ติดเครื่องปรับอากกาศทุกห้อง 

1.4 อาคารหอประชุม คสล. 2 ช้ัน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ันบนเป็นหอประชุมใหญ่ ช้ันล่างเป็นโรง
ฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน 

1.5 อาคารโรงฝึกงาน 1 ช้ัน 4 หลัง เป็นโรงฝึกงานช่างยนต์ 2 หลัง โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า 1 หลัง โรงฝึกงาน
เช่ือม 1 หลัง 

1.6 อาคารกิจการนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 1 ช้ัน คอนกรีตเสริมเหล็ก ติดเครื่องปรับอากาศ 
1.7 อาคารประกอบ 1 ช้ัน 2 หลัง เป็นอาคารประกอบอาหาร 1 หลัง อาคารโรงรับประทานอาหาร 1 หลัง  

2. ระบบประปา เป็นระบบน้ำบาดาล เจาะบ่อใหม่ ปี 2560 ถังทรงรูปเห็ด ปี 2526  
3. ระบบไฟฟ้าเข้าวิทยาลัย หม้อแปลง หน้าอาคาร 2 คุมอาคาร 2 และโรงฝึกงานช่างยนต์ และหม้อแปลงข้าง
หอประชุม คุมอาคารหอประชุม โรงอาหาร อาคาร 1 และอาคาร 3  
4. เสาธงสูง 25 เมตร 1 ต้น    
       5. สนามฟุตบอล 1 สนาม   
6. สนามกีฬาอเนกประสงค์ หลังคาโดม สร้างตุลาคม 2560 สนามฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล สนาม
บาสเกตบอล และสนามเซปักตะกร้อ 
 
การจัดการศึกษา 
1. การเรียนการสอน 

1.1การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนท่ีกำหนดและ นำผล
การเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบความรู้และ 
ประสบการณ์ได้ 

1.2การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย รูปแบบ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดำเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขต สำคัญและ
บริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจำ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่ บริบทใหม่ 
สามารถให้ดำแนะน่า แก้ปัญหาเฉพาะด้าน และรับผิดขอบต่อตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วมใน คณะทำงานหรือมี
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การประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย ท่ีเหมาะสมในการ
ทำงาน 
2.การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเปีน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี ภาค เรียนละ 18 
สัปดาห์ โดยมิเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิตตามท่ีกำหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบัน อาจเปิด
สอนภาคเรียนฤดูร้อน ได้อีกตามท่ีเห็นสมควร 

2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทำการสอนไม่น้อยกว่า สัปดาห์
ละ 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ช่ัวโมงโดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
3.หน่วยกิต 
ให้มจีำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ดังนี้ 

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงเท่ากับ 

1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 

หน่วยกิต 
3.4 รายวิชาท่ีใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
3.6 การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

4.โครงสร้าง 
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
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4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
4.2.4 'ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตฃองแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามกำหนดไว้ในโครงสร้างของ แต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด ตามท่ี
กำหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องกำหนดรหัสวิชาจำนวน 
หน่วยกติและจำนวนช่ัวโมงเรียนตามท่ีกำหนดไวิในหลักสูตร 
5.การแก้ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ ภาคการ
ผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นใน 
สถานศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ 
สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และบรรยากาศการทำงานร่วมกัน 
ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็นและเกิด 
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติท่ีดีในการทำงานและการประกอบอาชีพอิสระ โดย 
การจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในรูปของ การ
ฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 
ช่ัวโมง กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ต้องการเพิ่มพูน 
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ สามารถน่ารายวิชาในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือ 
ฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานชองรัฐ โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ 
วิชาชีพได้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก ส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ต้ังแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องท่ีจะศึกษา ค้นคว้า 
การวางแผน การกำหนดช้ันตอนการดำเนินการ การดำเนินการ การประเมินผลและการจัดทำรายงาน ซึ่งอาจ
ทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ท้ังนี้ฃึ้นอยู่กับลักษณะชองโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทำโครงการ ดังกล่าว ต้อง
ดำเนินการ ดังนั้น 
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ท่ี สัมพันธ์หรือ
สอดคล้องกับสาขาวิชาในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจำนวน 4 หน่วยกิตใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 



16 
 

216 ช่ัวโมง ท้ังนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้
รายวิชาเดียว 
หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีช่ัวโมงเรียนต่อสัปดาห์ ท่ีเทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเซ่นเดียวกับรายวิชาอื่น 
7. การศึกษาระบบทวิภาคี 
เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบันกับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือ
สถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐเพื่อให้ การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี สามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามจุดหมายของ หลักสูตร การ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนำรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปกำหนด รายละเอียดของ
รายวิชาและเวลาท่ีใช้ฝึก จัดทำแผนฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ สอดคล้องกับลักษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้อาจนำรายวิชาอื่นในหมวดวิชาชีพไปจัด
ร่วมด้วยก็ได้ 
8. การเข้าเรียน 
ผู้เข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
9. การประเมินผลการเรียน 
เน้นการประเมินสภาพจริง ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด การศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
10.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง ต่อ
สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย การ 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การทำงาน ปลูกฝังจิตสำนึกและ 
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
รวมท้ังการทะนุบำรุงขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และ 
ปรับปรุงการทำงาน ท้ังนี้สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกับกิจกรรมท่ีสถานประกอบการ 
จัดขึ้น 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด 
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
11. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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11.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก เสรีตามท่ี
กำหนดไว้ในหลักสูตร 
11.2 ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างชองหลักสูตร 
11.3 ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
11.4 เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมใน แต่ละ

กลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษะบูรณาการใดๆ ก็ได้โดย ผสมผสาน
เนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาลังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจัดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด ชอง
รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้โดย พิจารณา
จากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถาน 
ประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 
ท้ังนี้ การกำหนดรหัสวิชา จำนวนหน่วยกิตและจำนวนช่ัวโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
13. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 

13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญชองหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศปิยบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน การอาชีวศึกษา
หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหนา้ท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ ดำเนินการได้

โดยต้องรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
14. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 

14.1 คุณภาพชองผู้สำเร็จการศึกษา 
14.2 การบริหารหลักสูตร 
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
14.4 ความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน 
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ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
 
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
1. การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนท่ีกำหนดและนำผลการ
เรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามมารถเทียบโอนผลกาเรียน และของเทียบความรู้และประสบการณ์
ได้ 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ    
เพื่อให้ผู้เรียนสามมารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผนแก้ปัญญา
และจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มส่ิงใหม่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อืน่มีส่วนร่วมท่ี
เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทำงาน 
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสำหรับผู้เข้าเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลักสูตรกำหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาส่วนผู้เข้าเรียนท่ี
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เข้าเรียนเท่าสำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกำหนด ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 
ปีการศึกษา 

2.2 การจัดเวลาเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
2.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 

สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิตตามท่ีกำหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิด
สอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร 

2.2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทำการสอน ไม่น้อยกว่าสัปดาห์
ละ 5 วันๆละ ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
3. หน่วยกิต 
ให้มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ระหวา่ง 83-90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 

3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อย

กว่า 36 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 

หน่วยกิต 
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3.4 รายวิชาท่ีใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถนประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 320ช่ัวโมง

เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
3.6 การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

4. โครงสร้าง 
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร 

 1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในโครงสร้างของแต่
ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามท่ี
กำหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามสมตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องกำหนดรหัสวิชาจำนวน
หน่วยกิตและจำนวนช่ัวโมงเรียนตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันกับ
ภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีเรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ ง ท้ังนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และบรรยากาศการ
ทำงานร่วมกันส่งเสริมการฝึกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนคิดได้ ทำเป็น และ
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เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติท่ีดีในการทำงานและการประกอบอาชีพอิสระ
โดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในรูปของการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ แหล่งวิทยากร รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้นำรายวิชาในหนวดวิชาทักษะวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะ
งานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้โดยใช้เวลาร่วมกับการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า บรูณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากส่ิงท่ี
ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ต้ังแต่การเลือกหัวข้อหรือ
เรื่องท่ีจะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ การดำเนินงาน การประเมินผลและ
การจัดทำรายงาน ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้นๆโดยการจัดทำ
โครงการดังกล่าวต้องดำเนินการดังนี้ 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในภาคเรียนท่ี 
3 และหรือภาคภาคเรียนท่ี 4 รวมจำนวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ช่ัวโมง ท้ังนี้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว 
หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีช่ัวโมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินค้าผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 
7. การศึกษาระบบทวิภาคี 
 การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสถาบัน และการเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสมมารถด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีตรง
ความต้องการของผู้ใช้ตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องนำรายวิชาทวิภาคีใน
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมกำหนดรายละเอียนของรายวิชาได้แก่ จุกประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพร้อมจัดทำแผนฝึกอาชีพ การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชาท้ังนี้อาจนำรายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
จำนวนหน่วยกิตและจำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาวิภาคีให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด และ
ให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
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8. การเข้าเรียน 
ผู้เข้าเรียนต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติ ดังนี้ 

8.1 พื้นความรู้ 
 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ผู้เข้าเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกำหนด ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบ
ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดท่ีระบุไว้ในหลักสูตร สาขาวิชาและการ
ตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 

8.2 คุณสมบัติ 
 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
9. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินสภาพจริง ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
 
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง การ
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทำงาน ปลูกฝังจิตสำนึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
รวมท้ังการทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุง
การทำงาน ท้ังนี้ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดขึ้น 
 10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 
2558  
11. การจัดแผนการเรียน 
 การจัดทำแผนการเรียน เป็นการกำหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีจะดำเนินการสอนในแต่ละภาค
เรียน โดยจัดอัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ 40:60  
ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคำนึงถึงรายวิชาท่ีต้องเรียนตามลำดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยากของ
รายวิชา ความต่อเนื่องและเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมท้ังรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกันเพื่อเรียนเปล่ียนงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน 
 11.2 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาเลือกและวิชาเสรี ตามความถนัด ความสนใจเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
 11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการนำรายวิชาไปเรียนและไปฝึกในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการให้
ประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากำหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการแหล่งวิทยาการนั้นๆ 
  11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 3 หรือ 4 ครั้งเดียว 
จำนวน 4 หน่วยกิต หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 4 รวม 
4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 
 11.5 กิจกรรมหลักสูตร ให้กำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ในแต่ละภาคเรียน โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 11.6 จำนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ท้ังนี้ เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 35 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
12. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 12.1 ได้รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวกวิชา
เลือกเสรี ครบถ้วยตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 12.3 ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
 13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละ
กลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ได้โดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัด ส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะ
วิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจน
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ความชำนาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความ
ชำนาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 
 ท้ังนี้ การกำหนดรหัสวิชา จำนวนหน่วยกิตและจำนวนช่ัวโมงให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและอนุมัติหลักสตูร 
 14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ให้เป็นหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถดำเนินการ
ได้โดยต้องรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
 15.1 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
 15.2 การบริหารหลักสูตร 
 15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 15.4 ความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน 
 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้มีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
สภาพชุมชน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  ต้ังอยู่ในอำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  ใกล้สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมี
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  ในการร่วมมือจัดกิจกรรมต่าง ๆ  บริเวณใกล้เคียงก็จะมีตลาดพูนทรัพย์แหล่งขาย
อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ   
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ต้ังอยู่ในพื้นท่ีใกล้กับอำเภอเมืองใกล้สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จึงทำให้สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี แต่เมื่อ ปี 2554 ท่ีเกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่จึงทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว 
ประชาชนในชุมชนจึงอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพง 
 โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครอง ของนักเรียน / นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ
การศึกษามัธยมตอนปลาย  และระดับอื่นๆ  อาชีพของผู้ปกครองทำงานบริษัทหรือทำงานโรงงานเป็นส่วนใหญ่   
เศรษฐกิจ รายได้เฉล่ียต่อปี  ไม่เกิน 150,000 / ปี 
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ประวัติสถานศึกษา  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิ
ชีพ  (ปวช.)  
 - แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 - พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย 
พื้นท่ีโดยรอบวิทยาลัย 
เนื้อที ่31 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา พร้อมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. 3 ช้ัน อาคารฝึกงาน และโรงอาหาร 
ปี พ.ศ.2530 กิจการได้เจริญก้าวหน้าขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้มีการสร้างอาคาร คสล.4 ช้ัน   1   อาคาร   
ปี พ.ศ.2539 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ จำนวน 4 ห้อง รวมความจุของนักศึกษาท้ังหมด ต้ังแต่ระดับช้ัน ปวช. ถึง ปวส.จำนวน 
2,730 คน และเปิดรอบบ่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ  เปิดสอนในระดับ ปวช. ถึง ปวส. จำนวน 29 
ห้องเรียน ความจุของนักศึกษา 1,095 คน รวมความจุนักศึกษาท้ังวิทยาลัย  3,825 คน 

