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ค าน า 
 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกาํกบัดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุรภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และการ
ประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด
กฎกระทรวงศึกษาท่ีการ นั้น 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ตระหนักถึงความสําคญัในการบริหารการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
จะตอ้งปฏิบติัตามตาํแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบ และตามตวับ่งช้ีตามมาตรฐานอาชีวศึกษาท่ีกระทรวงกาํหนด 
โดยยึดหลกัการพฒันาตามกระบวนการ PDCA (Plan=วางแผน Do=ลงมือปฏิบติั Check=ตรวจสอบ และ 
Action=ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง และการนาํผลการประเมินมาใชป้รับปรุงพฒันา) ทุก ๆ รอบปีการศึกษา
มีการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การดาํเนินงานและเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด และหลงัจากนั้นมี
การรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ทุกรอบปีการศึกษาและรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชา
ตน้สังกดัทราบและเผยแพร่ต่อไป 

 

                                                                                      วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 
                                                                                  วนัท่ี 15 เดือน กนัยายน พ.ศ.2564 
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ค าช้ีแจง 

คาํช้ีแจงของรายงานผลการประเทินตนเองควรประกอบดว้ยการสรุปสาระสาํคญัไดแ้ก่ 
 1.บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 
 2.ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 3.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 6.แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ยการสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี  

1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 
      1.1.1 ผลผลิต (Output) 
           ผลการพฒันาคุณภาพของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี ในปีการศึกษา 2563 ท่ีผ่านมา วิทยาลัย
เทคโนโลยปีทุมธานี ดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตราฐานการอาชีวศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ผา่น
แผนการพฒันาคุณถาพ และแผนปฏิบติัการประจาํปี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่
ในระดบั ยอดเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 82.27 โดยแยกเป็นรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาอยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค.์.......ร้อยละ 94.55...... ระดบั.....
ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา................ร้อยละ 69.76   ระดบั....ดี 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ .........ร้อยละ 80.00   ระดบั.....ยอดเยีย่ม 
 
ผลการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละประเด็น มีผลการ
ประเมิน ดงัน้ี 
มาตฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  ร้อยละ 94..55 
              ประเด็นท่ี 1.1 ดา้นความรู้                                            ร้อยละ 100 
              ประเด็นท่ี 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้                                 ร้อยละ 68 
              ประเด็นท่ี 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัาณะท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 95.79 
มาตฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา     ร้อยละ 69.76 
              ประเด็นท่ี 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา     ร้อยละ 64 
              ประเด็นท่ี 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    ร้อยละ 72.94 
             ประเด็นท่ี 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ     ร้อยละ 100 
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              ประเด็นท่ี 2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั     ร้อยละ 0 
มาตฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       ร้อยละ 100  
              ประเด็นท่ี 3..1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ร้อยละ 100 
              ประเด็นท่ี 3.2 ดา้นวฒันธรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั    ร้อยละ 20  
1.1.2 ผลลพัท์ (Outcome) 
     1. สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการประกนัคุณภาพและการประกนัคุณภาพภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง 
     2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบันักศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนเขา้มาศึกษาดูงานด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
     3. ผูส้ําเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัฯ สามารถสร้างความพึงพอใจและสนองต่อความตอ้งการของสถาน
ประกอบการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
     4. ครูผูส้อนมีคุณวฒิุตรงตามสาขาวชิาท่ีสอน มีการวดัผลและประเมินตามสภาพจริง โดยครูและยุคลากร
ทุกคน ทุกฝ่ายของวทิยาลยัฯ มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)  
     1. ผูส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลกัและสมรรถนะวชิาชีพตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
     2. ครูผูส้อนสามารถนาํทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการพฒันาตนเองมาพฒันาวิธีการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะกบัการเรียน  
     3. วิทยาลัยฯ ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา ในด้านคุณภาพการศึกษาตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
     4. สถานศึกษาไดแ้นวทางในการนาํไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
     5. สถานศึกษามีผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐส์ามารถนาํไปใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพชุมชน 
1.2 จุดเด่น 
     1.ผู ้ เ รี ย น ท่ี สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ ใ น ค ร้ั ง แ ร ก ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
กระทรวงศึกษาธิการ อยูใ่นระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม รวมทั้งผูส้าํเร็จการศึกษาในปีท่ีผา่นมามีงานทาํ ศึกษา ต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระจาํนวนมาก จดัอยู่ในระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนการจดั 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามแนวทางการจดักิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือศูนยบ์่ม
เพาะ วสิาหกิจในสถานศึกษาใหเ้ป็นรูปธรรมตามหลกัสูตร เม่ือเขา้ ทาํงานในสถานประกอบการสามารถใช้
ความรู้ ทกัษะการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์กบังานและชีวิตได ้เป็นท่ี
ยอมรับและ พึงพอใจของหน่วยงานนั้น ๆ ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีนาํมาซ่ึงความสําเร็จ คือความพร้อมในด้าน
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บุคลากรท่ีมี ประสบการณ์เพียงพอ และไดรั้บการพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีมีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่ง
เพียงพอ เช่นเดียวกนั 
     2.วิทยาลยัฯ มอบหมายให้ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ครบตามหลกัสูตร มีการวดัและ ประเมินผลท่ี
หลากหลาย จัดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การฝึกไวอ้ย่างครบถ้วน เพียงพอ จัดให้ผูเ้รียนได้มีโอกาส ฝึก
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั ครูผูส้อนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการวดัผลและประเมินผลตาม 
สภาพจริง นอกจากน้ีวิทยาลยัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นวิชาการ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ 
กิจกรรมสารสนเทศ งาน อบรมความรู้ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น ในดา้น ระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน วทิยาลยัฯ กาํหนดใหมี้การจดัทาํแผนงานและโครงการ ครอบคลุมทุกดา้น โดยครู และ
บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายของวทิยาลยัฯ มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    3.วิทยาลัยฯ จัดให้มีการออกแบบอาคาร โรงฝึกงาน ขนาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติ รวมทั้ งจัดระบบ 
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้ไดม้าตรฐานคาํนึงถึงความเพียงพอ และความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน 
ตลอดการจดัหา ส่ิงอาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใชส้อย ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียน 
การสอนและการเรียนรู้ มีระบบความปลอดภยัท่ีดี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชน ท่ีไดเ้ขา้มาใช้บริการในวิทยาลยัฯ ต่างช่ืนชมในความพร้อมของอาคารสถานท่ี 
ตลอดจนภูมิทศัน์ของวทิยาลยัฯ 
    4.วิทยาลยัฯ มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือกาํหนดรายวิชา เพิ่มเติมให้
ครบทุกสาขางานอยา่งสมํ่าเสมอ 
    5.วทิยาลยัฯ มีการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น ตามความตอ้งการของประชาชน  
    6.ผูบ้ริหารมีศกัยภาพสูงในการบริหารจดัการ ทั้งในดา้นทกัษะเชิงมโนทศัน์ ทกัษะเชิงมนุษย สัมพนัธ์และ
ทกัษะเชิงเทคนิคหรือวิชาการ สามารถแสวงหาซ่ึงความร่วมมือจากภายนอกเพื่อมาร่วมจดั การศึกษา 
ในขณะท่ีได้จดัให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน อนัประกอบด้วยกลไกต่าง ๆ มีการกาํหนด ปัจจยั
กระบวนการและเป้าหมาย ผลิตผลอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และดําเนินการโดยต่อเน่ือง ปัจจัยแห่ง 
ความสาํเร็จข้ึนอยูก่บัวสิัยทศัน์ของตวัผูบ้ริหารเอง ทาํใหใ้ชท้กัษะไดอ้ยา่งรอบดา้น ทาํใหว้ทิยาลยัฯ ไดรั้บ 
ความร่วมมืออยา่งกวา้งขวาง ทั้งน้ี ดว้ยเหตุผลท่ีผูบ้ริหารไดใ้ชจุ้ดแข็งของตนเอง คือ ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ท่ี
ไดทุ้่มเทและอุทิศตนใหเ้ห็นเชิงประจกัษ ์เพื่อการทาํงานใหก้บัสังคมอยา่งต่อเน่ือง  
    7.ผูเ้รียนจดัทาํนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ท่ีเป็นผลงานท่ีแสดงถึงความรู้ ทกัษะของผูเ้รียนผา่น การศึกษาตาม
สาขาวิชา โดยได้รับงบประมาณในการดาํเนินการ สะทอ้นถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น ผูเ้รียนเป็น
สําคญั ผูเ้รียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบติัจริง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ คือ วิทยาลยัฯ มุ่งเน้น ความสําเร็จ
ในทางวิชาการและกาํหนดงบประมาณให้ตามนโยบายอยา่งเพียงพอ สามารถสร้างผลงานไดรั้บ รางวลัใน
หลายปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั    
    8.วิทยาลยัฯ มีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือฝึก ท่ีมีจาํนวน และ
สัดส่วนท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีสัดส่วนของผูเ้รียนต่อครูวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดบัมาตรฐาน พร้อม 
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งบประมาณในการซ่อมบาํรุงท่ีไดรั้บการจดัสรรเพียงพอ ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จไดแ้ก่นโยบายเชิง 
วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีจดัสรรงบประมาณใหอ้ยา่งเพียงพอ 
    9.วิทยาลัยฯ ได้ดาํเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ให้ผูเ้รียนได้นําความรู้ ทกัษะมาใช้ใน 
กิจกรรมการบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา สู่สังคมได้อย่างหลาหลาย เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาหรือ 
ตอบสนองความตอ้งการของสังคม หน่วยงาน ชุนชน ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ คือ ผูบ้ริหารและบุคลากรระดบั 
ต่างต่าง ไดแ้สดงถึงการมีแผนการปฏิบติังาน การกาํกบัติดตามและประเมินผลท่ีชดัเจน 
1.3 จุดควรพฒันา 
    1.วทิยาลยัฯ ตอ้งสนบัสนุนให้มีผูส้ําเร็จการศึกษาของวิทยาลยัฯ เม่ือเทียบกบัจาํนวน แรกเขา้ ให้มีจาํนวน
ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
    2.วิทยาลยัฯ ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมการจดัระบบดูแลผูเ้รียนรายบุคคลผ่านกระบวนการดูแลผูเ้รียนของ
งานครูท่ีปรึกษาใหเ้ป็นรูปธรรม 
    3.วิทยาลยัฯ ตอ้งสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถพิเศษเขา้ร่วมการแข่งขนั วิชาชีพหรือการ
ประกวดต่าง ๆในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติใหม้ากข้ึน 
    4.วิทยาลยัฯ ควรจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาวิธีการ หรือกระบวนการท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้
ก่อนเขา้ทาํการทดสอบการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ใหมี้ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติ สูงข้ึน  
    5.วิทยาลยัฯ ตอ้งจดัทาํแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รียนให้
เป็นรูปธรรม  
    6.วทิยาลยัฯ ตอ้งสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาตามแผนพฒันาตนเองและ กระบวนการพฒันา
วชิาชีพ เพื่อจะนาํผลการพฒันาตนเองมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
    7.วิทยาลัยฯ ได้รับการจดัสรรงบประมาณในการพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยัอย่างจาํกดั ทาํให้ผูเ้รียนขาดโอกาสในการสร้างสรรค์และพฒันาผลงาน ถึงแมจ้ะไดรั้บรางวลัจาก 

การประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวดั ระดับภาค และ
ระดบัชาติโดย ชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับผลงานของนกัเรียนนกัศึกษา นั้น แต่วิทยาลยัฯยงั
ขาดการต่อยอดสู่ ความสาํเร็จระดบันานาชาติ 
1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
     1.วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริม การจดักิจกรรมช่วยเหลือดูแลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดย 
จดัระบบครูท่ีปรึกษาและทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อติดตามแกไ้ขปัญหานกัเรียน พฒันาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคนัของนักเรียนนักศึกษา โดยจดัทาํแผนงาน/โครงการพฒันา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการแกปั้ญหาการออกกลางคนั โครงการเยีย่มบา้น  
     2.วิทยาลยัฯ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถพิเศษเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ 
วชิาชีพหรือการประกวดต่าง ๆในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติใหม้ากข้ึน   
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     3.ส่งเสริม สนบัสนุนหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน สําหรับผูเ้รียนในการพฒันา 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัเพิ่มข้ึน และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์สู่ชุมชน 
2.การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี ได้สร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง และสถานประกอบการ ผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีมีความรู้ ทกัษะและการประยุกตใ์ช้
ในสาขาวิชาท่ีเรียน ตลอดจนการเป็นผูมี้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถใชชี้วิตอยูใ่น
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดีของ สังคม วิทยาลยัฯ ได้ดาํเนินงานอย่างมีคุณภาพ โดยกาํหนด
มาตรฐานคุณภาพของวิทยาลยั นาํมาจดัทาํ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิ บติัการประจาํปี โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน สถานศึกษา สถานประกอบการ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ผลการศึกษา ให้ ผูส้ําเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการในการ
รับเขา้ทาํงานอย่างต่อเน่ือง และสามารถศึกษา ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ในปีการศึกษาแต่ละปีจะมียอดนกัเรียน 
นักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ มี จาํนวนเพิ่มข้ึนทุกปี ครูผูส้อนภายในวิทยาลัยฯ มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางตามสาขางานท่ีรับผิด และมี การพฒันาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง
สมํ่าเสมอ มีผลงานท่ีประจกัษถึ์งความชาํนาญดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐข์องวทิยาลยัฯ  
3. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สังกดั 
         วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาํหนดทิศทางและแนวทาง 
ในการขับเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขอ ง 
สถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
        1. จดัการศึกษาวชิาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม นอ้มนาํศาสตร์ของพระราชามาพฒันาองคก์ร  
        2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการบริหาร 
        3. อาชีวศึกษาพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  
        4. งานวจิยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐเ์พื่อพฒันาวชิาชีพ 
4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best Practice) 
เร่ือง การจดัการเรียนระบบ (Block Course Learning) 
4.1 ความเป็นมา 
           หลกัสูตรการอาชีวศึกษา เป็นหลกัสูตรพฒันากาํลงัคน ยกระดบัการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงข้ึน 
เพื่อให้ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยึดโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพื่อพฒันาสมรรถนะกาํลังคนระดับฝีมือ และระดับ
ผูช้าํนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดบัเทคนิค) รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจ
นิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และ
สามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
ศกัยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน 
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           โดยสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดก้าํหนด จุดเนน้และทิศทางการขบัเคล่ือนการจดัการ
อาชีวศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2563 ในการพฒันาทกัษา (Re skill) ยกระดบัทกัษะ (Up skill) และสร้าง
ทกัษะใหม่ (New skill) ใหก้บันกัศึกษา ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านการจดัการเรียนการสอน ตามแนวทางการจดัฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น (Short 
Course Training) และ การฝึกอบรมอาชีพฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ซ่ึงเป็นการจดัการ
เรียนการสอน หรือ ฝึกอบรม หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแต่ละรายวิชาอยา่งต่อเน่ือง 
จนครบตามแผนการเรียนแต่ละภาคเรียนท่ีกาํหนด  หรือเรียกวา่ การจดัการเรียนการสอนแบบบล๊อคคอร์ส 
(Block Course Learning) หรือ การฝึกอบรมแบบบล๊อคคอร์ส (Block Course Training) 
4.2 วตัถุประสงค์ 
         4.2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจดัการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) วิทยาลยัเทคโนโลยี
ปทุมธานี  
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
         4.2.2 เพื่อศึกษาสภาพและความจาํเป็นในการบริหารจดัการเรียนรู้แบบบโอกคอร์ส  
(Block Course) วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 
         4.2.3 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้แบบปลือกหอส (Block Course) และจดัทาํคู่มือการ 
บริหารจดัการเรียนรู้แบบบล็อกคอส (Block Course) วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 
         4.2.4 เพื่อลองดาํเนินการบริหารจดัการเรียนรู้แบบบริจาคอร์ส (Black Course) วิทยาลยัเทคโนโลยี
ปทุมธานี การศึกษาผลการบริหารจดัการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) วิทยาลยัเทคโนโลยี
ปทุมธานี 
4.3 กรอบแนวความคิด  
   รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้แบบบล็อคคอร์ส (Block Course) ของวทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 
องคป์ระกอบท่ี 1 การวางแผน (Planning)  
1.1 นโยบาย 
 1.1.1 ผูเ้รียนสามารถปรับเปล่ียนวชิาเป็นอาชีพ 
 1.1.2 ครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ (Hands On) 
 1.1.3 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
1.2 กลยุทธ์ 
 1.2.1 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใหส้ามารถปรับเปล่ียนวชิาเป็นอาชีพได ้
 1.2.2 ส่งเสริมครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ (Hands On) 
 1.2.3 ส่งเสริมสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่างเรียนรู้และบริการดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
 
 



12 
 

1.3 โครงการ 
 1.3.1 พฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้ ฯ 
 1.3.2 อบรบเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใชรู้ปแบบ ฯ 
  - แนวคิดและหลกัการการบริหารงานดา้นวงจรคุณภาพ 
  - แนวคิดและหลกัการจากทฤษฎีระบบ 
  - แนวคิดและหลกัการจดัการเรียนรู้แบบบล็อคคอร์ส 
องค์ประกอบที ่2 การจัดการเรียนรู้ (Doing) 
2.1 ปัจจยันาํเขา้ (Input) 
 2.1.1 หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
  1) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  2) เน้ือหา 
  3) กิจกรรมการเรียน 
  4) การวดัและประเมินผล 
  5) วตัถุประสงคร์ายวชิา 
 2.1.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ 
  1) ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ 
  2) ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
  3) สถานประกอบการ 
  4) ฐานความรู้เทคโนโลย ี
  5) แผนการสอน 
  6) บทเรียน Module 
 2.1.3 บุคลากร 
  1) ผูส้อน 
  2) ผูเ้รียน 
  3) ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคม 
2.2 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 
 2.2.1 ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ ดว้ย Module แบบ Block Course 
 2.2.2 ส่งเสริมการปรับเปล่ียนวชิาเป็นอาชีพ 
 2.2.3 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละฐานขอ้มูลออนไลน์ 
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2.3 ผลผลิต (Output) 
 2.3.1 การนาํเสนอผลงาน 
  1) ช้ินงาน/อาชีพ 
  2) สะทอ้นความคิด 360 องศา 
 2.3.2 แฟ้มสะสมงาน 
  1) Portfolio 
 2.3.3 การวดัผลสัมฤทธ์ิฯ 
  1) วดัทกัษะ 
  2) วดัความรู้ 
  3) วดัเจตคติ 
องประกอบท่ี 3 การตรวจสอบ (Checking) 
3.1 การกาํกบั/การติดตาม (Control) ดว้ยการนิเทศการศึกษาเพื่อแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ 
องคป์ระกอบท่ี 4 การปรับปรุงแกไ้ข (Action) 
4.1 ขอ้มูลสําหรับการพฒันา (Feedback) ด้วย ขอ้มูลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตและ
จุดประสงคเ์พื่อปรับปรุงปัจจยันาํเขา้และกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
4.4 วธีิการด าเนินงาน 
        การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจดัการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) 
วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี โดยดาํเนินการตามขั้นตอนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและความจาํเป็น ตอนท่ี 2 การสร้างแบบการบริหารจดัการ เรียนรู้
และจดัทาํคู่มือ ตอนท่ี 3 การทดลองดาํเนินการบริหารจดัการ และตอนท่ี 4 การศึกษาผลการบริหาร จดัการ
เรียนรู้ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารจดัการเรียนรู้ การพฒันารูปแบบ การบริหารงาน
ดว้ยวงจรคุณภาพ (Deming Cycle PDCA) การบริหารงานเชิงระบบ (IPO) กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ (National 
Qualifications Framework : Thailand NOF) มาตรฐานการอาชีวศึกษา การจดัการ เรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส 
(Block Course) จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2 นาํขอ้มูลพื้นฐานด้านสภาพการบริหารจดัการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัมากาํหนดเป็นองค์ประกอบ ของ
รูปแบบ สร้างร่างรูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) วิทยาลยัเทคโนโลยี