ปี พ.ศ.2540 จังหวัดปทุมธานีมีความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นวิทยาลัยจึง    ขยายหลักสูตรให้
ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงขยายอาคารเรียนขึ้นอีก 1 อาคารเป็นอาคารเรียน 5 
ช้ัน ขนาด 30 ห้องเรียน  และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมขึ้น  ซึ่งได้รับ   
พระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้
เป็นเกียรติแก่ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมธานีสืบไป 

ปี พ.ศ.2542 แต่งต้ังนายวันเดิม  มีความดี  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ต่อจาก ดร.ชนากานต์  ยืนยง 
ปี พ.ศ.2547 ผู้รับใบอนุญาตขออนุญาตปรับลดพื้นท่ีของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีลง   26 ไร่ 2 งาน 53 

ตารางวา เพื่อโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยปทุมธานี  และในปีเดียวกันนี้ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมธานีได้เช่าท่ีดินจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีจำนวน 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา 

ปี พ.ศ.2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้โอนกิจการเป็นนิติบุคคล เมื่อวันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  
จึงได้แต่งต้ัง  นายวันเดิม  มีความดี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี   
ตามพระราชบัญญั ติโรงเรียนเอกชน   พ.ศ. 2550  และปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  แผนกพาณิชยการ  สาขาธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  แผนกบริหารธุรกิจ  สาขาการประชาสัมพันธ์  เพิ่มขึ้นอีก 1 
สาขา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ดังนี้ 
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1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 1.1 สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 -  สาขาวิชาช่างยนต์ 
 -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1.2 สายวิชาบริหารธุรกิจ 
-  สาขาวิชาการบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
-  สาขาการประชาสัมพันธ์ 
 

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 2.1 สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 - สาขาวิชาช่างยนต์  
 - เทคนิคยานยนต์ 
 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

2.2 สายวิชาบริหารธุรกิจ 
-  สาขาวิชาการบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ 
 จังหวัดปทุมธานีมีประชากรรวม 703,426 คน (ปี 2546) มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 461 คน
ต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งสูงกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรท้ังประเทศ (123 คนต่อตารางกิโลเมตร) มี
จำนวนครัวเรือน 324,932 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉล่ียเท่ากับ 2.16 คนต่อครัวเรือน ซึ่ง 
ต่ำกว่าอัตราเฉล่ียของประชากรต่อครัวเรือนท้ังประเทศ (3.53 คนต่อครัวเรือน) และจากการคาดการณ์จำนวน
ประชากรในอนาคต 5, 10 และ 20 ปี พบว่าในปี 2551, 2556 และ 2566 จะมีประชากรรวมท้ังส้ิน 790,216 
คน 877,006 คน และ 1,050,586 คน ตามลำดับ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรร้อยละ 2.81 ซึ่ง
สูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตของประชากรในระดับประเทศ (ร้อยละ 0.73)  
 สำหรับสภาพเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดปทุมธานีในปี 2546 สรุปได้ว่า จังหวัดปทุมธานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมเท่ากับ 116,068 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ท่ีมาจากภาคนอกการเกษตร 112,696 ล้านบาท 
โดยเฉพาะสาขาการผลิตอุตสาหกรรม 77,248 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉล่ียต่อหัว 192,803 บาทต่อปี 
(16,066 บาทต่อเดือน) โดยมีเส้นความยากจนระดับจังหวัดใกล้เคียงกับระดับประเทศ (882 บาทต่อคนต่อ
เดือน) คือ 994 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนการจ้างงานในพื้นท่ี พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีกำลังแรงงานรวม 
310,672 คน โดยเป็นผู้ว่างงานจำนวน 8,302 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 2.7 ซึ่งสูงกว่าอัตราการ
ว่างงานท้ังประเทศ  (ร้อยละ 2.60) และการสาธารณสุข มีอัตราส่วนระหว่างแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 
1:2,900 ซึ่งดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดทางสังคมท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 8 ท่ีกำหนดให้มีอัตราส่วนระหว่างแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1 : 3,300 



26 
 

สภาพสังคม 
1. สถานภาพในครัวเรือน และสถานภาพในชุมชน  สถานภาพในครัวเรือนนั้นพบว่าร้อยละ 48.8 มี

สถานภาพในครัวเรือนเป็นหัวหน้าครัวเรือนรองลงไป ได้แก่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นคู่สมรสของหัวหน้า
ครัวเรือน คือร้อยละ 27.7 สถานภาพในชุมชนนั้นพบว่าเกือบท้ังหมด มีสถานภาพเป็นลูกบ้าน รองลงไปได้แก่มี
สถานภาพเป็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน  

2. ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาพบส่วนใหญ่ สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น รองลงไป 
ได้แก่ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

3. การนับถือศาสนา พบว่า เกือบท้ังหมด หรือร้อยละ 99.1 นับถือศาสนาพุทธ ท่ีเหลืออีกร้อยละ 0.9 นับ
ถือศาสนาอิสลาม    

4. สถานภาพสมรสและจำนวนบุตรท่ีเกิดรอด สถานภาพสมรสปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 เป็นผู้ท่ี
สมรสแล้วและยังอยู่กินกับคู่สมรส รองลงมาเป็นโสดหรือยังไม่ได้สมรส คือร้อยละ 24 มีบุตรเกิดรอดโดยเฉล่ีย
เท่ากับ 2.4 คน หรืออยู่ในช่วง 1 - 2 คนมากท่ีสุด คือ รองลงมาได้แก่มีจำนวนบุตรเกิดรอดในช่วง 3 - 4 คน  

5. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนนั้นมีต้ังแต่ 2 - 11 คน พบว่ามีจำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนโดยอยู่ในช่วง 3 - 4 คนสูงท่ีสุด คือร้อยละ 43.9 รองลงไปได้แก่ช่วง 5 - 6 คน คือร้อยละ 28.7   

6. การต้ังถิ่นฐานและระยะเวลาการอยู่อาศัย การต้ังถิ่นฐานและระยะเวลาการอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมี
ภูมิลำเนาหรือเกิดในหมู่บ้านท่ีศึกษาในจำนวนท่ีย้ายถิ่นส่วนใหญ่ย้ายมาจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในภาคกลาง คือ
ร้อยละ 19.5 รองลงไป ได้แก่ ย้ายมาจากหมู่บ้าน   ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเวลาการอยู่
อาศัยเฉล่ียเท่ากับ 8.1 ปี สาเหตุเพราะย้ายตามครอบครัวหรือแต่งงาน  

7. ลักษณะของอาคารบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน ลักษณะของอาคารบ้านเรือนท่ีอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง รองลงไปเป็นบ้าน 2 ช้ันสร้างด้วยอิฐและท่ีเป็นห้องแถว  

8. ความต้องการย้ายถ่ินในอนาคตและสถานท่ีท่ีคิดจะย้ายไปอยู่ ความต้องการย้ายถ่ินในอนาคตพบว่า ร้อย
ละ 93.3 ไม่ต้องการย้ายถิ่นไปท่ีใด ๆ อีกในจำนวนท่ีคิดอยากจะย้ายนั้นให้เหตุผลของความต้องการย้ายถิ่น
ออกว่าเป็นเพราะด้านการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่  
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 



28 
 

2.3 ข้อมลูของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 244 0 0 244 
ปวช.2 211 0 0 211 
ปวช.3 132 0 0 132 

รวม ปวช. 587 0 0 587 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 
ปวส.1 252 0 252 
ปวส.2 268 0 268 

รวม ปวส. 520 0 520 
  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 209 104 49.76 
ปวส.2 327 264 80.73 
รวม 536 368 68.66 

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 211 80 37.91 
ปวส.2 203 197 97.04 
รวม 414 277 66.91 

   
ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

7 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

21 18 18 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 0 0 0 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
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ครูพิเศษสอน 19 16 19 
เจ้าหน้าท่ี 7 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

5 - - 

รวม ครู 40 34 37 
รวมทั้งส้ิน 59 34 37 

  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 2 2 4 
พาณิชยกรรม 3 4 7 

รวมทั้งส้ิน 5 6 11 
  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 4 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 3 
อาคารอื่น ๆ 0 
รวมทั้งส้ิน 11 
  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร 11,981,672.00 
งบดำเนินงาน 4,685,440.71 
งบลงทุน 2,085,193.51 
งบเงินอุดหนุน 3,831,510.00 
งบรายจ่ายอื่น 921,896.23 

รวมทั้งส้ิน 23,505,712.45 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา “ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสังคม” 
  อัตลักษณ์ “อ่อนน้อม ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง” 
  เอกลักษณ์ “ทักษะเย่ียม เป่ียมคุณธรรม นำจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์  

“วิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีคุณธรรม 
มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และมีจิตอาสาพัฒนาสังคม” 

พันธกิจ 
 1.ผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ทักษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและสังคม 
 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก 
 3.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.พัฒนาการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูและผู้เรียน 
เป้าประสงค ์
1. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้และทักษะวิชาชีพ 

   1.1 จัดให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
   1.2 ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถนำมา
ประยุกตใ์ช้ในงานอาชีพได้ 
   1.3 เสริมสร้างให้มีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   1.4 ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจำเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
   1.5 ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และการมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 
   1.6 จัดให้มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.7 ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ 
   1.8 สร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพึง
พอใจ 

2. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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   2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 
   2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
   2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกงาน สถานท่ีศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา 
สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ 
   2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวก ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ อนุรักษ์ความเป็นไทย 
   3.1 จัดทำระบบการดูแลให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ัง ด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
   3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
   4.1 จัดบริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
   4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพท่ี
กำหนด 

5. สนับสนุนให้มีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย 
   5.1 สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ีนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ี
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ี
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   5.4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการใช้ภาวะผู้นำและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ในการผสมผสานความร่วมมือของ บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   5.5 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 
   5.6 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ 
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ 

   1.1. จัดอบรมครูให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สมัยใหม ่
   1.2. จัดอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความรู้
นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 
   1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถใช้ภาษาส่ือสารในชีวิตได้ 
   1.4 ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1.5 ปรับระบบบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