ปทุมธานี โดยการจดัองคป์ระกอบแลว้เขียนคาํอธิบาย พร้อมแผนภาพ และจดัทาํคู่มือประกอบการใชร่้าง
รูปแบบ 3. ทดลองดาํเนินกิจกรรม องคป์ระกอบท่ี 1 การวางแผน (Planning) องคป์ระกอบท่ี 2 การจดัการ 
เรียนรู้ (Doing) องคป์ระกอบกท่ี 3 การตรวจสอบ (Checking) และองคป์ระกอบท่ี 4 การปรับปรุงแกไ้ข  
4. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยไดแ้บบรายงานผลการเรียนทุกรายวิชาของผูเ้รียนของ งานวดัผลและ
ประเมินผล ศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนและผูเ้รียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการเรียนรู้แบบ บล็อกคอร์ส 
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(Block Course) จากแบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู ้สอน และผู ้เรียนระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี ชั้น ปวช.1 จาํนวน ....85... คน 
ไดม้าโดยวิธี การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปรียบเทียบภาระงานของครูผูส้อนก่อนและหลงั
การบริหาร จดัการเรียนแบบบล๊อคคอร์ส (Block Course) จากรายงานภาระงานครูผูส้อนก่อนและหลงัการ
ใช้ ด้วยแบบ ติดตามภาระงานของครูผูส้อนจากงานพฒันาหลกัสูตรและการสอน และผลการพฒันาครูสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ (Hands On) จากแบบประเมินการพฒันาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Hands On) หลงั
การบริหารจดัการเรียนรู้ แบบ Block Course) กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูผูส้อนแผนกวิชาช่างยนต ์จาํนวน…5….
คน ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบ (Purposive Sampling) 
5.สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ประกอบด้วย คาํดับความสอดคล้องของข้อ คาํถามกับ
วตัถุประสงค์ (Index of item objective Congruence: toc) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ขอบ
แบบสอบถามไทยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha-Coefficient) ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบ ดว้ย
ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
4.5 ผลการด าเนินงาน 
         กรณีศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาการบริหารจดัการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Blok 
Course) วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนการวิจยั นาํเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ตอนดั้งน้ี 
   ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพและความจาํเป็นในการบริหารจดัการเรียนรู้ 
         1. การศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์เอกสาร ไดศึ้กษาหลกัหาร 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการเรียนรู้ การพฒันารูปแบบการบริหารงานดว้ยวงจรคุณภาพ 
(Deming Cycle : PDCA) การบริหารงานเชิงระบบ (IPO) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications 
Framework : Thailand NQF) มาตรฐานการอาชีวศึกษา การจดัการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Blok Course) 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
         2. ศึกษาสภาพและความจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ โดยภาพรวมมีสภาพท่ีคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด 
และสภาพท่ีเป็นจริงในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบความแตกต่างของสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็น
จริงในการบริหารจดัการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี พบวา่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริง
โดยรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริง
รายขอ้ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
ตอนท่ี 2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้ สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
        1. รูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้แบบ บล็อกคอร์ส (Blok Course) วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี 
ผูว้จิยัไดม้าจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็น จากการสาํรวจสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการ
บริหารจดัการจดัเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี แลว้จดัเรียงลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการ
จาํเป็นซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํขอ้ท่ีมีค่า PIN modified ตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไปมาเป็นองคป์ระกอบ และผูว้ิจยัไดบู้รณาการ
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กระบวนการบริหารดว้ยวงจรคุณภาพ (Deming Cycle : PDCA) การบริหารงานเชิงระบบ (IPO)  กรอบ
คุณวฒิุแห่งชาติ (National Qualifications Framework : Thailand NQF) มาตรฐานการอาชีวศึกษา การจดัการ
เรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Blok Course) มาสังเคราะห์ไดอ้งคป์ระกอบของรูปแบบ ดงัน้ี 
    องคป์ระกอบท่ี 1 การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย 
นโยบาย  
             - พฒันาผูเ้รียนสามารถปรับเปล่ียนวชิาเป็นอาชีพ 
             - พฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ (Hands On)  
             - พฒันาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
         กลยทุธ ์
             - ส่งเสริมผูเ้รียนใหส้ามารถปรับเปล่ียนวชิาเป็นอาชีพได ้
             - ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ (Hands On)  
             - ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
         โครงการ 
             - พฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้แบบ บล็อกคอร์ส (Blok Course)  
             - อบรมเชิงปฏิบติัการใชรู้ปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้ บล็อกคอร์ส (Blok Course)  
         องคป์ระกอบท่ี 2 การจดัการเรียนรู้ (Doing) ประกอบดว้ย 
         ปัจจยันาํเขา้ (Input) 
             - หลกัสูตรฐานสมรรถนะและมาตรฐาน 
             - ทรัพยากรการเรียนรู้ 
             - บุคลากร 
         กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 
             - ส่งเสริมการเรียนรู้เป็น Module แบบบล็อกคอร์ส (Blok Course)  
             - ปรับเปล่ียนวชิาเป็นอาชีพ 
             - ใชเ้ทคโนโลยแีละฐานขอ้มูลออนไลน์ 
         ผลผลิต/การวดัและประเมินผล (Output)  
             - การนาํเสนอผลงาน 
             - แฟ้มสะสมงาน 
             - การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         องคป์ระกอบท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) ประกอบดว้ย 
         การกาํกบั/การติดตาม (Control) 
             - การนิเทศการศึกษาเพื่อการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ 
         องคป์ระกอบท่ี 4 การปรับปรุงแกไ้ข (Act) ประกอบดว้ย 
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         ขอ้มูลสาํหรับการพฒันา (Feedback) 
             - ขอ้มูลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิตและจุดประสงค ์
             - ขอ้มูลป้อนกลบัไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและปัจจยันาํเขา้          
4.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ประโยชน์สาํหรับผูเ้รียน 
        1.เหมาะสาํหรับการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาชีพท่ีเนน้ในการฝึกภาคปฏิบติั 
        2.ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และฝึกทกัษะดา้นวชิาชีพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
        3.ผูเ้รียนใชส้มาธิในการจดจาํและเตรียมความพร้อมแต่ละรายวชิาไดดี้ 
        4.ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ฝึกทกัษะ  และพฒันาสมรรถนะวชิาชีพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
        5.ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญภายนอกสูงข้ึน 
        6.แกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีมีความจาํสั้นไดดี้ 
        7.ลดปัญหาการออกกลางคนั 
ประโยชน์สาํหรับผูส้อน 
 1.ลดรายวชิาในการเรียนเตรียมการจดัการเรียนรู้ต่อคร้ัง 
 2.วางแผนและออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.การบริหารจดัการชั้นเรียนในแต่ละรายวชิาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.ประเมินแต่ละผลรายวชิาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 5.วเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล และวางแผนพฒันาไดง่้าย 
ประโยชน์สาํหรับ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.การวางแผนและบริหารจดัการบุคลากร 
 2.วางแผนและบริหารจดัการ การใชท้รัพยากรทางการศึกษา 
 3.วางแผนการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ 
 4.สนองจุดเนน้ 
  -อาชีวศึกษายกกาํลงัสอง 
  -การพฒันาทกัษะ (Re  skill) 
  -ยกระดบัทกัษะ(Up  skill) 
  -สร้างทกัษะใหม่(New  skill) 
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 

ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

2.1 ขอ้มูลพื้นเก่ียวกบัสถานศึกษา 
  ท่ีอยู ่
  วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 130  หมู่ท่ี 4 ถนน ติวานนท ์ ตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัปทุมธานี   รหสัไปรษณีย ์12000 
  โทรศพัท ์02-979-6720  โทรสาร 02-979-6721 
  E-mail p.tech.phathum@gmail.com         Website www.P-tech.ac.th 
  ประวติัสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา   สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี   15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดบั
ประกาศนียบตัรวชีิพ  (ปวช.)  
     - แผนกช่างอุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างยนต ์ และสาขาวชิาช่างไฟฟ้า 
     - พาณิชยกรรม  สาขาวชิาการบญัชี  และสาขาวชิาการขาย 
พื้นท่ีโดยรอบวิทยาลยั เน้ือท่ี  31  ไร่  1  งาน  36  ตารางวา  พร้อมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล.  3  ชั้น 
อาคารฝึกงาน และโรงอาหาร 
ปีพ.ศ. 2530   กิจการไดเ้จริญกา้วหนา้ข้ึน ทางโรงเรียนจึงไดมี้การสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น 1  อาคาร   
ปีพ.ศ. 2539  เปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จาํนวน 4 หอ้ง รวมความจุของนกัศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ระดบัชั้น ปวช. ถึง ปวส.จาํนวน 2,730 คน และ
เปิดรอบบ่ายเพิ่มข้ึนอีก 1 รอบ  เปิดสอนในระดบั ปวช. ถึง ปวส. จาํนวน 29 ห้องเรียน ความจุของนกัศึกษา 
1,095 คน รวมความจุนกัศึกษาทั้งวทิยาลยั  3,825 คน 
ปีพ.ศ. 2540จงัหวดัปทุมธานีมีความเจริญกา้วหนา้ดา้นอุตสาหกรรมมากข้ึนวิทยาลยัจึงขยายหลกัสูตรให้ทนั
ต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน  จึงขยายอาคารเรียนข้ึนอีก 1 อาคารเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น ขนาด 30 
ห้องเรียน  และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมข้ึน  ซ่ึงไดรั้บ   พระมหากรุณาโปรด
เกลา้พระราชทานนามวา่  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”พระมหากรุณาธิคุณคร้ังน้ีเป็นเกียรติแก่ผูบ้ริหาร  คณะครู  
นกัเรียน  นกัศึกษาเป็นอยา่งยิง่ และเป็น 
ศิริมงคลแก่วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานีสืบไป 
ปีพ.ศ. 2542 แต่งตั้งนายวนัเดิม  มีความดี  ดาํรงตาํแหน่งเป็นครูใหญ่ต่อจาก ดร.ชนากานต ์ ยนืยง 
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ปีพ.ศ. 2547 ผูรั้บใบอนุญาตขออนุญาตปรับลดพื้นท่ีของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีลง  26 ไร่ 2 งาน 53 
ตารางวา เพื่อโอนให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่มหาวิทยาลยัปทุมธานี  และในปีเดียวกนัน้ีทางวิทยาลยัเทคโนโลยี
ปทุมธานีไดเ้ช่าท่ีดินจากมหาวทิยาลยัปทุมธานีจาํนวน 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา 
ปี พ.ศ. 2554 วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีไดโ้อนกิจการเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  
จึงไดแ้ต่งตั้ง  นายวนัเดิม  มีความดี  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคโนโลย ี 
ปี พ.ศ. 2556  วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานีไดแ้ต่งตั้ง  นายจตุรงค ์ เพชรสงคราม  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ
วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี  ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  และปัจจุบนัไดเ้ปิดหลกัสูตร
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)  แผนกพาณิชยการ  สาขาธุรกิจการประชาสัมพนัธ์ และระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)  แผนกบริหารธุรกิจ  สาขาการประชาสัมพนัธ์  เพิ่มข้ึนอีก 1 สาขา และ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีไดเ้ปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. )และประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ดงัน้ี 
1.  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  
     1.1  สายวชิาช่างอุตสาหกรรม 
  -  สาขาวชิาช่างยนต ์
  -  สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั 
  -  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
   1.2  สายวชิาบริหารธุรกิจ 
  -  สาขาวชิาการบญัชี 
  -  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
  -   สาขาการประชาสัมพนัธ์ 
2.  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
      2.1  สายวชิาช่างอุตสาหกรรม 
  -  สาขาวชิาช่างยนต-์เทคนิคยานยนต ์
  -  สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั 
  -  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
    2.2  สายวชิาบริหารธุรกิจ 
  -  สาขาวชิาการบญัชี 
  -  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ขอ้มูลงานอาคารสถานท่ี  
1.  อาคาร จาํนวน  11  หลงั  แบ่งเป็น  
      (1.1)  อาคารอาํนวยการ  คสล. 3 ชั้น  1   หลงั                   
             (1.2)  อาคารเรียน  คสล.   4 ชั้น   1   หลงั  
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            (1.3)  อาคารเรียน  คสล.   5 ชั้น  1   หลงั 
                (1.4)  อาคารหอประชุม  คสล.2  ชั้น 1   หลงั 
                 (1.5)  อาคารโรงฝึกงาน  คสล.1 ชั้น  4 หลงั 
                 (1.6)  อาคารกิจการนกัศึกษา  คสล. 1 ชั้น 1 หลงั 
                (1.7)  อาคารประกอบ ( โรงอาหาร )  1 ชั้น 2 หลงั 
 1.1 อาคารอาํนวยการ 3  ชั้น อาคารอนนัตชยั (อาคาร1) ขนาด 12 ห้องเรียน 2 ห้องนํ้ า 1 ห้องเก็บ
ของ สร้างปี 2526   เป็นอาคารเสริมเหล็ก  3  ชั้นขนาดพื้นท่ี  1,440  ตารางเมตร (อาคารอาํนวยการ แบบ กช. 
50-01)   เสาคอนกรีต  ฝาผนงัอิฐมอญฉาบปูน  พื้นคอนกรีตปูกระเบ้ือง  หลงัคาปูน มีดาดฟ้า  เป็นอาคาร
อาํนวยการ  และหอ้งประชุม   หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ติดเคร่ืองปรับอากกาศทุกหอ้ง 
 1.2  อาคารเรียน คสล.  4  ชั้น  อาคารรังสรรค ์(อาคาร 2) ขนาด 24  ห้องเรียน 4 ห้องนํ้ า 4 ห้อง
เก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีต ฝาผนงัอิฐมอญฉาบปูนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปูกระเบ้ือง หลงัคาปูนมีดาดฟ้า  เป็นหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติังานติดเคร่ืองปรับอากาศทุกหอ้ง 
 1.3  อาคารเรียน คสล. 5 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 3) ขนาด 30 ห้องเรียน 10 ห้องนํ้ า 8 
หอ้งเก็บของ อาคารคอนกรีตเสริมเหลก้ เสาคอนกรีต ฝาผนงัอิฐมอญฉาบปูน หลงัคามุงกระเบ้ือง เป็นอาคาร
เรียน  ห้องสมุด  ห้องพยาบาล ธนาคารวิทยาลยั  ห้องคลินิกคุณธรรม  พิมพดี์ด  ติดเคร่ืองปรับอากกาศทุก
หอ้ง 
 1.4 อาคารหอประชุม คสล. 2 ชั้น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้นบนเป็นหอประชุมใหญ่ ชั้นล่าง
เป็นโรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน 
 1.5 อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น  4 หลงั เป็นโรงฝึกงานช่างยนต ์2 หลงั  โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า 1 หลงั 
โรงฝึกงานเช่ือม 1 หลงั 
 1.6 อาคารกิจการนกัศึกษา  เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก  ติดเคร่ืองปรับอากาศ 
 1.7 อาคารประกอบ 1 ชั้น  2 หลงั  เป็นอาคารประกอบอาหาร 1 หลงั  อาคารโรงรับประทาน
อาหาร 1 หลงั  
2. ระบบประปา เป็นระบบนํ้าบาดาล  เจาะบ่อใหม่ ปี 2560  ถงัทรงรูปเห็ด ปี 2526  
3.ระบบไฟฟ้าเขา้วทิยาลยั  หมอ้แปลง หนา้อาคาร 2 คุมอาคาร 2 และโรงฝึกงานช่างยนต ์และหมอ้แปลงขา้ง
หอประชุม คุมอาคารหอประชุม โรงอาหาร  อาคาร 1 และอาคาร 3  
4. เสาธงสูง  25 เมตร  1  ตน้    
5. สนามฟุตบอล  1  สนาม   
6. สนามกีฬาอเนกประสงค ์หลงัคาโดม  สร้างตุลาคม 2560  สนามฟุตซอล  สนามวอลเล่ยบ์อล     สนาม
บาสเกตบอล และสนามเซปักตะกร้อ 
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การจดัการศึกษา 
1.การเรียนการสอน 
 1.1.การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ีกาํหนดและ 
นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และ 
ประสบการณ์ได ้
 1.2.การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนได้หลากหลาย 
รูปแบบ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในวิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานในขอบเขต 
สาํคญัและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจาํ สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะไปสู่ 
บริบทใหม่ สามารถให้ดาํแนะน่า แกปั้ญหาเฉพาะดา้น  และรับผิดขอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีส่วนร่วมใน 
คณะทาํงานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัย ท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
2.การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
 2.1.ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเปีน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี ภาค เรียน
ละ 18 สัปดาห์ โดยมิเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามท่ีกาํหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบนั 
อาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 
 2.2.การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่นอ้ยกวา่ 
สัปดาห์ละ 5 วนัๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมงโดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ  
60 นาที 
3.หน่วยกิต 
ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑด์งัน้ี 
 3.1.รายวชิาภาคทฤษฎีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.2.รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกวา่ 36 ชัว่โมง
เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.3.รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง
เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.4.รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.5.การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวทิยาการ ไม่นอ้ยกวา่ 320 
ชัว่โมง เท่ากบั 4 หน่วยกิต 
 3.6.การทาํโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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4.โครงสร้าง 
โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ กิจกรรมเสริม
หลกัสูตร ดงัน้ี 
4.1.หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
 4.1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 4.1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 4.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 4.1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
 4.1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
 4.1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
4.2.หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
 4.2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
 4.2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
 4.2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
 4.2.4 'ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
4.3.หมวดวชิาเลือกเสรี 
4.4.กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
จาํนวนหน่วยกิตฃองแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตรให้เป็นไปตามกาํหนดไวใ้นโครงสร้างของ แต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั ตามท่ี
กาํหนดไวใ้นหลักสูตร และหรือพฒันาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งกาํหนดรหัสวิชา
จาํนวน หน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนตามท่ีกาํหนดไวใินหลกัสูตร 
5.การแกป้ระสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบั 
ภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหดัหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้
ใน สถานศึกษาหรือสถาบนัแลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ได ้สัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั 
ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็นและ
เกิด การใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการทาํงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
โดย การจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 
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 5.1.สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ในรูปของ 
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ย
กวา่ 320 ชัว่โมง กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั ตอ้งการเพิ่มพูน 
ประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ สามารถน่ารายวิชาในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียน
หรือ ฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานชองรัฐ โดยใช้เวลารวมกบัการฝึกประสบการณ์
ทกัษะ วชิาชีพไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 
 5.2.การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
6.โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 เป็นรายวชิาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จาก 
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองตามความถนดัและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือเร่ืองท่ีจะ
ศึกษา คน้ควา้ การวางแผน การกาํหนดชั้นตอนการดาํเนินการ การดาํเนินการ การประเมินผลและการจดัทาํ
รายงาน ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะชองโครงการนั้น ๆ โดยการจดัทาํ
โครงการ ดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการ ดงันั้น 
 6.1สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพท่ี 
สัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิตใชเ้วลา 
ไม่น้อยกว่า 216 ชัว่โมง ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีชัว่โมงเรียน 4 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวชิาเดียว 
หากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 
 6.2การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเซ่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
7.การศึกษาระบบทวภิาคี 
 เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 
สถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐ
เพื่อให้ การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี สามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตาม
จุดหมายของ หลกัสูตร การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนาํรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไป
กาํหนด รายละเอียดของรายวชิาและเวลาท่ีใชฝึ้ก จดัทาํแผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา
ให ้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ีอาจนาํรายวิชา
อ่ืนในหมวดวชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
8.การเขา้เรียน 



23 
 

 ผูเ้ขา้เรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติั 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
9.การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด 
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
10.กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 10.1.สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่2 ชัว่โมง 
ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวชิาการและวชิาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยั การ 
ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค ์การทาํงาน ปลูกฝังจิตสํานึกและ 
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งการทะนุบาํรุงขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และ 
ปรับปรุงการทํางาน ทั้ งน้ีสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกับกิจกรรมท่ีสถาน
ประกอบการ จดัข้ึน 
 10.2.การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย
การจดั การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
11.การสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 11.1 ประเมินผา่นรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือก เสรีตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 11.2 ไดจ้าํนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างชองหลกัสูตร 
 11.3 ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 และผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 11.4 เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 
12.การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 12.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชา
เพิ่มเติมใน แต่ละกลุ่มวชิาของหมวดวชิาทกัษะชีวิตในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษะบูรณาการใด ๆ 
ก็ไดโ้ดย ผสมผสานเน้ือหาวชิาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวชิาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา 
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาลังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจดัประสงคข์องหมวดวิชา
ทกัษะชีวติ 
 12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง
รายละเอียด ชองรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทกัษะวิชาชีพ
เลือกได้โดย พิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความ
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ตอ้งการของสถาน ประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ 
 12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได ้
ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 
ทั้งน้ี การกาํหนดรหสัวชิา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตร 
กาํหนด 
13.การปรับปรุงแกไ้ข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมติัหลกัสูตร 
 13.1 การพฒันาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคญัชองหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาระดบัประกาศปิยบตัรวชิาชีพ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนั 
การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.3 การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 13.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถ 
ดาํเนินการไดโ้ดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
14.การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 
 14.1 คุณภาพชองผูส้าํเร็จการศึกษา 
 14.2 การบริหารหลกัสูตร 
 14.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
 14.4 ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน 
ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการประเมินเพื่อ
พฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 
 1.   การเรียนการสอน 
  1.1.การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ี
กาํหนดและนาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามมารถเทียบโอนผลกาเรียน และของเทียบ
ความรู้ 
และประสบการณ์ได ้
  1.2.การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบ   เพื่อให้ผูเ้รียนสามมารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในวิชาการท่ีสัมพนัธ์กบัวิชาชีพ
ในการวางแผนแกปั้ญญาและจดัการทรัพยากรในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพฒันา
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วิชาการ ริเร่ิมส่ิงใหม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบติังานท่ีซับซ้อน
หรือจัดการงานผูอ่ื้นมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
 2.  การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
  2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสําหรับผูเ้ข้าเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลักสูตรกาํหนด ใช้
ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาส่วนผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้
เรียนเท่าสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ี
กาํหนด ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ปีการศึกษา 
  2.2  การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
   2.2.1 ในปีการศึกษาหน่ึงๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือ
ระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามท่ีกาํหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 
         2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการ
สอน ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 5 วนัๆละ ไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
3. หน่วยกิต 
 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสูตร ระหวา่ง 83-90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต  
ถือเกณฑด์งัน้ี 
 3.1.รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.2.รายวิชาปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติใน
หอ้งปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกวา่ 36 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.3.รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง 
เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.4.รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.5.การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถนประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่นอ้ยกวา่ 320
ชัว่โมงเท่ากบั 4 หน่วยกิต 
 3.6.การทาํโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
4. โครงสร้าง 
 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา 
และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 
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 4.1 หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
  4.1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร 
   1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 
   2) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
  4.1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 
   1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
   2) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
 4.2 หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
  4.2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
  4.2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
  4.2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
  4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
  4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 
 4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 จาํนวนหน่วยกิต ของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงสร้าง
ของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา รายวชิาแต่ละหมวดวชิา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมตามสมตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งกาํหนดรหัส
วชิาจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนักบั
ภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีเรียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหดัหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัแล้วระยะเวลาหน่ึง ทั้ งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศ
การทาํงานร่วมกนัส่งเสริมการฝึกทกัษะการจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนคิดได ้ทาํเป็น 
และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการทาํงานและการประกอบอาชีพ
อิสระโดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 
 5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในรูปของ
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยากร รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ย
กวา่ 320 ชัว่โมง กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต โดยให้นาํรายวิชาในหนวดวิชาทกัษะวิชาชีพท่ีตรงหรือ
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สัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐไดโ้ดยใช้
เวลาร่วมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 
 5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
6. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
เป็นรายวชิาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจในลกัษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือเร่ืองท่ี
จะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการ การดาํเนินงาน การประเมินผลและการ
จดัทาํรายงาน ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของโครงการนั้น ๆโดยการจดัทาํ
โครงการดงักล่าวตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
 6.1.สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพใน
ภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคภาคเรียนท่ี 4 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต ใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 216 ชัว่โมง ทั้งน้ี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้ชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวชิาเดียว 
หากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 
 6.2. การตดัสินคา้ผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
7. การศึกษาระบบทวภิาคี 
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วน
หน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสถาบนั และการเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสมมารถด้านการผลิตและ
พฒันากาํลงัคนท่ีตรงความตอ้งการของผูใ้ชต้ามจุดหมายของหลกัสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
ตอ้งนาํรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมกาํหนดรายละเอียนของรายวิชาไดแ้ก่ จุกประสงค์
รายวชิา สมรรถนะรายวชิา คาํอธิบายรายวชิา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิตให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพร้อม
จดัทาํแผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาทั้งน้ีอาจนาํรายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทกัษะ
วชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชาวิภาคีให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
และใหร้ายงานการพฒันารายวชิาใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 
 