2.พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 จัดตลาดนัดแรงงานให้หลากหลาย 
2.2 จัดอบรมผู้สอนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.3 ปลูกจิตสำนึกผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันพัฒนาห้องเรียนและโรงฝึกงานสะอาดน่าเรียน 
2.4 ปรับระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 
2.5พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
2.6 ส่ง เสริมให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3.การจัดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
3.1 ปรับระบบบริการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
3.2 ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 
3.3 ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
4.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาชีพต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อบริการวิชาชีพต่อชุมชนอย่างเป็นระบบ 

5.สนบัสนุนให้มีการจัดการด้านนวัตกรรมและการวิจัย 
5.1 พัฒนาผู้สอนและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามรถในการส่ือ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน และงานวิจัย 
5.2 จัดอบรมครูเรื่องการทำวิจัยในช้ันเรียน 
5.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน และงานวิจัย 
5.4 เผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน และงานวิจัย ต่อสาธารณชน 

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ 
6.1. มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารวิทยาลัยโดยมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กลยุทธ ์
1. ผลการจัดการศึกษาของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
2. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านคุณธรรม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
5. ส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษากับบุคคล และองค์กรต่าง ๆ 
8. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้บริหารครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เข้าร่วมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวนิัย
สำหรับนักเรียนภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตาม
พระราชดำริ รุ่นท่ี6 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานกอง
ทุนการศึกษา ทำเนียบ
องคมนตรี 

   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกันภิรมย์ สันโดด  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักาะพื้นฐานอาชีวศึกษา
จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวกันภิรมย์ สันโดด  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาววรรณวิษา บัวงาม  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 

นายประศาตร์ วงษ์สนิท  
รางวัลเหรียญทองแดง 

รางวัล
อื่น ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair 
International 2019 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ส่ิงประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลา
แบบอัตโนมัติ 
นายประศาตร์ วงษ์สนิท  
รางวัลชนะเลิศ Startup 
Thailand ส่ิงประดิษฐ์เครื่องให้
อาหารปลาแบบอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 

นายนนทพัทธ์ อุตพุต  
รางวัลครูผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายนนทพัทธ์ อุตพุต  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายประศาตร์ วงษ์สนิท  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอรรถพล นวลเป็นใย  
รางวัลครูผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายสุริยะ กันศิริ  
รางวัลครูผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายจิรสุข อังกูรวิบูลย์  
รางวัลครูผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

   รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

   รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

MR. JONAH TABJAN CANARIAS  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายอรรถพล นวลเป็นใย  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายวุฒิชัย แก้วสาระภู  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชนากานต์ สงบ  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นางสาวสุมาลัย พานแก้ว  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นางสาวชนากานต์ สงบ  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวน้ำทิพย์ เนียมมี  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวชนากานต์ สงบ  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานอาชีวศึกษา
จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวชนากานต์ สงบ  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานอาชีวศึกษา
จังหวัดปทุมธานี 

นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักาะพื้นฐานอาชีวศึกษา
จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวกันยา นพพันธ์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกมลวรรณ คุณทุม  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 

นางสาวปานนภัส โมกศิริ  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 

นางสาวสุดารัตน์ ผาแสน  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 

นางสาวกานต์มณี โม้ลี  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 

นายคัมภีร์ วิปัสมา  
รางวัลชนะเลิศ Startup 
Thailand ส่ิงประดิษฐ์เครื่อง
ให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 

นางสาวสุทธิรัก อยู่ยอด  
รางวัลชนะเลิศ Startup 
Thailand ส่ิงประดิษฐ์เครื่อง
ให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ ชาติ Starup Thailand League 2019 R-League 

นายชยานันท์ สีนาถ  
รางวัลชนะเลิศ Startup 
Thailand ส่ิงประดิษฐ์เครื่อง
ให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 

นายชยานันท์ สีนาถ  
รางวัลเหรียญทองแดง 
ส่ิงประดิษฐ์เครื่องให้อาหาร
ปลาแบบอัตโนมัติ 

รางวัล
อื่น ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 
2019 

นางสาวสุทธิรัก อยู่ยอด  
รางวัลเหรียญทองแดง 
ส่ิงประดิษฐ์เครื่องให้อาหาร
ปลาแบบอัตโนมัติ 

รางวัล
อื่น ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 
2019 

นายคมภีร์ นิปัสมา  
รางวัลเหรียญทองแดง 
ส่ิงประดิษฐ์เครื่องให้อาหาร
ปลาแบบอัตโนมัติ 

รางวัล
อื่น ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 
2019 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวปิยธาริน ต้นคำ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท Lady การแข่งขันยิง
ปืน รายการปืนยาว.22LR 
พาดศอกศูนย์เปิด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน ต้นคำ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
ประเภท Lady การแข่งขันยิง
ปืน รายการ มินิไรเฟิล .22LR 
ศูนย์เปิด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน ต้นคำ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
ประเภท Lady การแข่งขันยิง
ปืน รายการปืนยาว .22LR 
ระยะ 15 เมตร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน ต้นคำ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
ประเภท ท่ัวไป การแข่งขัน
กีฬายิงปืน รายการ มินิไรเฟิล 
.22LR โอเพ่น  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน ต้นคำ  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ประเภท Lady การแข่งขันยิง
ปืน รายการปืนยาว .22LR 
ระยะ 25 เมตร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน ต้นคำ  
รางวัลชนะเลิศ ประเภท 
Lady การแข่งขันยิงปืน 
รายการ มินิไรเฟิล .22LR โอ
เพ่น 

ชนะเลิศ จังหวัด Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน ต้นคำ  
รางวัลชนะเลิศ ประเภท 

ชนะเลิศ จังหวัด Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 



38 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ท่ัวไป การแข่งขันยิงปืน ราย 
การปืนยาว.22LRสปีดโอเพ่น 
นางสาวพัทธ์ธีรา เพชร
สงคราม  
คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวภัคจีรา จันทร์เจ็ก  
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวกัลยา คดพระเนาว์  
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบ้ืองต้น 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวลักษิกานต์ จตุรสุ  
โปรแกรมกราฟิก 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวนิภาวรรณ เสือเดช  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายจีรวัฒน์ ดียางหวาย  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอนัญญา พวงศรี  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวภัทราภรณ์ พรหม
อุดม  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวศศินา วรคชิน  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวสุทธิรัก อยู่ยอด  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวจารุวรรณ แสง
ชาวนา  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวอรวรรณ แซ่ตั้ง  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

นางสาวณฤดี แสงมาศ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาววรรณภา สะโดอยู่  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

นางสาวดวงฤดี เขียวพรม  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

นางสาวระนนัท์ญา เรือน
เอี่ยม  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวพัทธ์ธีรา เพชร
สงคราม  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

นายศุภกิจ ยิ่งไพบูลย์สุข  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

นางสาวกัลยา คดพระเนาว์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวชนากานต์ ขัดสี  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวฐิติมา เกาะอ้อม  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวสุพาพร งามทรัพย์  
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาววราลักษณ์ กล้าแห่ง
งาน  
องค์ประกอบศิลป์ในงาน
คอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวชนากานต์ ขัดสี  
การใช้โปรแกรมออกแบบงาน 
3D Animation ด้วย
โปรแกรม Sketchup Pro 
2015 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายปรมินทร์ ศิริจันโท  
เทคนิคการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาววณิชชากร ปาละกะ
วงค์  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในงานธุรกิจ 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายณัฐกุล วรรณสุคนธ์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวนัฎฐณิชา นิลพันธ์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาววาสิณี วรรณชัย  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายทศพร ฉิมพาลี  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวชลดา สีสัน  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววิภารัตน์ สอนสัตย์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวสุจิรา สุรินทะ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายประกาศิต มูลสาร  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวกีรติกา ตรวจมรรคา  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวกมลรัตน์ กะวาลธง  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวอมรทิพย์ ขันธ์ศิลา  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวสุพรรษา ศักดิ์เพ็ชร  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาววณิชชากร ปาละกะ
วงศ์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาววรางคณา ศรีตะโก
เศศ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวพิมพ์รพัตร เสริมนอก  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวเพียงฤทัย โคบายาชิ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวกัญญรัตน์ บุญศาสตร์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวเบญจรัตน์ ชัยแสง  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายตะวัน คนมั่น  
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายทิมไทย เข็มพันธ์  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายทศพล เพ็งพวง  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายพฤฒิชัย แก้วผ่อง  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวสุวิภา ท้วมสม  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายกฤษณะพงศ์ สุก
ประเสริฐ  
งานเทคนิคพื้นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายธนพล โหมดรุ่ง  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสุธาดล คุณปิยะ  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายนวพงษ์ พนัธุ์พงษ์  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายณัฐพงษ์ เจริญกุล  
งานเทคนิคพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายคฑาวุธ ศรีบุรินทร์  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายเปี่ยมศักดิ์ วงศ์วัฒนะ  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายอภิวัฒน์ ม่วงเจริญ  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธีรวัฒน์ ยศทิพย์  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายชุติพนธ์ มะลิวรรณ  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายอุดมศักดิ์ ธรรมราช  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อืน่ ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาววรรณษา ทองอยู่  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวนัชชา เทียนชัย  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายก่อเกียรติ พันธุ์ไม้สี  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายเจษฎา เจริญวงศ์  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายพุฒิพงศ์ ศรีแสงจันทร์  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสมภพ จันทร์ใส  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายจิรยุ พุ่มทิพย์  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายประภาวิช กลิดนิล  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายชาคริต โปรดปราน  
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายปิยวัฒน์ เกี๋ยงตา  
ทักษะเครื่องทำความเย็น 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี



49 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายศุภโชค จงภักด ี 
ทักษะเครื่องทำความเย็น 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวชลธิชา หยองน้อย  
ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายวิทวัส โนนพรมราช  
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าด้วยท่อ
ร้อยสาย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจมาศ งามทรัพย์  
การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวสุพิชญา แตงสาขา  
การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายณัฐพงษ์ เจริญกุล  
มารยาทไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวดาริกา ขันธวิธิ  
มารยาทไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวบุณยานุช วิจารณ์ผล  
มารยาทไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวชุติมนฑน์ แก้วโรจน์  
มารยาทไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

    รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิตติพัฒน์ ประกษการ  
ทักษะการพัฒนาระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นายนครินทร์ ไกรกล่ิน  
ทักษะการพัฒนาระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวพรรณษา ทับขำ  
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 

อนงค์นาฎ สาขา  
การนำเสนอขายสินค้า The Marketing challenge 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวอรยา เรืองฤทธิ์  
การนำเสนอขายสินค้า The Marketing challenge 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวศิรประภา วิสุทธินนท์  
การนำเสนอขายสินค้า The Marketing challenge 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวศิรประภา วิสุทธินนท์  
การนำเสนอขายสินค้า The Marketing challenge 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนิภาพรรณ น้อยลาศ  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวนิภาพรรณ น้อยลาศ  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวกนกวรรณ กสิกรรม  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวพัชรินร์ สอสูงเนิน  
รักการอ่าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวอนัญญา แสงพรมมา  
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวสุพัตรา กิ่งจำปา  
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวนฤชล โสดาสร้อย  
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นายศักดินนท์ ยั่งยืน  
งานติดต้ังไฟฟ้าและการควบคุม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นายศักดินนท์ ยั่งยืน  
งานติดต้ังไฟฟ้าและการควบคุม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวธัญมน เฮืองพรม  
งานติดต้ังไฟฟ้าและการควบคุม 

 จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นายณัฐพงษ์ ซิ้มเจริญ  
งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวกิตติยา ขาวผ่อง  
งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นางสาวอภิรดี ม่วงเฉย  
งานติดต้ังเครื่องปรับอากาส 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
นายจิตรทิวัฒน์ วุฒิศักดิ์  
งานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 