 
\ 
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8. การเขา้เรียน 
 ผูเ้ขา้เรียนตอ้งมีพื้นความรู้และคุณสมบติั ดงัน้ี 
 8.1 พื้นความรู้ 
  สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ผูเ้ขา้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกาํหนด ตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ใหค้รบตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร สาขาวิชา
และการตดัสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 พ.ศ.2558 
 8.2 คุณสมบติั 
 คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 พ.ศ.2558 
9. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 พ.ศ.
2558 
10. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวชิาการและวชิาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยัของ
ตนเอง การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทาํงาน ปลูกฝัง
จิตสาํนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อชุมชน
และท้องถ่ิน รวมทั้ งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ
ประเมินผลและปรับปรุงการทาํงาน ทั้งน้ี สําหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
สถานประกอบการจดัข้ึน 
 10.2การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการ
จดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 พ.ศ. 
2558  
11. การจดัแผนการเรียน 
 การจดัทาํแผนการเรียน เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีจะดาํเนินการสอนใน
แต่ละภาคเรียน โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
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ประมาณ 40:60  ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 11.1  จดัรายวชิาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวชิาท่ีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-
ยากของรายวิชา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการจดั
การศึกษาร่วมกนัเพื่อเรียนเปล่ียนงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน 
 11.2 จดัให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนรายวิชาเลือกและวิชาเสรี ตามความถนัด ความสนใจเพื่อ
สนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
 11.3 รายวชิาทวภิาคี หรือการนาํรายวชิาไปเรียนและไปฝึกในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ
ใหป้ระสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรง
กบัลกัษณะงานของสถานประกอบการแหล่งวทิยาการนั้น ๆ 
  11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจดัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 3 หรือ 4 คร้ัง
เดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือจดัใหล้งทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคการศึกษาท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 4 
รวม 4 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้น ๆ 
 11.5 กิจกรรมหลกัสูตร ใหก้าํหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวใ้นแต่ละภาคเรียน โดยนกัศึกษาตอ้ง
เขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 11.6 จาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลาให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไม่
ควรเกิน 35 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
12. การสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 12.1 ไดร้ายวชิาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวชิาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และ
หมวกวชิาเลือกเสรี ครบถว้ยตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการ
เรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด 
 12.2 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 
 12.3 ผา่นเกณฑป์ระเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 12.4 ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมหลกัสูตรและ “ผา่น” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษา
กาํหนด 
13. การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 13.1หมวดวชิาทกัษะชีวติ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมใน
แต่ละกลุ่มวชิาของหมวดวชิาทกัษะชีวติ ในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบูรณาการใด ๆก็ไดโ้ดย
ผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา
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วทิยาศาสตร์ กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวชิานั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ 
 13.2 หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนัสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
ทกัษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา 
ตลอดจนความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและหรือเพื่อการศึกษาต่อ 
 ทั้งน้ี การกาํหนดรหสัวชิา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
14. การปรับปรุงแกไ้ข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและอนุมติัหลกัสูตร 
 14.1การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหนา้ท่ีของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 14.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนัสามารถ
ดาํเนินการไดโ้ดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
15. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 
 15.1 คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 
 15.2 การบริหารหลกัสูตร 
 15.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
 15.4 ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน 
 ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้มีการ
ประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
  สภาพชุมชน 
  วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี  ตั้งอยูใ่นอาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  ใกลส้วนอุตสาหกรรมบางกะดี 
โดยมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน  ในการร่วมมือจดักิจกรรมต่าง ๆ  บริเวณใกลเ้คียงก็จะมีตลาดพูนทรัพย์
แหล่งขายอุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้าง ๆ   
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วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใกลก้บัอาํเภอเมืองใกลส้วนอุตสาหกรรมบางกะดี จึงทาํให้สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี แต่เม่ือ ปี 2554 ท่ีเกิดอุทกภยัคร้ังยิง่ใหญ่จึงทาํใหเ้ศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนตวั 
ประชาชนในชุมชนจึงอยูใ่นภาวะขา้วยากหมากแพง 
 โดยส่วนใหญ่ผูป้กครอง ของนกัเรียน / นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีมีวุฒิการศึกษาอยู่
ในระดบัการศึกษามธัยมตอนปลาย  และระดบัอ่ืน ๆ  อาชีพของผูป้กครองทาํงานบริษทัหรือทาํงานโรงงาน
เป็นส่วนใหญ่   เศรษฐกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี  ไม่เกิน 150,000 / ปี 
ประวติัสถานศึกษา  
วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา   สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิ
ชีพ  (ปวช.)  
 -แผนกช่างอุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างยนต ์ และสาขาวชิาช่างไฟฟ้า 
 -พาณิชยกรรม  สาขาวชิาการบญัชี  และสาขาวชิาการขาย 
พื้นท่ีโดยรอบวทิยาลยั 
เน้ือท่ี  31  ไร่  1  งาน  36  ตารางวา  พร้อม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล.  3  ชั้น  อาคารฝึกงาน และโรง
อาหาร 
ปี  พ.ศ.  2530 กิจการไดเ้จริญกา้วหนา้ข้ึน ทางโรงเรียนจึงไดมี้การสร้างอาคาร คสล.4 ชั้น   1   อาคาร   
ปี  พ.ศ. 2539 เปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 4 ห้อง รวมความจุของนกัศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ระดบัชั้น ปวช. ถึง ปวส.จาํนวน 
2,730 คน และเปิดรอบบ่ายเพิ่มข้ึนอีก 1 รอบ  เปิดสอนในระดบั ปวช. ถึง ปวส. จาํนวน 29 ห้องเรียน ความจุ
ของนกัศึกษา 1,095 คน รวมความจุนกัศึกษาทั้งวทิยาลยั  3,825 คน 
  ปี  พ.ศ.  2540 จงัหวดัปทุมธานีมีความเจริญกา้วหนา้ดา้นอุตสาหกรรมมากข้ึนวิทยาลยัจึง    ขยายหลกัสูตร
ให้ทนัต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน  จึงขยายอาคารเรียนข้ึนอีก 1 อาคารเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น ขนาด 
30 หอ้งเรียน  และเปิดสอนในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมข้ึน  ซ่ึงไดรั้บ   พระมหากรุณาโปรด
เกลา้พระราชทานนามวา่  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณคร้ังน้ีเป็นเกียรติแก่ผูบ้ริหาร  คณะครู  
นกัเรียน  นกัศึกษาเป็นอยา่งยิง่ และเป็นศิริมงคลแก่วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานีสืบไป 
ปี  พ.ศ.  2542 แต่งตั้งนายวนัเดิม  มีความดี  ดาํรงตาํแหน่งเป็นครูใหญ่ต่อจาก  
ดร.ชนากานต ์ ยนืยง 
ปี  พ.ศ.  2547 ผูรั้บใบอนุญาตขออนุญาตปรับลดพื้นท่ีของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีลง  26 ไร่ 2 งาน 53 
ตารางวา เพื่อโอนให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่มหาวิทยาลยัปทุมธานี  และในปีเดียวกนัน้ีทางวิทยาลยัเทคโนโลยี
ปทุมธานีไดเ้ช่าท่ีดินจากมหาวทิยาลยัปทุมธานีจาํนวน 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา 
ปี  พ.ศ.  2551 วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานีไดโ้อนกิจการเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  
จึงไดแ้ต่งตั้ง  นายวนัเดิม  มีความดี  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี  ตาม
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พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  และปัจจุบนัไดเ้ปิดหลกัสูตรในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.)  แผนกพาณิชยการ  สาขาธุรกิจการประชาสัมพนัธ์ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  
แผนกบริหารธุรกิจ  สาขาการประชาสัมพนัธ์  เพิ่มข้ึนอีก 1 สาขา และ วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีไดเ้ปิด
สอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)ดงัน้ี 
1.  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  
 1.1  สายวชิาช่างอุตสาหกรรม 
  -  สาขาวชิาช่างยนต ์
  -  สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั 
  -  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2  สายวชิาบริหารธุรกิจ 
  -  สาขาวชิาการบญัชี 
  -  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
  -   สาขาการประชาสัมพนัธ์ 
2.  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
 2.1  สายวชิาช่างอุตสาหกรรม 
  -  สาขาวชิาช่างยนต-์เทคนิคยานยนต ์
  -  สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั 
  -  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 2.2  สายวชิาบริหารธุรกิจ 
  -  สาขาวชิาการบญัชี 
  -  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -  สาขาการประชาสัมพนัธ์ 
สภาพเศรษฐกิจ 
  จงัหวดัปทุมธานีมีประชากรรวม 703,426 คน (ปี 2546) มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 461 
คนต่อตารางกิโลเมตร ซ่ึงสูงกวา่อตัราความหนาแน่นของประชากรทั้งประเทศ (123 คนต่อตารางกิโลเมตร) 
มีจาํนวนครัวเรือน 324,932 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉล่ียเท่ากบั 2.16 คนต่อครัวเรือน ซ่ึง 
ตํ่ากว่าอตัราเฉล่ียของประชากรต่อครัวเรือนทั้งประเทศ (3.53 คนต่อครัวเรือน) และจากการคาดการณ์
จาํนวนประชากรในอนาคต 5, 10 และ 20 ปี พบวา่ในปี 2551, 2556 และ 2566 จะมีประชากรรวมทั้งส้ิน 
790,216 คน 877,006 คน และ 1,050,586 คน ตามลาํดบั โดยมีอตัราการเจริญเติบโตของประชากรร้อยละ 
2.81 ซ่ึงสูงกวา่อตัราการเจริญเติบโตของประชากรในระดบัประเทศ (ร้อยละ 0.73)  
 สาํหรับสภาพเศรษฐกิจสังคมของจงัหวดัปทุมธานีในปี 2546 สรุปไดว้า่ จงัหวดัปทุมธานีมีมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมเท่ากบั 116,068 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดท่ี้มาจากภาคนอกการเกษตร 112,696 
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ลา้นบาท โดยเฉพาะสาขาการผลิตอุตสาหกรรม 77,248 ลา้นบาท ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัว 192,803 
บาทต่อปี (16,066 บาทต่อเดือน) โดยมีเส้นความยากจนระดบัจงัหวดัใกลเ้คียงกบัระดบัประเทศ (882 บาท
ต่อคนต่อเดือน) คือ 994 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนการจา้งงานในพื้นท่ี พบวา่ จงัหวดัปทุมธานีมีกาํลงัแรงงาน
รวม 310,672 คน โดยเป็นผูว้า่งงานจาํนวน 8,302 คน คิดเป็นอตัราการว่างงานร้อยละ 2.7 ซ่ึงสูงกวา่อตัรา
การวา่งงานทั้งประเทศ  (ร้อยละ 2.60) และการสาธารณสุข มีอตัราส่วนระหวา่งแพทยต่์อประชากรเท่ากบั 
1:2,900 ซ่ึงดีกวา่เกณฑ์มาตรฐานการวดัทางสังคมท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 8 ท่ีกาํหนดใหมี้อตัราส่วนระหวา่งแพทยต่์อประชากรเท่ากบั 1 : 3,300  
สภาพสังคม 
1. สถานภาพในครัวเรือน และสถานภาพในชุมชน 
 สถานภาพในครัวเรือนนั้นพบวา่ร้อยละ 48.8 มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นหวัหนา้ครัวเรือนรอง
ลงไป ไดแ้ก่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นคู่สมรสของหวัหนา้ครัวเรือน คือร้อยละ 27.7 สถานภาพในชุมชน
นั้นพบวา่เกือบทั้งหมด มีสถานภาพเป็นลูกบา้น  รองลงไปไดแ้ก่มีสถานภาพเป็นกาํนนั หรือผูใ้หญ่บา้น หรือ
ผูช่้วย ผูใ้หญ่บา้น  
2. ระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษาพบส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษาตอนตน้  รองลงไป ไดแ้ก่ สําเร็จ
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
3. การนบัถือศาสนา  
 พบวา่ เกือบทั้งหมด หรือร้อยละ 99.1 นบัถือศาสนาพุทธ ท่ีเหลืออีกร้อยละ 0.9 นบัถือศาสนาอิสลาม    
4. สถานภาพสมรสและจาํนวนบุตรท่ีเกิดรอด 
สถานภาพสมรสปัจจุบนั พบวา่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 เป็นผูท่ี้สมรสแลว้และยงัอยูกิ่นกบัคู่สมรส  รองลงมา
เป็นโสดหรือยงัไม่ไดส้มรส คือร้อยละ 24 มีบุตรเกิดรอดโดยเฉล่ียเท่ากบั  2.4 คน หรืออยูใ่นช่วง 1 - 2 คน
มากท่ีสุด คือ รองลงมาไดแ้ก่มีจาํนวนบุตรเกิดรอดในช่วง 3 - 4 คน  
5. จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนนั้นมีตั้งแต่ 2 - 11 คน พบวา่มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนโดยอยูใ่นช่วง 3 - 4 คน
สูงท่ีสุด คือร้อยละ 43.9  รองลงไปไดแ้ก่ช่วง 5 - 6 คน คือร้อยละ 28.7   
6. การตั้งถ่ินฐานและระยะเวลาการอยูอ่าศยั 
การตั้งถ่ินฐานและระยะเวลาการอยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีภูมิลาํเนาหรือเกิดในหมู่บา้นท่ีศึกษาในจาํนวนท่ี
ยา้ยถ่ินส่วนใหญ่ยา้ยมาจากหมู่บา้นต่าง ๆ ในภาคกลาง คือร้อยละ 19.5  รองลงไป ไดแ้ก่ ยา้ยมาจากหมู่บา้น   
ต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะเวลาการอยู่อาศยัเฉล่ียเท่ากบั  8.1 ปี สาเหตุเพราะยา้ยตาม
ครอบครัวหรือแต่งงาน  
7. ลกัษณะของอาคารบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั   
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ลกัษณะของอาคารบา้นเรือนท่ีอาศยัอยู่ในปัจจุบนั พบว่าส่วนใหญ่เป็นบา้นไมช้ั้นเดียวใตถุ้นสูง รองลงไป
เป็นบา้น 2 ชั้นสร้างดว้ยอิฐและท่ีเป็นหอ้งแถว  
8. ความตอ้งการยา้ยถ่ินในอนาคตและสถานท่ีท่ีคิดจะยา้ยไปอยู ่ 
ความตอ้งการยา้ยถ่ินในอนาคตพบวา่ ร้อยละ 93.3 ไม่ตอ้งการยา้ยถ่ินไปท่ีใด ๆ อีกในจาํนวนท่ีคิดอยากจะ
ยา้ยนั้นใหเ้หตุผลของความตอ้งการยา้ยถ่ินออกวา่เป็นเพราะดา้นการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่  