นายพีรพัฒน์ ทิมเจริญ  
งานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวพีรญา ปัญญาศรี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โครงการการพัฒนาทักษะ
ด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและ
เยาวชน"AI FOR ALL" 

รองชนะเลิศ ชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

นางสาวประภัสสร เนียมดำ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการพัฒนาทักษะ
ด้านปัญญาประดิษฐ์ขัน้พื้นฐานสำหรับเด็กและ
เยาวชน"AI FOR ALL" 

รองชนะเลิศ ชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

นางสาวพัทธ์ธีรา เพชรสงคราม  
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 โครงการการพัฒนาทักษะด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน AI 
FOR ALL : AI (Artificial intelligence) 

ชนะเลิศ ชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

นางสาวกัลยา คดพะเนาว์  
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 โครงการการพัฒนาทักษะด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน AI 
FOR ALL : AI (Artificial intelligence) 

ชนะเลิศ ชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
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เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถู้กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.ด้านความรู้ 
4.1.1 ด้านความรู้ 
1) ผลสัมฤทธ์ 
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัย ฯ มีโครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพีมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบ เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. 3 และ ปวส.2 เห็นความสำคัญของการเข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้ครูผู้สอนบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานมีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุก
สาขาวิชา 
ผลสัมฤทธ ์
 ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3  และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาเล็งเห็นความสำคัญของการเข้ารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยครูผู้สอน บูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและ
มาตรฐานมีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพปรากฎผลดังนี้ 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 

 จำนวนผู้ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในภาพรวม จำนวนท้ังส้ิน 400 คน จาก
จำนวนผู้ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร  จำนวน 359 คน จำแนกเป็น 
ระดับ ปวช. 132 คน ระดับ ปวส. 268 คน  

 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
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 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษาร้อยละ 89.75 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีสามารถผลิตผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
4.1.1 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) ผู้เรียนมีสมรรถะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
การดำเนิน 
 วิทยาลัย ฯ มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือ การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ดังนี้ 

1) การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีข้ันตอนดำเนินงาน ดังนี้ 
1) จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
3) ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจกรรมโครงการและมอบหมายหน้าท่ี 
4) ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
5) ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้เบ้ืองต้นในการประกอบธุรกิจและ แนวทางการเขียนแผน

ธุรกิจ ภายใต้หลักสูตรท่ีสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกำหนด 
6) ศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 
7) แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการเขียนแผนธุรกิจและจัดให้มีท่ีปรึกษาธุรกิจช่วยเหลือให้คำแนะนำกลุ่มธุรกิจละ 3 คน 
8) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ 

2) การคัดเลือกแผนธุรกิจ มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
      1)ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน  12 คน และ ครูภายในสถานศึกษา จำนวน 28  คน  เพื่อ
ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
      2) ผู้เรียนนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือก แผนธุรกิจ 
      3) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
      4) จัดทำการประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ 
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 3) การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
      1) ดำเนินแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการตามแผนธุรกิจท่ีได้รับคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 
กลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นของธุรกิจและครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
      2) คณะกรรมการดำเนินธุรกิจทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนใน
การดำเนินธุรกิจ 
      3) วิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติทุนในการดำเนินธุรกิจ 
      4) ผู้เรียนดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารโดยผู้เรียนเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน 
      5) วิทยาลัยฯ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เรียนท่ีได้รับการอนุมัติในการดำเนินธุรกิจ 
      6) ผู้เรียนร่วมวางแผนดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามแผนธุรกิจ
ร่วมกับครูท่ีปรึกษาธุรกิจ เช่น เรื่องการจัดองค์กรด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ โดยกกำหนดเป้าหมายและ
ภารกิจ แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เช่น การวางแผนด้านการตลาด ด้านการผลิต การวางระบบบัญชีเป็นต้น 
     7) ดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจท่ีได้กำหนด 
     8) จัดทำบัญชีและสรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะท่ีกำหนด 
     9) ประชุมคณะกรรมการการดำเนินธุรกิจในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินธุรกิจในระยะส้ันท่ี
ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ หรือ ไม่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    10) ครูท่ีปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอต่อหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
    11) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมสรายงานและจัดทำสรุปเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ ์
 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรณนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของ
ศูนย์บ่มเพาะฯผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 
1.1.1) เชิงปริมาณ 

1) มีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 
21 คน จากจำนวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการพัฒนาท้ังหมด 21 คน 

2) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 21 คน จากกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการท้ังส้ิน 21 คน และมีแผนธุรกิจ จำนวน 3 ธุรกิจ ดังนี้ 

(1) ธุรกิจล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
(2) ธุรกิจ P-Tech Auto Service 
(3) ธุรกิจ ร้านถ่ายเอกสาร P- Tech Copy 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
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 วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ี
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ - ดาว ในระดับจังหวัด และ 
ระดับ - ดาว ในระดับภาค เมื่อเทียบกกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน - คะแนน ระดับคุณภาพ - 
 
 
1.1.3) ผลสะท้อน 
 องค์การ หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับย่กยองวิทยาลัยฯ ในการบ่มเพาะฯ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เป็นผู้ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระท่ีมั่นคงและยั่งยื่น สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 1) ผลสัมฤทธิ์  
4.1.3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัย ฯ มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการลาออกกลางคันอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ดังนี้ 

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อปรับพฤติกรรมและช้ีแจงกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
3) จัดประชุมผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และประสานความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองในการดูแลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนด 
4) มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบรมหน้าเสาธง ครูท่ีปรึกษาพบผู้เรียนในท่ีปรึกษาหน้าเสาธง 

เพื่อดูแลพฤติกรรมและให้การอบรมผู้เรียนทุกวัน 
5) ครูท่ีปรึกษาพบผู้เรียนในคาบ Homeroom สัปดาห์ละ 5 ครั้ง เพื่อดูแลและแนะแนวผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม 
6) โครงการลดปัญหาการลาออกกลางคันของผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการลาออกกลางคันของผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยในปีการศึกษา 2564 ได้ ได้มีการ
จัดทำแฟ้มประวัติประจำตัวผู้เรียนและการคัดกรองผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นข้อมูลในการหา
แนวทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

7) มีการจัดหาทุนแก่ผู้เรียนท่ีมีฐานะยากจน เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เรียน 
8) มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรด ระดับ 2.00 ขึ้นไป 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัย ฯ มีระบบการจัดทำข้อมูล และ ระบบดูแลผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานตามแผนงาน/
กิจกรรม/โครางการ เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาให้มากท่ีสุด ส่งผลให้มีสัดส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบ
กับจำนวนผู้เรียนแรกเข้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวน
ผู้เรียนแรกเข้าในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ปรากฎผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.1.1) เชิงปริมาณ 
 วิทยาลัย ฯ มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 277 คน จากจำนวนผู้เรียนแรกเข้า 414 คนจำแนกเป็น 
 ระดับ ปวช. มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 80 คน จากจำนวนผู้แรกเข้า 211 คน คิดเป็นร้อยละ 37.91 
 ระดับ ปวส. มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 197 คน  จากจำนวนผู้แรกเข้า 203 คน คิดเป็นร้อยละ 97.03 
1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนจำนวนแรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษาในภาพรวม คิดเป็นร้อย
ละ 66 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี   
1.1.3) ผลสะท้อน 
 วิทยาลัย ฯ สามารถแก้ปัญหาการลาออกกลางคัน (Drop out) ให้มีจำนวนท่ีลดอย่างต่อเนื่องจนเป็นท่ี
ยอมรับและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่วิทยาลัยอื่น ๆ 
1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัย ฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเป็น
ประชาธิปไตย รู้จักการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม โดยการดำเนินตามโครงการดังนี้ 
1) โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและสังคมเพี่อการพัฒนา
ประเทศ 

 2) โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา เป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงานของไทย 
 3) โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาน ท้ัง

ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม และการมีน้ำใจท่ีดี
งานต่อสังคม 

4) โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีหวงแหน
ไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
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5) โครงการรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระ
มหาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและแสดงถึงพลังความรักความสามัคคีของหน่วยงานและ
ประชาชน 

6) โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติ 
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ังเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียน-นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และส่งเสริมให้ รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดไป     

ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัย ฯ มีผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ เป็นคนดี แสดงออกทั้ง
ด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัยต์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการทำงานเป็นทีม อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก 
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคมมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ ตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปรากฎผลการประเมินใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.2.1) เชิงปริมาณ 
 มีผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัยต์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธปไตยทำงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างเป็นกัลยาณมิตรมีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จำนวน 1060 คน จากจำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด 1107 คน 
1.2.2) เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนร้อยละ 100 ความรับผิดชอบ ซื่อสัยต์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตยทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตรมีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา
ภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเม่ือเทียบกับเกณฑ์การประเมินมี
ค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่าวงานภายนอกหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ เป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจ และ พฤติกรรม เป็นท่ีต้องการ
ของสถานประกอบการ 
1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
การดำเนินงาน 
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 วิทยาลัย ฯ มีการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ 
มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละหลักสูตรและแต่ละระดับสาขางานให้เป็นท่ีพึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน ดังนี้ 
1) โครงการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อสำรวจนักเรียน นักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำในสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงาน นักศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยครูท่ีปรึกษา 
ให้ผู้เรียนในท่ีปรึกษาทุกคน กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อการติดตามข้อมูลของ
ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา 

2) โครงการแนะแนวศึกษาต่อ จัดหางาน แก่ผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อ และทำงาน
ในสถานประกอบการหรือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัว 

3) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับครูท่ีปรึกษา ติดตามข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาและส่ง
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ไปยังสถานศึกษาท่ีผู้สำเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ สถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จ
การศึกษาและให้ส่งแบบประเมินดังกล่าวกลับคืนวิทยาลัยฯ ภายในเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2563 

4) ครูท่ีปรึกษาสร้างกลุ่มไลน์ (Line) ของนักเรียนในท่ีปรึกษาและช้ีแจงให้นักเรียนในท่ีปรึกษาทราบถึง
ความสำคัญในการแจ้งหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดตามข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา 

5) มีการดำเนินการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาชีพ 

6) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัย ฯ มีการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ 
และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์
คุณธรรมของสถานศึกษา ดังนี้ 
1.3.1) เชิงปริมาณ 
 มีจำนวนผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปวช. และ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 ท่ีผ่านมา ท่ีผ่านมา 
จำนวนท้ังส้ิน 368 คน ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จำนวน 368 คน จำแนก
ตามระดับ ดังนี้ 

1) ระดับ ปวช. ท่ีผ่านมาจำนวนท้ังส้ิน 104 คน ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งานทำประกอบอาชีพอิสระ ศึกษา
ต่อ จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ระดับ ปวส. ท่ีผ่านมาจำนวนท้ังส้ิน 264 คน ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งานทำประกอบอาชีพอิสระ ศึกษา
ต่อ จำนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1.3.2) เชิงคุณภาพ  
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 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ท้ังหมดในปี การศึกษาท่ีผ่านมา โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 100 เทียบกับเกณฑ์การประเมินค่า คะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม   
1.3.3) ผลสะท้อน  
 องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน การส่งเสริม ผู้สำเร็จ
การศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบการ อาชีพอิสระ 
2) จุดเด่น  
1) สถานศึกษามีการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้  
สําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ  
2) สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ 

ความช่ือสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม  
3) สถานศึกษามีการดำเนินงานการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4) สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพทุก สาขาวิชา เชิญ

ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการให้ความรู้ฝึกทักษะผู้เรียนเพิ่ม สร้างแรง กระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความต้ังใจในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับ  

5.) สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย  
6) สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการจัดการบูรณา การในรายวิชาตาม

ตารางสอบในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็นการสร้างความตะหนักและเพิ่มความรู้ทาง ทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ ให้แก่ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้  

 ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานและตลาดแรงงาน  
 7) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิมท้ังระดับ ปวช . และ ปวส  
 8) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  ดำเนินการให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเป็น

ผู้ประกอบการผ่านการปฏิบัติจริงต้ังแต่ต้นน้ำ (อบรมเขียนแผนธุรกิจ) ไปยังปลายน้ำ (ดำเนินธุรกิจ ประเมิน
และติดตาม) โดยมีท่ีปรึกษาธุรกิจเป็นครูพี่เล้ียง 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
1) การเพิ่มจำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา  
2) การเพิ่มจํานวนร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า  
3) การเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ อิสระของศูนย์บ่ม

เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีต่อไป  
4) การพัฒนาทักษะผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติในทุกสาขาวิชา 
5) ระบบการดูแลผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน (drop out) ของผู้เรียนในระดับ  
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 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
6) การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการเรียนรู้ทาง วิชาการ และทักษะ

วิชาชีพและใช้ในการเข้าแข่งขันทักษะในระดับท่ีสูงขึ้น  
7) มีระบบการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ อิสระ โดยศูนย์บ่ม

เพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 

4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
1) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนระดับปวช.อย่าง ต่อเนื่อง  
2) สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ ประกอบอาชีพ

อิสระ หรือการพัฒนา ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ อิสระของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   

3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการเข้าร่วมการ ประกวด แข่งขัน
ทางด้านทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ  

4) สถานศึกษาควรจัดตารางกิจกรรมทดสอบออนไลน์ (Pre-V net) เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ผู้เรียนทุกคน
เห็นความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ซึ่งถือเป็น ส่วนหนึ่งของ
การประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  

5) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสอนเสริมในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบ (V-Net) เช่นการจัดทำ
แบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของผู้เรียนในระดับช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตร 

6) สถานศึกษาควรส่งเสริมและการพัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียน เพื่อพัฒนา ทักษะวิชาชีพและ
เข้าแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป 

 

4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
การเนินงาน 
วิทยาลัยมีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานคลอบคลุมทุกสาขาวิชา และจัดทำ รายงานสรุปผลความ
ต้องการของตลาดแรงงานให้สถานศึกษาทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร ดัง นี้ 
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1) มีการดำเนินโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ 
2) สำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
3) ร่วมเป็นกรรมการกำหนดสมรรถนะในสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการจัดการ 
4) เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกทักษะของผู้เรียนในสถานประกอบการท้ังในระบบปกติ 
5) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถาน ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียน

มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความเปล่ียนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้ใน จัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาและในสถานประกอบการในหลักสูตรระบบทวิภาคี มีการนิเทศติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานประกอบการมี ส่วนร่วมใน
การประเมิน 

6) มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา ระดับ ปวช. และ ปวส. ครบทุกสาขา                                                                                                                                                                                                                                                             
7) มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จาการพัฒนา โดยคณะกรรมการฝ่าย

วิชาการ ภาคเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ 
1.1.1) เชิงปริมาณ 
 มีสาขาวิชาท่ีมีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามกระบวนการและขั้นตอน ของการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบโดยผลการประเมินตามข้อ 1) กรวจความต้องการของตลาดแรงงานเทีย พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 2) มี
การประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 3) มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 4)ปีการใช้ หลักฐานสมรรถนะท่ีได้รับ
การพัฒนา และ 5)การติดตามประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในระดับ ปวช. จำนวน .5 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาท้ังส้ิน 5 สาขาวิชา และ ในระดับ ปวส . จำนวน. 6 
สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังส้ิน  6 สาขาวิชา 
1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 วิทยาลัยฯ มีการดำเนินการตามการประเมินท่ีกำหนดแบบมีผลการประเมินตาม ข้อ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.1.3) ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานท่ีตลาดแรงงาน กําหนด และได้รับการ
ยอมรับและยกย่องจากสถานประกอบการ 
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1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดีย หรือ กําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา โดยได้จัดทำโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
ประกันคุณภาพ จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงรายวิชาจัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการรายวิชาท่ีพัฒนาปรับปรุงไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุง ต่อไปท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา เดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.2.1) เชิงปริมาณ 
 จำนวนสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ กำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม ในระดับ ปวช. 5 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 5 สาขาวิชา และใน
ระดับ ปวส. 6 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด. 6 สาขาวิชา 
 1.2.2) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม ในระดับ ปวช. ร้อยละ 100 และ ในระดับ ปวส ร้อยละ 100 ของจำนวนสาขาท้ังหมดเมื่อ
เทียบกบัเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน ...คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการ ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1.ผลสัมฤมธิ์ 
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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การดำเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ ปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียน เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะ 
และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพ กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ทุกภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้ ครูผู้สอบนำองค์ความรู้
ไปใช้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหา ผู้เรียนร่วมกัน  

2) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา โดยเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันสายการ บังคับบัญชาเพื่อ
อนุมัติก่อนนำไปใช้จริง และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ตามท่ีงานหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน 
ฝ่ายวิชาการกำหนดในแต่ละภาคเรียน สรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเมื่อส้ินภาคเรียน 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทุกสาขาวิชาเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพยิ่ งขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนท่ี เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

4) สถานศึกษากำหนดนโยบายให้ครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้เรียนทุกรายวิชา 
5) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎี อย่างเดียว รายวิชาปฏิบัติอย่างเดียว 

รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝึกงาน  (ระบบปกติ) โดยมุ่งเน้นการวัด และ
ประเมินผลด้วยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและสมรรถรายวิชา และ 
ศักยภาพของ ผู้เรียน รายวิชาฝึกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินร่วมกับสถานประกอบตามแนวทางการ
ประเมินท่ี มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาท่ีกำหนด  

6) มีการสรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกภาคเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเห็น ผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.1.1) เชิงปริมาณ 
 มีครูผู้สอนท่ีจัดแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จำนวน 26 คนจาก จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพโดยมีผลการประเมินตามข้อ 1)ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ (2) ครู แผนการจัดการเรียนรู้การบูร
ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3) ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการ จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 4) ครูมีแผนการจัดการ เรียนรู้การกำหนดการใช้ส่ือ 
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เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และนำมาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน 5) 
ครูแผนการจัดการเรียนรู้มีการ กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ จริง ด้วยรูปแบบ วิธีการท่ี
หลากหลายเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
1.1.3) ผลสะท้อน 
 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาและสมรรถนะ รายวิชาท่ีกำหนด มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน สถานประกอบการ หน่วยงานและองค์กร ภายนอก ยอมรับและ
ยกย่องคุณภาพของผู้เรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพผู้เรียนมีความคิด สร้างสรรคในการจัดทํา
ผลงาน นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีหลากหลายเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานและองค์กร ภายนอกอย่างสร้างสรรค์ 
ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ   
 
1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ จัดการเรียน
การจัดการเรียนการสอน 
การดำเนินงาน   
 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน  
1) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพ  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC เมื่อส้ินสุดภาคเรียน เพื่อเป็น  แนวทางให้ครูผู้สอนน้องค์
ความรู้ไปใช้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาผู้เรียน  

2) มอบหมายให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอนและเสนอผู้บังคับบัญชา  ตามลำดับช้ันสาย
การบังคับบัญชาอนุมัติก่อนนำไปใช้จริง และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามท่ีงานหลักสูตรและ การจัดการ
เรียนการสอน ฝ่ายวิชาการเป็นผู้กำหนดในแต่ละภาคเรียน นำไปสรุปผลการส่งแผนการจัดการ เรียนรู้ของ
ครูเมื่อส้ินสุดภาคเรียน 

3) มีการเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทุก สาขาวิชาเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนท่ี เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีเหมาะสมกับ เป้าหมายในการ
พัฒนาผู้เรียน 

4)  มีกำหนดเป็นนโยบายให้ครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5)  มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎี อย่างเดียวรายวิชาปฏิบัติอย่าง

เดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติรายวิชาโครงการ รายวิชาฝึกงาน ระบบปกติโดยมุ่งเน้น การวัดและ
ประเมินผลด้วยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและสมรรถนะรายวิชา และ
ศักยภาพของผู้เรียน รายวิชาฝึกงาน ประเมินร่วมกับสถานประกอบตามแนวทางการ ประเมินท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาท่ีกำหนดให้ได้ 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.21) เชิงปริมาณ 
 ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ จำนวน 26 คน จากจำนวนครูท้ังหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
1.2.3) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของครูท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญและ นำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนครูผู้สอนท้ังหมด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.2.3) ผลสะท้อน 
 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ เป็นแบบท่ีดีให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา สั งคม ชุมชน นโยบายของรัฐ และ
สภาพแวดล้อม ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียน การสอนในรายวิชา 
เกิดองค์ความรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา 
1.3 การจัดการเรียนการสอบ 
การดำเนินงาน 
1) วิทยาลัยฯ มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนให้มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน โดยการ เสนออัตรา

ตำแหน่งท่ีต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มีอัตราท่ีต้องการจะพิจารณาจัดจ้างครูพิเศษสอน เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กำหนดนโยบายให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับข้ันก่อน
เปิดภาคเรียน ซึ่งฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้กำหนดวันส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละภาคเรียน 

3) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎีอย่างเดียว รายวิชา ปฏิบัติอย่างเดียว 
รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝึกงาน (ระบบปกติ) รายวิชาฝึกงาน(ระบบทวิภาคี) 
และได้กำหนดเป็นนโยบายให้ครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ ของ สถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเต็ม  

4) วิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนส่ืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ทุกสาขาวิชา 
5) กำหนดนโยบายให้ครูทุกคนจัดทำผลงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อ ภาคเรียน และแทน

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน และมีการรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
6) มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้ กระบวนการวิจัย 
7) มีการรายงานสรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
8) มีการรายงานสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
9) การรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครูทุกรายวิชา 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ จัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนการบริหาร จัดการช้ันเรียน และ
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.3.1) เชิงปริมาณ 
 1) มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนจำนวน 19 คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.07 จำแนกเป็น 
- สาขาวิชาบัญชี   มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนท้ังหมด 2 คน  

จากจํานวนท้ังหมด 3 คนคิดเป็นร้อยละ 66.66 
- สาขาวิชาการตลาด   มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนจำนวน 0 คน  

จากจํานวนท้ังหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา สอน จํานวน 2 คน  

จากจํานวนท้ังหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- สาขาวิชาการจัดการ  มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 1 คน  

จากจำนวนท้ังหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนจํานวน 4 คน  

จากจํานวนท้ังหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- สาขาวิชาช่างยนต์   มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 2 คน  

จากจํานวนท้ังหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
- สามัญ    มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 5 คน  

จากจํานวนท้ังหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 
1.3.2) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของครูผู้คนท่ีคุณวุฒิสาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ควา รายวิชา จัดการเรียนการสอนตรง
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง ใช้ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน การสอน ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพในการ จัดการเรียนการสอนเฉล่ียร้อยละ 100 
ของจำนวนครูท้ังหมด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.3.3) ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ  จนเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 



70 
 

1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน นำเอาหลักการและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ช้ันเรียน ท่ีช่วย
ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจท่ีเหมาะสม ให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ มีความ
มุ่งมั่นต้ังใจและมีความสุขในการเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้และการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของ ครูผู้สอน
และครูท่ีปรึกษาประจำช้ันเรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยให้ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้เรียน รายบุคคล
ในทุกรายวิชาท่ีสอนและหรือผู้เรียนท่ีปรึกษาเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการออกแบบจัดกิจกรรม การเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับความต้องการศักยภาพ และหาแนวทางในการดูและช่วยเหลือแนะแนวผู้เรียนท่ี ปรึกษาอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคและการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะและเกิดองค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรงท่ีทำให้ ผู้เรียนเกิดแรงบันดาล
ใจมุ่งมั่นและต้ังใจในการเรียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนและด้านอื่นให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
1.4.1) เชิงปริมาณ 

1) มีครูผู้สอนท่ีมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 26คน  
จากจํานวนครูผู้สอนท้ังหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2) มีครูผู้สอนท่ีมีการจัดทำข้อมูลเอกสารประจำช้ันเรียนเป็นปัจจุบัน จำนวน  26  คน  
จากจํานวนครูผู้สอนท้ังหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3) ผู้สอนท่ีมีการใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 26 คน  
จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ  100  

4) มีครูผู้สอนท่ีมีวิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน จำนวน 26 คน  
จากจํานวนครูผู้สอนท้ังหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

5) มีครูผู้สอนท่ีมีการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จํานวน 26 คน  
จากจํานวนครูผู้สอนท้ังหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของครู ท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเฉล่ียร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
มีค่าคะแนน 5  คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.4.3) ผลสะท้อน 
 ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา ความต้องการ ของผู้เรียน ผู้เรียนมี
ความสุข เกิดกระบวนการคิดและทักษะการดำเนินชีวิตและมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ประจำวิชา หน่วยงานองค์กรภายนอกยอมรับในการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีมีคุณภาพของครู 
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1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
การดำาเนินงาน 
1) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพท้ังในรูปแบบ ของการอบรม การ

ประกวดและการแข่งขัน ศึกษาดูงานแหล่งรู้ในหน่วยงานองค์กร สถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง 
3) มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยกระบวนการ PLC ประกาศจัดต้ังกลุ่มจัดช่ัวโมง PLC ในทุกวันพุธของ

สัปดาห์ในตารางสอนของครูผู้สอนทุกคน  
5) มีการจัดทำวิจัยฉบับสมบูรณ์และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา วิชาชีพ 
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ นำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ผลงานการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ นวัตกรรม ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.5.2) เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 26 คน จากจำนวนครูท้ังหมด 26 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2) จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 26 คน จากจำนวนครูท้ังหมด 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 
3) จำนวนครูผู้สอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 26 

คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4) จำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 0 คน จากจํานวนครูผู้สอบท้ังหมด 

26 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
5) จำนวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับยอมรับหรือเผยแพร่ 0 คน 

จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด .26 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
1.5.2) เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเฉล่ียร้อยละ 100 ท้ังหมด เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.5.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ ครูผู้สอน ชุมชน สถาน
ประกอบการหน่วยงานให้การยกย่องต่อความความรู้ความสามารถของครู ผู้สอนใน สาขาวิชาชีพต่างท่ีเปิด
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
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การดำเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
1) มีจุดปล่อยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ทำให้ครูสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนได้

สะดวก มีข้อมูลท่ีทันสมัย ส่งเสริมทักษะและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ติดต้ังจอโปรเจ็คเตอร์ ไว้ประจำห้องเรียนเพื่อความสะดวกในการเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

(3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สมาร์ทโฟนเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  

(4) มีการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ให้สามารถใช้ งานให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 
1.6.1) เชิงปริมาณ 
 วิทยาลัยฯ มีการเรียน และห้องปฏิบัติการท้ังหมด 5 ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน จำนวน 5 ห้อง จากจำนวนห้องเรียนท้ังหมด  
1.6.2)  เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ เรียนการสอน  
ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.6.3) ผลสะท้อน 
 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5 
 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
3. ด้านการบริหารจัดการ 
4.2.3) ด้านการบริหารจัดการ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
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1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การดาเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาปรากฏผลใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้ 
1) มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 9 ด้าน ได้แก่ 

(1) ข้อมูลท่ัวไป 
(2) ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 
(3) ข้อมูลตลาดแรงงาน 
(4) ข้อมูลบุคลากร 
(5) ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน 
(6) ข้อมูลครุภัณฑ์ 
(7) ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
(8) ข้อมูลหลักสูตรและการสอน 
(9) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปทุมธานี 

2) มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานตามโครงสร้าง  
3) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยมีการใช้บริการ อิน เทอร์เน็ตจากบริษัท 
3BB สัญญาณประเภทให้บริการเช่ือมต่อ คือ Internet Leased Line/Giga Fiber 1Gbps 

4) มีการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมข้อมูลผลการเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศ  
5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการศึกษา 
6) มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 
7) มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ สถานศึกษา 
8) มีระบบการดูแล บริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบ 
ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และกระบวนการในการบริ หาร จัดการข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.1.1) เชิงปริมาณ 
 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาจํานวน 2 ห้อง 
1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 มีผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการสถานศึกษา
ตามข้อ  
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1) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา  
2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  
3) ผู้บริหาร สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการ ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินค่า คะแนน 4.61 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
1.1.3) ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีทันสมัยและ เป็นปัจจุบัน มีการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาเกิดประโยชน์คุ้ม ค่า สะดวก
และรวดเร็ว ทันเวลา 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
3.2) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีการดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน ของ
ผู้เรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลทำความสะอาด ซ่อมแซม บำรุงรักษา มีระบบการดูแลความ ปลอดภัยท้ังภายใน

อาคาร และ รอบอาคาร วิทยาลัยฯ จัดแบ่งพื้นท่ีอาคารอย่างเหมาะสม โดยมีคำส่ังมอบหมายหน้าท่ีการ
ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารต่าง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานศึกษา ทุกอาคาร จัด
เจ้าหน้าท่ีทำความสะอาดรับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดท่ีต้องดำเนินการซ่อม หากพบมีจุดชำรุดเกินวิสัย
ท่ี จะซ่อมแซมได้เองจะทำบันทึกให้งานอาคารไปดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และถ้าจุดชำรุดนั้นเจ้าหน้าท่ี
งาน อาคารได้ทําการตรวจสอบ หากไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ก็จะทำบันทึกขออนุญาตหาผู้รับจ้างมา
ดำเนินการ ซ่อมแซมทุกส้ินภาคเรียนมีการสำรวจความชำรุด หรือจุดท่ีต้องซ่อมแซมจากครูท่ีใช้อาคาร โดย
งานอาคารจะ รวบรวมดำเนินการซ่อมแซมในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใน 
3) มีการดำเนินกิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในสถานศึกษา 
4) มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม โดยจัดส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น โรงจอดรถนักเรียน

นักศึกษา การจัดพื้นท่ีทางเดินเท้า จัดท่ีนั่งพักผ่อนสำหรับผู้เรียนตามจุดต่างๆ ท่ีเหมาะสม การบริการ
จำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ ในราคาย่อมเยาว์ และ การบริการน้ำด่ืม การ
บริการสหกรณ์ของวิทยาลัยฯ 
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5) จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิตให้ แก่ผู้เรียน ได้แก่ 
ศูนย์วิทยาบริการห้องสมุด ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำนักงานองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.) 
ห้องเรียนเฉพาะทางภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

6) มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีผลต่อ สภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ........ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ............. 

ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่ง
การเรียนรู้ และ ส่ิงอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินใน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.2.1) เชิงปริมาณ 
 วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอำนวย ความสะดวกในการ
ให้บริการ เพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของ สถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
อาคารเรียนจํานวน 3 อาคาร มีห้องเรียน จํานวน 57 ห้อง  

-อาคารเรียน 1 จำนวน 3 ช้ัน ประกอบด้วย 8 ห้อง 
-อาคารเรียน 2 จำนวน 4 ช้ัน ประกอบด้วย 28 ห้อง 
-อาคารเรียน 3 จํานวน 5 ช้ัน ประกอบด้วยห้องเรียน 25 ห้อง 
-อาคารโรงอาหารและหอประชุม 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  
 วิทยาลัย มีผลการประเมินตามการข้อ 1,2,3,45 ข้อ 1) สถานศึกษา อาคารประเมิน สถานท่ีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ และส่ิง อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ 2) สถานศึกษามีแผนงาน 
โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้  และ 
ส่ิงอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 3) สถานศึกษาการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอำนวยความ
สะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกำหนด 4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 5) สถานศึกษาปรับปรุง
พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอำนวยความ
สะดวกให้สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และมีส่ิงอำนวยความสะดวกพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของ
ผู้เรียน เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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1.2.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับและยกย่องต่อการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านอาคารสถานท่ี 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการและส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ของวิทยาลัยฯและใช้ บริการ
อย่างต่อเนื่อง 
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบส่ือสาร รวมท้ังจัดระบบ
รักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์สําหรับ ให้บริการทาง
การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังนี้ 
1) มีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพท่ีใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 

(1) ระบบส่งกำลัง 
 วิทยาลัยฯ มีระบบส่งกำลังไฟฟ้าหล่อเล้ียงภายในวิทยาลัยฯ โดยส่งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ 

ได้รับการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมือง
ปทุมธานี อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

(2) ระบบควบคุม 
 ในแต่ละอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ จะมีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือ ท่ีเรียกว่า ตู้สวิทซ์

บอร์ด ในการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้าให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานท่ีกำหนด มีแผนการจัดระบบซ่อมบำรุงเหมาะสม 

(3) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเข้าตัวอาคารโดยมีระบบ

ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร และได้รับการตรวจเช็คจากผู้รับผิดชอบท่ีได้รับ มอบหมายในวิทยาลัยฯ ท่ีมี
ความชำนาญทางด้านไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงและซ่อมระบบไฟถนนท่ี เช่ือมต่อระหว่างอาคารให้มี
แสงสว่างเพียงพอเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  

(4) สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย 
 มกีารจัดทำแผนการซ่อม มีการสำรวจและตรวจเช็ค บันทึกการซ่อม มีการเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโดย

การนำ หลอดประหยัดไฟ LED มาใช้ทดแทนหลอดไฟเดิมท่ีเส่ือมสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน เปล่ียนอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ท่ีเส่ือมสภาพให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีวัสดุอุปกรณ์
สำรองพร้อมใช้ งานในยามฉุกเฉิน  

2) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ำด่ืม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
 วิทยาลัยฯ มีระบบประปา มีน้ำด่ืมท่ีถูกสุขลักษณะรับรองความปลอดภัยและเพียงพอต่อ ความต้องการ

อุปโภคและบริโภค มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการ จัดหา จัดซื้อ 
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และซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน เช่น ก๊อกน้ำตามอาคารต่างๆ ห้องน้ำ และจุดต่างๆ เพื่อลด ค่าใช้จ่าย
ประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

3) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ำด่ืม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ วิทยาลัยฯ มีระบบประปา มีน้ำด่ืมท่ี
ถูกสุขลักษณะรับรองความปลอดภัยและเพียงพอต่อมีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยฯ มีช่องทางเดินเท้าท่ีปลอดภัยต้ังแต่ประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ มีช่องทางเดินระหว่าง อาคารเรียนท่ี
สะดวก การสัญจรภายในอาคารเรียน ท่ีเป็นระเบียบ มีท่ีนั่งสำหรับรอรถ มีการตัดแต่งต้นไม้ริมทางเดินให้
สวยงาม ระบบคมนาคมภายในวิทยาลัยฯ มีการจัดระเบียบการเดินรถท่ีจอดรถท่ีมีความสะดวก และ 
ปลอดภัย กว้างขวางต่อการสัญจรไปมา เช่น ทาสีเครื่องหมายตามกฎข้อบังคับจราจร มีระบบระบายน้ำ
รอบ บริเวณวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบขุดลอกท่อระบายน้ำโดยคนงานอย่างสม่ำเสมอและบูรณาการกับ
กิจกรรมจิตอาสาสำหรับผู้เรียนท่ีไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการ
จัดการขยะท่ีมีระบบ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน ต้ังแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนในการจัดการขยะผ่านส่ือท้ังส่ือออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น 
โปสเตอร์ ป้าย KT บอร์ด ภายในอาคารและสถานท่ีต่างๆ มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ความรู้แก่ผู้เรียนหน้า
เสาธง ในการคัดแยกขยะท่ีถูก วิธี มีการจัดต้ังขยะแยกประเภทไว้ในจุดต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อความ
สะดวก มีการกำหนดนโยบายให้ครู บุคลากรและผู้เรียนปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้าแทน 
สำหรับผู้เรียนท่ีนำภาชนะสำหรับใส่น้ำ ด่ืมมาเองหากซื้อเครื่องด่ืมจะซื้อได้ในราคาพิเศษ เพื่อลดปัญหาขยะ
ภายในวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ทุกแผนก วิชาตรวจสอบพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบเป็นประจำทุก วัน ให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีดีปลอดขยะในทุกอาคาร จัดเก็บ และ รวบรวมขยะและประสานขอความร่วมมือจาก
เทศบาลเมืองปทุมธานี รถขยะมาจัดเก็บขยะทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ 

4) สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีการสร้าง ไลน์กลุ่ม 
“บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี” เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสารของ ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ในการแจ้ง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และกลุ่มไลน์อื่นๆ เช่น “ครูท่ีปรึกษา” เพื่อส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ ระหว่าง
ครูท่ีปรึกษา กับ งานครูท่ีปรึกษา กลุ่มงานกิจกรรม เพื่อติดต่อส่ือสารแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ช้ันเรียนต่างๆ 
ในการ ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยมีสมาชิกกลุ่มเป็นหัวหน้าช้ันเรียน ฯลฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบ
เครือข่าย อินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ทุกจุด มีระบบโทรศัพท์ภายในติดต่อได้ทุกงาน ทุกฝ่าย มีระบบ
การส่ือสาร ภายนอกท่ีทันสมัยด้วยการใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี โทรสาร สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และเว็บไซต์สถานศึกษา ทําให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 

5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยฯ มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณ์อยู่
ประจำตลอด 24 ช่ัวโมงตรวจบุคคลเข้า-ออก ภายในวิทยาลัยฯ มีคำส่ังแต่งต้ังครูและบุคลากรอยู่เวร
รักษาการณ์และผู้ตรวจเวร กลางวัน กลางคืนทุกวัน มีแบบบันทึกการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ ครู
เวรและผู้ตรวจเวร เพื่อรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นต่อไป มีการติดต้ังถังดับเพลิงทุกอาคาร มี
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การติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ง่าย 

6) มีการประเมินการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ จำนวนปีละ 2 ครั้ง ในด้านการ
ตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ ด้านการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการ  

7) มีการดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษาทุกปี 
ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสารรวมท้ังการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับการให้บริการ
ทางการศึกษา แก่บุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษาปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้  
1.3.1) เชิงปริมาณ 
 วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมท้ังการ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังนี้ 

1) มีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศีกษาได้แก่ ระบบส่งกำลังระบบควบคุม ระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 

2) มีระบบประปา หรือน้ำด่ืม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
3) ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
4) มีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 
 วิทยาลัยฯ มีการดำเนินการและมีผลการประเมินตามการประเมิน 5 ข้อตามกระบวนการข้างต้นมีระบบ
ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน มีระบบประปา น้ำด่ืมเพียงพอต่อความ ต้องการ มีถนน ช่องทางเดิน 
หรือระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯ สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบ กําจัดขยะท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ คุณภาพ ยอดเย่ียม 
1.3.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับและยกย่องต่อการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การบริหารจัดการระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความ ปลอดภัยภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่ บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในวิทยาลัยฯ 
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1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ สำหรับผู้เรียนและบุคลากรได้ค้นคว้าท่ีมีความพร้อม และ 
เพียงพอสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจใช้บริการหาความรู้เพื่อส่งเสริม ความรู้ดังนี้ 
1) มีการพัฒนาระบบการสืบค้นท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีใน

ปัจจุบัน โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอร์เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
2) มีการปรับปรุงและสร้างบรรยากาศแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู บุคลากร ทางการศึกษาและ

ผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
3) พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว สะดวกในการสืบค้นข้อมูลให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ 
ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อมและเพียงพอ สำหรับให้คร
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนหรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.4.1) เชิงปริมาณ 

1) มีอาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง โดยใช้พื้นท่ีช้ัน 2 อาคาร 3 เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน มีการจัด
บรรยากาศ การตกแต่งท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการค้นคว้าข้อมูล โดยให้มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ท่ีอำนวย
ความสะดวกโดยเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 100 Mbps เครื่องและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
ได้รับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 8 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง 

2) มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 1050 คน จาก
ผู้เรียนท้ังส้ิน 1050 คน  

3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้บริการค้นคว้าหาความรู้ จำนวน 37 คน จากจำนวนท้ังหมด 37 คน  
4) มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 
1) มีแผนงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง  
2) ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการการศึกษาค้นคว้า ของครู บุคลากร ทางการศึกษาและผู้เรียนโดย

สามารถสืบค้นเนื้อหา ความรู้ ท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
3) มีหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการท่ีทันสมัย สำหรับ ครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน นักศึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองท่ีสะดวก รวดเร็ว 
4) มีผู้เรียนเข้าใช้บริการ ร้อยละ 100 
5) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้บริการ ร้อยละ 100 
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6) มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็ว สะดวกในการสืบค้นข้อมูล ของครูบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

1.4.3) ผลสะท้อน 
 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการท่ีมีต่อการบริการของห้องสมุดและแหล่ง เรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนากระบวนการทำงานท่ี
ได้รับหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพท่ีทันสมัยนำไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ องค์กรหน่วยงานต่างๆ ให้ การยอมรับและยกย่อง
กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้เรียนมีทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ
ท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
1.5) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศในสถานศึกษา 
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการใช้งานด้านสารสนเทศโดยเช่ือมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพของการใช้สารสนเทศในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
1) มีการดำเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากบริษัท ทริปเปิล อินเทอร์เน็ต จํากัดเพื่อความสะดวกและ

ความมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้านสารสนเทศ  
2) มีการแต่งต้ังคำส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้

ชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ให้สามารถเช่ือมโยง กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 

3) มีการดำเนินการจัดทําโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพงานและบริการ และดาเนินการ สำรวจความ
พึงพอใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม พื้นท่ีใช้งาน
ในทุกพื้นท่ี และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน รวดเร็ว ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 

4.) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการ ตัดสินใจในการบริหาร
จัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยมีการใช้บริการ อินเทอร์เน็ตจากบริษัท 
3BB จำกัด สัญญาณประเภทให้บริการเช่ือมต่อ คือ Internet Leased Line Giga Fiber 1 Gbpps 

ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดเก็บเป็นระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ สถานศึกษา 
ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 
1.5.1) เชิงปริมาณ 
 ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและสถานศึกษา ผ่านวงจรเช่าของ 3BB คล
อบคลุมทุกพื้นท่ีการใช้งาน 
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1.5.2) เชิงคุณภาพ 
 วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา สมารถ
เช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษากับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนำข้อมูลมา ใช้ได้
อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.5.3) ผลสะท้อน 
 ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่ อ ระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2) จุดเด่น  

1) สถานศึกษามีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทุกสาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกัยการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และ ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาต่อเนื่อง 
3) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิมท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา 
4) ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง/ป ี
5) ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารช้ันเรียนจนได้รับการยอมรับ เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
6) สถานศึกษามีการจัดบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) จุดท่ีควรพัฒนา 
    1) การเพิ่มจำนวนผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ 
    2) การเพิ่มจำนวนการทำวิจัยในสถานศึกษาให้มากขึ้น 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1) การสอนซ่อมเสริม เพื่อการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ทุกช้ันปี 
     2) การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบออนไลน์ 

4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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1)ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การบริหารศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
การดำเนินงาน 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการดำเนินการบริหารด้านงบประมาณ ด้านบุคคล ด้านแผนงานโครงการ 

จากสำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยครู และบุคลากรทางการ ศึกษาร่วมกำหนด
มาตรฐานการศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 โดยส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากร แนวคิด ปัญหามาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนงานโครงการ/ กิจกรรม และกำหนดการ
วางแผนกำหนดงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานในสังกัด และ ตรงตามบริบทของ
สถานศึกษา นำเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทำ ให้วิทยาลัยฯ 
มีแผนปฏิบัติราชการท่ีสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้กรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย มี วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกำหนด เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรมท่ีสำคัญๆ ต่างๆ ของสถานศึกษา โดย
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร งบประมาณท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.1.1) เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สถานศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 100 
1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาสถานศึกษา 3) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนปฏิบั ติการประจำปี2563 4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการริหารสถานศีกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
มี ค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 1.1.3) ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  มีแผนการพัฒนาสถานศึกษา ท่ีผ่านการเห็ นชอบจาก คณะกรรม
กรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริทบของ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เป็นท่ียอมรับด้านคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพและการให้บริการวิชาชีพแก่ ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
การดำเนินงาน 
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี มีการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ ดังนี้ 
 1) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมปฎิรูปอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ 
     1.2.1) เชิงปริมาณ 
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี มีการระดมทรัพยากร  
2) มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถาน

ประกอบการ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ได้ส่งครูเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน 

3) มีการจัดครูพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ จำนวน 7 คน ร่วมพัฒนาผู้เรียน
ท้ังหมด จำนวน 6 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาท้ังหมด 6 สาขาวิชา  

4) มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ และ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานและองค์การภายนอก รวม 1 ทุน จำแนกเป็นทุนเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี   จำนวน 16 ทุน  

5) มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
1.2.2) เชิงคุณภาพ  
 มีผลการประเมินตามการประเมิน ข้อ1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายใน
การจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 2) สถานศึกษามีเครื่อข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 3) สถานศึกษามีการ
จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฎผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมของทรัพยากร
อย่างเป็นรูปธรรม 5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท้อน 
 ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพจากแหล่งเรียนรู้ ครู ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุ ณวุฒิสถาน
ประกอบการท่ีหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ทันสมัย ทุนการศึกษา
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เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใน อนาคต สถานศึกษา 
จัดการศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการ 
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
การดำเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจัด อาสาโดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้ 
1) วิทยาลัย ให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพในการ บริการวิชาการและ

วิชาชีพ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ โดยการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่ ชุมชนท้ัง
ด้านพัฒนาชุมชน ด้านบัญ ชี ด้านการตลาด การสอนอาชีพการสอนจัดทำบัญชีครัวเรือน ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า และล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่อสร้างองค์ความรู้และอาชีพแก่ชุมชน  

2) การไปให้บริการชุมชนทุกครั้งจะมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
ในการออกให้บริการชุมชนทางด้านวิชาการ วิชาชีพ จิตอาสา และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