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ขอ้มูลของสถานศึกษา 
  ขอ้มูลผูเ้รียน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวภิาคี ทวศึิกษา รวม 
ปวช.1 219 0 0 219 
ปวช.2 211 0 0 211 
ปวช.3 124 0 0 124 

รวม ปวช. 554 0 0 554 
 ขอ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 290 60 20.69 
ปวส.2 302 151 50.00 

รวม 592 211 35.64 
  ขอ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 209 76 36.36 
ปวส.2 327 247 75.54 
รวม 536 323 60.26 
ขอ้มูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วชิาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ดัการ/ ผูอ้าํนวยการ/ รอง
ผูอ้าํนวยการ/ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

7 5 - 

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรั้บการบรรจุ/ ผูท่ี้ไดรั้บการ
รับรอง 

21 18 18 

ขา้ราชการพลเรือน 0 - - 
พนกังานราชการครู 0 0 0 
พนกังานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ระดับช้ัน ปกติ ทวภิาคี รวม 
ปวส.1 179 0 179 
ปวส.2 327 0 327 

รวม ปวส. 506 0 506 
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ครูพิเศษสอน 19 16 19 
เจา้หนา้ท่ี 7 - - 
บุคลากรอ่ืน ๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนกังาน
ขบัรถ/ ฯ) 

5 - - 

รวม ครู 40 34 37 
รวมทั้งส้ิน 59 34 37 
  ขอ้มูลหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวชิา ระดับ ปวช.(สาขาวชิา) ระดับ ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา) 
อุตสาหกรรม 2 2 4 
พาณิชยกรรม 3 4 7 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 
รวมทั้งส้ิน 5 6 11 
  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลงั) 
อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบติัการ 4 
อาคารวทิยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค ์ 3 
อาคารอ่ืน ๆ 0 
รวมทั้งส้ิน 11 
  ขอ้มูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 12336786.00 
งบดาํเนินงาน 13947732.74 
งบลงทุน 7758217.05 
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งบเงินอุดหนุน 25508554.19 
งบรายจ่ายอ่ืน 2769419.80 
รวมทั้งส้ิน 62320709.78 

2.4 ปรัชญา อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  “ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เนน้สังคม” 
  อตัลกัษณ์ 
  “อ่อนนอ้ม ทกัทาย ยิม้ง่าย ไหวเ้ก่ง” 
  เอกลกัษณ์ 
  ทกัษะเยีย่ม เป่ียมคุณธรรม นาํจิตอาสา กา้วหนา้เทคโนโลย ี

2.5 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

  วสิัยทศัน์ 
  “วิทยาลยัเทคโนโลยี เป็นสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีคุณธรรมมีทกัษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
และมีจิตอาสาพฒันาสังคม” 
  พนัธกิจ 
  1.ผลิตนกัศึกษาให้มีความรู้ทกัษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและสังคม 
2.พฒันาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมกบัองคก์รภายนอก 
3.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
4.พฒันาการบริหารจดัการดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัของครูและผูเ้รียน 
เป้าประสงค ์
1. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะวชิาชีพ 
 1.1.จดัใหมี้ความรู้และทกัษะวชิาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 1.2.ส่งเสริมให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถ
นาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้
 1.3.เสริมสร้างใหมี้ทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 1.4.ส่งเสริมให้มีความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีท่ีจาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังาน
วชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 1.5.ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และการมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
 1.6.จดัใหมี้ความรู้ และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็การศึกษา 
 1.7 ส่งเสริมใหมี้ความรู้และทกัษะในการทาํงาน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ 
 1.8 สร้างเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
พึงพอใจ 
2. พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 2.1 ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 2.2 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
 2.3 จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวชิา 
 2.4 จดัสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกงาน สถานท่ีศึกษาค้นควา้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 2.5 จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวก ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.6 พฒันาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งในระบบและ
ทวภิาคีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. การจดัแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและการจดักิจกรรมส่งเสริมการ อนุรักษค์วามเป็นไทย 
 3.1 จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 3.2 จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 
 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ว ัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม 

4. การบริการวชิาชีพสู่สังคม 
 4.1 จดับริการวชิาชีพท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน สังคม องคก์ร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 4.2 จดัสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบั
แผนการบริการวชิาชีพท่ีกาํหนด 
5. สนบัสนุนใหมี้การจดัการเก่ียวกบันวตักรรมและการวจิยั 
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 5.1.สนบัสนุนให้มีการสร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยัและโครงงานท่ีนาํไปใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5.2.จดัสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันาและเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยัและ
โครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5.3.จดัการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5.4.พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการบริการใช้ภาวะผูน้าํและการมีวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 5.5.จดัระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วชิาชีพ 
 5.6.จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสถานศึกษาอยา่ง เหมาะสม 
 