(1) โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แต่ละแผนก 
(2) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม                
(3) การส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
(4) โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ 
(5) โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(6) กิจกรรมอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและ จิตอาสา โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี จิตอาสาโดย
ใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
1.3.1) เชิงปริมาณ  
1) มีจำนวนกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาท้ังหมด 17 โครงการ 
2) มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการกิจกรรมบริการวิชาชีพ และ

การ จำนวน 5 คน จานวน 5 คน 
3) มีครูเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จำนวน 50 คน กิจกรรมบริการวิชาการจํานวน 5 คน กิจกรรมบริการ

วิชาชีพ จำนวน 13 คน และจิตอาสา จำนวน 4 คน 
4) มีบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จำนวน 50 คนกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 

4 คน กิจกรรมบริการชุมชน จำนวน 2 คน และจิตอาสา จํานวน 4 คน 
5) ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 1,060 คน จากจำนวนผู้เรียน ท้ังหมด 1,060 คน คิดเป็นร้อย

ละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 1,060 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
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วิชาชีพ จํานวน 1,060 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 1,060 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เรียนท้ังหมด 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้จัดโครงการท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ทํางาน ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานเป็นทีมและกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มท่ีให้บริการ วิชาการวิชาชีพ รวมทั้ง
ทำประโยชน์ให้กับชุมชนส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะเป็นผู้ให้และบริการ ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
1) ฝึกทักษะให้นักเรียน นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพชุมชน 
2) นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการให้บริการวิชาชีพกับชุมชนในพื้นท่ี 
3) ฝึกนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตอาสาการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
4) พัฒนาทักษาเรียน นักศึกษา ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและสร้าง

ช่องทางในการประกอบอาชีพพร้อมแหล่งปฏิบัติงาน 
5) ให้นักเรียน นักศึกษา นักศึกษะวิชาชีพพร้อมสร้างวัดสำนึกในการดำเนินชีวิตตามหา เศรษฐกิจพอเพียง 

และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับชุมชนต่อไป 
6) ประชาชน และชุมชนได้รับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสน และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น 
7) เยาวชน และประชาชนสามารถสร้างคุณภาพในการดำเนินชีวิตท่ีดีขึ้น 
8) เกิดภาพลักษณ์ในการเรียนสายอาชีพ  
9) ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปล่ียนทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพ 
มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ  
1) ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน  
2) ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนกิจกรรมบริการวิชาการ  
3) ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนกิจกรรมบริการวิชาชีพ  
4) ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
5) ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีนวัตกรรมการบริการชุมชน  
วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชาเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 4 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
1.3.2) ผลสะท้อน 
         ในการลงปฏิบัติงานโครงการ ชุมชนให้ความร่วมมือและตอบรับเป็นอย่างดี ชุมชนให้ ความสนใจ และ
ต้องการต่อยอดอาชีพ เพื่อเพิ่มจุดแข็งในการทำอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพท่ี
มั่งคงต่อไป ชุมชน สังคม องค์กร หน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและยกย่องในการบริการ ชุมชน บริการ
วิชาการ บริการวิชาชีพ และการมีจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน และให้ความ ไว้วางใจในการ
บริการในงานสำคัญและพิธีการท่ีสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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4.3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
4.2.4 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
การดำเนินงาน 

1) มีการดำเนินงานเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
1) กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2) กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของครูและนักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
3) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมจัดทำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ตามรายวิชาโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1.1) เชิงปริมาณ  
จำนวนผลงาน ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2563 
- สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช. จำนวน 8 ผลงาน ปวส. จำนวน 16 ผลงาน 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ปวช. จำนวน 3 ผลงาน ปวส. จำนวน 19 ผลงาน 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. จำนวน 7 ผลงาน ปวส. จำนวน 14 ผลงาน 
- สาขาวิชาการตลาด ปวช. จำนวน 2 ผลงาน ปวส. จำนวน 8 ผลงาน 
- สาขาวิชาการบัญชี ปวช. จำนวน 5 ผลงาน ปวส. จำนวน 13 ผลงาน 
- สาขาวิชาการการจัดการ ปวช. จำนวน - ผลงาน ปวส. จำนวน 17 ผลงาน 
- ระดับปวช. รวมทั้งส้ิน 25 ผลงาน ระดับปวส.รวมทั้งส้ิน 87 ผลงาน 
- รวมทั้งส้ิน 112 ผลงาน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ 
(1) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีให้นักเรียนจัดทำโครงการตาม รายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับปวช.รวมท้ังส้ิน 25 ผลงาน ระดับปวส.รวมทั้งส้ิน 87 ผลงาน    รวมทั้งส้ิน 112 ผลงาน 
1.1.3) ผลสะท้อน  
     ได้รับการตอบรับการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์เป็นอย่างดีโดยการสร้างและเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของครูและนักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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2) จุดเด่น  
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน การศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ต้นสังกัด 
และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    2) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ทุนการศึกษาและผู้เช่ียวชาญจากสถานประกอบการและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
    3) สถานศึกษา มีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา 
ครู ต่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมให้บริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด  
    4) สถานศึกษา มีผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นท่ียอมรับและยกย่องจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการ ชุมชน อย่างต่อเนื่อง  
    5) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนได้มีการนำมาใช้ประโยชน์
ได้จริง 
    6)สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในด้านการระดมทรัพยากรและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เรียนจากสถาน
ประกอบการภายนอก 
3) จุดที่ควรพัฒนา 
    1) การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดทำส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ภายใน
สถานศึกษา 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับงาน 
    2) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาควิชา สร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาชีพเพื่อเข้าร่วม ประกวดผลงาน
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ต่อยอดให้มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดในองค์กรหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีจัดขึ้น ในระดับภาค ชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
   3) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ด้านความรู้
ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกเพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
 
5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1  
= (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 19 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2  
= (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 

76.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)   
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3  
= (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 

95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 16 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 64.00 
ระดับ คุณ ภาพการศึกษาของสถาน ศึกษ า ประเด็นการประเมิน ท่ี  1 ด้านห ลัก สูตรอาชีว ศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบั ติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 4 20 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 3 9 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 3 6 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 62 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 72.94 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมนิที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 
ระ ดับ คุณ ภ าพ การ ศึกษ าของสถาน ศึกษ า ป ระ เด็นก ารประ เมิ น ท่ี  3 ด้ านการบริห าร จัดก าร 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 0 0 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 0 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 0.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมิน ท่ี 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบั ติ  
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 95.45 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 76 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 69.76 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 72.94 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 0 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 84.54 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิม่เติม 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน  
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ส่วนท่ี 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถาน ศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้   

มาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. แผนงาน : ผลการจัดการศึกษาของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 1) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา 1.1 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ
ส่งเสริมการทดสอบระดับชาติ V-NET ของผู้เรียน 1.2 กิจกรรม
ติดตามและสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 1.3 กิจกรรมส่งเสริมประกาศเกียรติ
คุณยกย่องของผู้เรียน และจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 1.4 
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 1.5 กิจกรรม รับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. แผนงาน : ผลการจัดการศึกษาของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 1) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา 1.1 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ
ส่งเสริมการทดสอบระดับชาติ V-NET ของผู้เรียน 1.2 กิจกรรม
ติดตามและสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 1.3 กิจกรรมส่งเสริมประกาศเกียรติ
คุณยกย่องของผู้เรียน และจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 1.4 
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 1.5 กิจกรรม รับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษา 1.6 กิจกรรมหลักสูตรระยะส้ัน(ฝึกอาชีพ) 1.7 กิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. แผนงาน : พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านคุณธรรม 2) 
โครงการ : สถานศึกษาคุณธรรม 2.1 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 2.2 
กิจกรรมไหว้ครู 2.3 กิจกรรมคลีนิกคุณธรรม 2.4 กิจกรรมลูกเสือ
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มาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

วิสามัญ 2.5 กิจกรรมจิตอาสา 3) โครงการส่งเสริมด้านการรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 3.1 กิจกรรมแห่
เทียนจำนำพรรษา 3.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 3.3 กิจกรรมวันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 
10 3.5 กิจกรรมส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
แผนงาน : พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านคุณธรรม 4) 
โครงการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 4.1 กิจกรรมวัสดุเหลือ
ใช้รีไซเคิล 4.2 กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 4.3 กิจกรรมการ
ประหยัดพลังงานและส่ิงแวดล้อม 4.4 กิจกรรม Big Cleaning Day 
4.5 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ 5) โครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 5.1 กิจกรรมกีฬาภายใน – พีเทคเกมส์ 5.2 กิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด 5.3 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลภายใน 5.4 กิจกรรม 
Sport Day 5.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส แผนงาน : พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้านคุณธรรม 6) โครงการส่งเสริมด้านการดำรง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6.1 กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่
ใจความพอเพียง 6.2 กิจกรรมเล้ียงปลาบ่อซีเมนต์ 6.3 กิจกรรมปลูก
ผักสวนครัว 6.4 กิจกรรมอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย 6.5 กิจกรรม
สวนหย่อมเสริมความรู้ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. แผนงาน : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 7.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้รายวิชาและ
การบันทึกหลังสอน 7.2 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน วัด
ประเมินผลรายวิชา และนิเทศภายใน 7.3 กิจกรรมส่งเสริมส่งการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน (ฝึกงาน) 7.4 กิจกรรมการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 7.5 กิจกรรมอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี แผนงาน : การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10) โครงการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 10.1 
กิจกรรมการจัด / กำหนดอัตราครูและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสม 10.2 กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการอบรมสัมมนา ศึกษาดู
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มาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

งานของครูและบุคลากร ทางการศึกษา 10.3 กิจกรรมประกาศ
เกียรติคุณยกย่องขององค์กร 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. แผนงาน : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน 8) โครงการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ส่ือ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณการเงิน 8.1 
กิจกรรมสรุปการบริหารจัดการด้านการเงินตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 8.2 กิจกรรมพัฒนาและดูแลอาคารสถานท่ี ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 8.3 กิจกรรม
สนับสนุนการจัดหา การใช้ และการบำรุงรักษาครุภัณฑ์อย่าง
เหมาะสม 8.4 กิจกรรมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์และ
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. แผนงาน : ส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย
สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 9) โครงการส่งเสริมนโยบายสำคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 9.1 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนศึกษาต่อสายอาชีพ 
9.2 กิจกรรมแนะแนว 9.3 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา (โครงการเรียนฟรี 15 ปี,กยศ.) 9.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 9.5 กิจกรรมส่งเสริมโครงการพิเศษหน่วยงานต้นสังกัด 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

1. แผนงาน : ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา
กับบุคคล และองค์กรต่าง ๆ 11) โครงการประสานความร่วมมือเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา 11.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์กับองค์กร
ภายนอก (MOU) 11.2 กิจกรรมการประสานความร่วมมือองค์กร
ภายนอกโดยวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ 11.3 กิจกรรมปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง 11.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
11.5 กิจกรรมทัศนศึกษา/ศึกษาดูงานของผู้เรียน 11.6 กิจกรรม
ส่งเสริม การบริการวิชาการ วิชาชีพของผู้เรียน (6 หน่วยงาน) 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการประกัน
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มาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 12.1 กิจกรรมส่งเสริม วิเคราะห์ 
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน และ SAR
ประจำปี 12.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก -สถานศึกษาคุณธรรม -สถานศึกษาพอเพียง -
สถานศึกษาสีขาวปลอดส่ิงเสพติด -ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 
100 % -งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก -การประเมินจาก
หน่วยงานอื่น ๆ 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน 13) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน 13.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการศึกษาหรือการวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน 
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