ยทุธศาสตร์ 
1.พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะวชิาชีพ 
 1.1. จดัอบรมครูให้มีความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยสีมยัใหม ่
 1.2. จดัอบรมครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อให้
ความรู้นกัศึกษานาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้
 1.3 ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสามารถใชภ้าษาส่ือสารในชีวติได ้
 1.4  ปลูกจิตสาํนึกใหน้กัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 1.5 ปรับระบบบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
2.พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 2.1 จดัตลาดนดัแรงงานใหห้ลากหลาย 
 2.2 จดัอบรมผูส้อนเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 2.3 ปลูกจิตสาํนึกผูส้อนและนกัศึกษาร่วมกนัพฒันาหอ้งเรียนและโรงฝึกงานสะอาดน่าเรียน 
 2.4 ปรับระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน
การสอน 
 2.5พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน 
 2.6 ส่ง เสริมใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
3.การจดัแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและการจดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษค์วามเป็นไทย 
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 3.1 ปรับระบบบริการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
 3.2 ปลูกจิตสาํนึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมร่วมกบัการเรียนการสอน 
 3.3 ปลูกจิตสาํนึกการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประเพณี วฒันธรรม และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
4.  การบริการวชิาชีพสู่สังคม 
 4.1 ส่งเสริมการจดับริการวชิาชีพต่อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
 4.2 จดัสรรงบประมาณเพื่อบริการวชิาชีพต่อชุมชนอยา่งเป็นระบบ 
5.สนบัสนุนใหมี้การจดัการดา้นนวตักรรมและการวจิยั 
 5.1 พฒันาผูส้อนและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามรถในการส่ือ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
โครงงาน และงานวจิยั 
 5.2 จดัอบรมครูเร่ืองการทาํวจิยัในชั้นเรียน 
 5.3  จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์โครงงาน และงานวจิยั 
 5.4 เผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม โครงงาน และงานวจิยั ต่อสาธารณชน 
6. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการบริการ 
 6.1. มีโครงสร้างการบริหารงานอยา่งชดัเจน 
 6.2 ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการบริหารวิทยาลยัโดยมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
 6.3 พฒันาระบบสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
กลยทุธ์ 
1.ผลการจดัการศึกษาของผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 
2.พฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาดา้นคุณธรรม 
3.พฒันาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา 
4.พฒันาการบริหารจดัการอาชีวศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
5.ส่งเสริมการดาํเนินการบริหารจดัการศึกษาตามนโยบายสาํคญัของหน่วยงานตน้สังกดั 
6.พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7.ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการบริหารจดัการศึกษากบับุคคล และองคก์รต่าง ๆ 
8.ส่งเสริมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9.ส่งเสริมการบริหารจดัการด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยัของผูบ้ริหารครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน 
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2.6 เกียรติประวติัของสถานศึกษา 
  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
เขา้ร่วมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวนิยั
สาํหรับนกัเรียนภายใตโ้ครงการกองทุนการศึกษา ตาม
พระราชดาํริ รุ่นท่ี6 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานกอง
ทุนการศึกษา ทาํเนียบ
องคมนตรี 

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

 
รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
นางสาวกนัภิรมย ์สันโดด  
ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ 

ชนะเลิศ จงัหวดั องคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัาะพื้นฐาน
อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวกนัภิรมย ์สันโดด  
ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาววรรณวษิา บวังาม  
ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดั
ปทุมธานี 

นายประศาตร์ วงษส์นิท  
รางวลัเหรียญทองแดง 
ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองให้อาหาร
ปลาแบบอตัโนมติั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 
2019 

นายประศาตร์ วงษส์นิท  
รางวลัชนะเลิศ Startup 
Thailand ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองให้
อาหารปลาแบบอตัโนมติั 

ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 

นายนนทพทัธ์ อุตพุต  
รางวลัครูผูป้ฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายนนทพทัธ์ อุตพุต  
ครูดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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นายประศาตร์ วงษส์นิท  
ครูดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอรรถพล นวลเป็นใย  
รางวลัครูผูป้ฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายสุริยะ กนัศิริ  
รางวลัครูผูป้ฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายจิรสุข องักูรวบูิลย ์ 
รางวลัครูผูป้ฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

  รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
นางสาวชนา
กานต ์สงบ  
ทกัษะการ
นาํเสนอขาย
สินคา้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววราภรณ์ 
สุขนุ่ม  
ทกัษะการ
นาํเสนอขาย
สินคา้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุมาลยั 
พานแกว้  
ทกัษะการ
นาํเสนอขาย
สินคา้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนา รางวลั ภาค สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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กานต ์สงบ  
ทกัษะการ
นาํเสนอขาย
สินคา้ 

อ่ืน ๆ 

นางสาววราภรณ์ 
สุขนุ่ม  
ทกัษะการ
นาํเสนอขาย
สินคา้ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวนํ้าทิพย ์
เนียมมี  
ทกัษะการ
นาํเสนอขาย
สินคา้ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวชนา
กานต ์สงบ  
ทกัษะการ
นาํเสนอขาย
สินคา้ 

ชนะเลิศ จงัหวดั องคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนั
ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวชนา
กานต ์สงบ  
ทกัษะการ
นาํเสนอขาย
สินคา้ 

ชนะเลิศ จงัหวดั องคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนั
ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาววราภรณ์ 
สุขนุ่ม  
ทกัษะการ
นาํเสนอขาย
สินคา้ 

ชนะเลิศ จงัหวดั องคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนั
ทกัษะวชิาชีพ และทกัาะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวกนัยา 
นพพนัธ์  
ทกัษะการเขียน

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
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แผนธุรกิจ 
นางสาว
กมลวรรณ คุณ
ทุม  
ทกัษะการเขียน
แผนธุรกิจ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวปานน
ภสั โมกศิริ  
ทกัษะการเขียน
แผนธุรกิจ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวสุดารัตน์ 
ผาแสน  
ทกัษะการเขียน
แผนธุรกิจ  

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวกานต์
มณี โมลี้  
ทกัษะการเขียน
แผนธุรกิจ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายคมัภีร์ วปัิส
มา  
รางวลัชนะเลิศ 
Startup Thailand 
ส่ิงประดิษฐ์
เคร่ืองใหอ้าหาร
ปลาแบบ
อตัโนมติั 

ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 

นางสาวสุทธิรัก 
อยูย่อด  
รางวลัชนะเลิศ 
Startup Thailand 
ส่ิงประดิษฐ์
เคร่ืองใหอ้าหาร

ชนะเลิศ ชาติ Starup Thailand League 2019 R-League 
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ปลาแบบ
อตัโนมติั 
นายชยานนัท ์สี
นาถ  
รางวลัชนะเลิศ 
Startup Thailand 
ส่ิงประดิษฐ์
เคร่ืองใหอ้าหาร
ปลาแบบ
อตัโนมติั 

ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 

นายชยานนัท ์สี
นาถ  
รางวลัเหรียญ
ทองแดง 
ส่ิงประดิษฐ์
เคร่ืองใหอ้าหาร
ปลาแบบ
อตัโนมติั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 

นางสาวสุทธิรัก 
อยูย่อด  
รางวลัเหรียญ
ทองแดง 
ส่ิงประดิษฐ์
เคร่ืองใหอ้าหาร
ปลาแบบ
อตัโนมติั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 

นายคมภีร์ นิปัส
มา  
รางวลัเหรียญ
ทองแดง 
ส่ิงประดิษฐ์
เคร่ืองใหอ้าหาร

รางวลั
อ่ืน ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 
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ปลาแบบ
อตัโนมติั 
นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ  
รางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั 1 
ประเภท Lady 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการปืนยาว.
22LR พาดศอก
ศูนยเ์ปิด 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ  
รางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั1 
ประเภท Lady 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการ มินิไร
เฟิล .22LR ศูนย์
เปิด 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ  
รางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั2 
ประเภท Lady 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการปืนยาว 
.22LR ระยะ 15 
เมตร 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ  
รางวลัรอง

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 
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ชนะเลิศอนัดบั2 
ประเภท ทัว่ไป 
การแข่งขนักีฬา
ยงิปืน รายการ 
มินิไรเฟิล .22LR 
โอเพน่  
นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ  
รางวลัรอง
ชนะเลิศ อนัดบั 2 
ประเภท Lady 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการปืนยาว 
.22LR ระยะ 25 
เมตร 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ  
รางวลัชนะเลิศ 
ประเภท Lady 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการ มินิไร
เฟิล .22LR โอ
เพน่ 

ชนะเลิศ จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ  
รางวลัชนะเลิศ 
ประเภท ทัว่ไป 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการปืนยาว 
.22LR สปีดโอ
เพน่ 

ชนะเลิศ จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวพทัธ์ธีรา ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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เพชรสงคราม  
คอมพิวเตอร์
สารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภคัจีรา 
จนัทร์เจก็  
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกลัยา คด
พระเนาว ์ 
การเขียน
โปรแกรมเชิง
วตัถุเบ้ืองตน้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวลกัษิ
กานต ์จตุรสุ  
โปรแกรมกราฟิก 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนิภา
วรรณ เสือเดช  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจีรวฒัน์ ดี
ยางหวาย  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอนญัญา 
พวงศรี  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภทัรา
ภรณ์ พรหมอุดม  

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
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ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศศินา 
วรคชิน  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุทธิรัก 
อยูย่อด  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจารุ
วรรณ แสง
ชาวนา  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอรวรรณ 
แซ่ตั้ง  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวณฤดี 
แสงมาศ  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววรรณภา 
สะโดอยู ่ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวดวงฤดี 
เขียวพรม  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวระนนัท์ ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ญา เรือนเอ่ียม  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพทัธ์ธีรา 
เพชรสงคราม  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

นายศุภกิจ ยิง่
ไพบูลยสุ์ข  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวกลัยา คด
พระเนาว ์ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนา
กานต ์ขดัสี  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวฐิติมา 
เกาะออ้ม  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุพาพร 
งามทรัพย ์ 
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววรา
ลกัษณ์ กลา้แห่ง
งาน  
องคป์ระกอบ

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ศิลป์ในงาน
คอมพิวเตอร์ 
นางสาวชนา
กานต ์ขดัสี  
การใชโ้ปรแกรม
ออกแบบงาน 3D 
Animation ดว้ย
โปรแกรม 
Sketchup Pro 
2015 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายปรมินทร์ ศิริ
จนัโท  
เทคนิคการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว
คอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววณิชชา
กร ปาละกะวงค ์ 
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศใน
งานธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววชุิดา สุข
ประเสริฐ  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายณฐักุล วรรณ
สุคนธ์  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนฎัฐณิ
ชา นิลพนัธ์  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาววาสิณี 
วรรณชยั  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายทศพร ฉิม
พาลี  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชลดา 
สีสัน  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววภิารัตน์ 
สอนสัตย ์ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุจิรา สุ
รินทะ  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายประกาศิต 
มูลสาร  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกีรติกา 
ตรวจมรรคา  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกมลรัตน์ 
กะวาลธง  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวอมรทิพย ์
ขนัธ์ศิลา  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุพรรษา 
ศกัด์ิเพช็ร  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววณิชชา
กร ปาละกะวงศ ์ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาว
วรางคณา ศรี
ตะโกเศศ  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพร์
พตัร เสริมนอก  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเพียง
ฤทยั โคบายาชิ  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกญัญ
รัตน์ บุญศาสตร์  
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจ
รัตน์ ชยัแสง  
ประกวดส่ือการ

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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เรียนรู้ สยามบรมราชกุมารี 
นายตะวนั คนมัน่  
เคร่ืองยนตเ์ล็ก
ดีเซล 

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายทิมไทย เขม็
พนัธ์  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายทศพล เพง็
พวง  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายพฤฒิชยั แกว้
ผอ่ง  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุวภิา 
ทว้มสม  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายกฤษณะพงศ ์
สุกประเสริฐ  
งานเทคนิค
พื้นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนพล โหมด
รุ่ง  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสุธาดล คุณปิ
ยะ  
ประกวด

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ส่ิงประดิษฐ ์ สยามบรมราชกุมารี 
นายนวพงษ ์พนัธ์ุ
พงษ ์ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายณฐัพงษ ์
เจริญกุล  
งานเทคนิค
พื้นฐาน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายคฑาวธุ ศรี
บุรินทร์  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเป่ียมศกัด์ิ 
วงศว์ฒันะ  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอภิวฒัน์ ม่วง
เจริญ  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธีรวฒัน์ ยศ
ทิพย ์ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชุติพนธ์ มะ
ลิวรรณ  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอุดมศกัด์ิ 
ธรรมราช  
ประกวด

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ส่ิงประดิษฐ ์ สยามบรมราชกุมารี 
นางสาววรรณษา 
ทองอยู ่ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนชัชา 
เทียนชยั  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายก่อเกียรติ 
พนัธ์ุไมสี้  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเจษฎา เจริญ
วงศ ์ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายพุฒิพงศ ์ศรี
แสงจนัทร์  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสมภพ จนัทร์
ใส  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรย ุพุม่ทิพย ์ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายประภาวชิ 
กลิดนิล  
ประกวด

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ส่ิงประดิษฐ ์ สยามบรมราชกุมารี 
นายชาคริต 
โปรดปราน  
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายปิยวฒัน์ เก๋ียง
ตา  
ทกัษะเคร่ืองทาํ
ความเยน็ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายศุภโชค จง
ภกัดี  
ทกัษะเคร่ืองทาํ
ความเยน็ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชลธิชา 
หยองนอ้ย  
ทกัษะมอเตอร์
ไฟฟ้า
กระแสสลบั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวทิวสั โนน
พรมราช  
ทกัษะการติดตั้ง
ไฟฟ้าดว้ยท่อร้อย
สาย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาว
เบญจมาศ งาม
ทรัพย ์ 
การกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุพิชญา 
แตงสาขา  
การกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นายณฐัพงษ ์
เจริญกุล  
มารยาทไทย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวดาริกา 
ขนัธวธิิ  
มารยาทไทย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุณยา
นุช วจิารณ์ผล  
มารยาทไทย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชุติ
มนฑน์ แกว้
โรจน์  
มารยาทไทย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

   รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2563 
ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
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ส่วนที ่3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด และสถานศึกษาสามารถกาํหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ดงัน้ี  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

   การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทกัษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

1.1 ดา้นความรู้ 

  ผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฎี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทาํงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้

  ผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะวิชาชีพ และทกัษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา สามารถประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการดาํรงชีวิต
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
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มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและจาํนวนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดาํเนินการตามนโยบายสําคญัของหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแลสถานศึกษา ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจาํนวนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นผูพ้ร้อมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยัทาํงาน ตามหลกัสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กาํกบั ดูแลให้ครูจดัการเรียนการสอน
รายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 

 สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรง
ฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 
  สถานศึกษามีความสาํเร็จในการดาํเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคญัท่ีหน่วยงานตน้
สังกดัหรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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   สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจดัทาํ
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จดัการศึกษา การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัทาํนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดย
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที ่4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 4.1.1 ดา้นความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
1) ผลสัมฤทธ์ิ  
 4.1.1 ดา้นความรู้ 
1) ผลสัมฤทธ์ิ 
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  
การดาํเนินงาน 
 วิทยาลยั ฯ มีโครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน มีกิจกรรมการประเมินมาตรฐาน
วชิาชีพอยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนระดบัชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 เห็นความสําคญัของ
การเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้ครูผูส้อนบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิให้ผูเ้รียนมีคุณภาพและมาตรฐานมีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน นอกจากน้ี
ยงัไดด้าํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบติั ระดบั ปวช. 3 
และ ปวส.2 ทุกสาขาวชิา 
ผลสัมฤทธ์ิ 
 ผูเ้รียนระดบัชั้น ปวช.3  และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาเล็งเห็นความสําคญัของการเขา้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยครูผูส้อน บูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพและมาตรฐานมีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ปรากฎผลดงัน้ี 
 1.1.1.) เชิงปริมาณ 
  จาํนวนผูท่ี้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในภาพรวม จาํนวนทั้งส้ิน 319 
คน จากจาํนวนผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสูตร  จาํนวน 361 คน จาํแนกเป็น 
ระดบั ปวช. 80 คน ระดบั ปวส. 239 คน  
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
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  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกเทียบกบัผูเ้รียนท่ี
ลงทะเบียนกบัผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษาร้อยละ 88 เทียบกบัเกณฑก์ารประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 
 1.1.3) ผลสะทอ้น 
  องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผูท่ี้เก่ียวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ี
สามารถผลิตผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพของแต่ละสาขาวชิาชีพตามท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ 
 4.1.2 ดา้นทกัษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะ
ของผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยุกตใ์ช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
 4.1.1 ดา้นทกัษะการประยกุตใ์ช ้
1) ผลสัมฤทธ์ิ 
 1.1) ผูเ้รียนมีสมรรถะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
การดาํเนิน 
 วิทยาลัย ฯ มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผูป้ระกอบการ หรือ การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด ดงัน้ี 
1) การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา มีขั้นตอนดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 1) จดัทาํโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
 2) จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 
 3) ประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานกิจกรรมโครงการและมอบหมายหนา้ท่ี 
 4) ประชาสัมพนัธ์โครงการและรับสมคัรนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ 
 5) ดาํเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้เบ้ืองตน้ในการประกอบธุรกิจและ แนวทางการ
เขียนแผนธุรกิจ ภายใตห้ลกัสูตรท่ีสาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพกาํหนด 
 6) ศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7)แบ่งกลุ่มนกัศึกษาในการเขียนแผนธุรกิจและจดัใหมี้ท่ีปรึกษาธุรกิจช่วยเหลือให้คาํแนะนาํกลุ่ม
ธุรกิจละ 3 คน 
 8) หวัหนา้ศูนยบ์่มเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ 
2) การคดัเลือกแผนธุรกิจ มีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 
       1)ทาํหนงัสือเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอก จาํนวน  12 คน และ ครูภายในสถานศึกษา จาํนวน 28  คน  
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคดัเลือก ประเมินความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจ 
       2) ผูเ้รียนนาํเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคดัเลือก แผนธุรกิจ 
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       3) หวัหนา้ศูนยบ์่มเพาะฯ รายงานผลการคดัเลือกแผนธุรกิจต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
       4) จดัทาํการประกาศผลการคดัเลือกแผนธุรกิจ 
 3) การบ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา มีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
       1) ดาํเนินแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนธุรกิจท่ีได้รับคดัเลือก ซ่ึงคณะกรรมการ
ประกอบดว้ย กลุ่มผูเ้รียนท่ีเป็นของธุรกิจและครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
       2) คณะกรรมการดําเนินธุรกิจทาํบันทึกข้อความเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อขอรับการ
สนบัสนุนทุนในการดาํเนินธุรกิจ 
       3) วทิยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัทุนในการดาํเนินธุรกิจ 
       4) ผูเ้รียนดาํเนินการเปิดบญัชีธนาคารโดยผูเ้รียนเป็นเจา้ของบญัชีร่วมกนั 
       5) วทิยาลยัฯ โอนเงินเขา้บญัชีผูเ้รียนท่ีไดรั้บการอนุมติัในการดาํเนินธุรกิจ 
       6)ผูเ้รียนร่วมวางแผนดาํเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามแผน
ธุรกิจร่วมกับครูท่ีปรึกษาธุรกิจ เช่น เร่ืองการจดัองค์กรด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ โดยกกาํหนด
เป้าหมายและภารกิจ แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เช่น การวางแผนดา้นการตลาด ดา้นการผลิต การวางระบบ
บญัชีเป็นตน้ 
      7) ดาํเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจท่ีไดก้าํหนด 
      8) จดัทาํบญัชีและสรุปผลการดาํเนินงานในรอบระยะท่ีกาํหนด 
     9) ประชุมคณะกรรมการการดาํเนินธุรกิจในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบผลการดาํเนินธุรกิจใน
ระยะสั้นท่ีผา่นมาวา่บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้หรือ ไม่ สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันารูปแบบ
การดาํเนินธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
     10) ครูท่ีปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอต่อหวัหนา้ศูนยบ์่มเพาะฯ 
     11) หวัหนา้ศูนยบ์่มเพาะฯ รวบรวมสรายงานและจดัทาํสรุปเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผมสัมฤทธ์ิ 
 วิทยาลยัฯ มีการพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรณนะในการเป็นผูป้ระกอบการ หรือการประกอบอาชี พ
อิสระของศูนยบ์่มเพาะฯผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาํหนดปรากฏผลการประเมิน ดงัน้ี 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  1) มีผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จาํนวน 21 คน จากจาํนวนผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมการพฒันาทั้งหมด 21 คน 
  2) ผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบความสําเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ จาํนวน 21 คน 
จากกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการทั้งส้ิน 21 คน และมีแผนธุรกิจ จาํนวน 3 ธุรกิจ 
ดงัน้ี 
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   (1) ธุรกิจลา้งเคร่ืองปรับอากาศและซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
   (2) ธุรกิจ P-Tech Auto Service 
   (3) ธุรกิจ ร้านถ่ายเอกสาร P- Tech Copy 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลยัฯ มีผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะฯ ผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินท่ีสาํนกัคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด ประจาํปีการศึกษา 2563 ระดบั - ดาว ในระดบัจงัหวดั 
และ ระดบั - ดาว ในระดบัภาค เม่ือเทียบกกบัเกณฑก์ารประเมินมีค่าคะแนน - คะแนน ระดบัคุณภาพ - 
 1.1.3) ผลสะทอ้น 
  องค์การ หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับยกยองวิทยาลยัฯ ในการบ่มเพาะฯ และ
พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบการ ประกอบอาชีพอิสระท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 4.1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
1) ผลสัมฤทธ์ิ  
 4.1.3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
 1.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
 การดาํเนินงาน 
 วทิยาลยั ฯ มีการจดัระบบดูแลผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกปั้ญหาการลาออกกลางคนัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีการวางแผนดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลและแนะแนวผูเ้รียน ดงัน้ี 
              1) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ เพ่ือปรับพฤติกรรมและช้ีแจงกฎระเบียบของวทิยาลยัฯ 
             2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ 

            3) จดัประชุมผูเ้รียน ผูป้กครอง เพื่อแจง้ผลการเรียนใหผู้ป้กครองทราบ และประสานความร่วมมือกบั
ผูป้กครองในการดูแลใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด 
            4) มีการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร อบรมหนา้เสาธง ครูท่ีปรึกษาพบผูเ้รียนในท่ีปรึกษาหนา้
เสาธง เพื่อดูแลพฤติกรรมและใหก้ารอบรมผูเ้รียนทุกวนั 
            5) ครูท่ีปรึกษาพบผูเ้รียนในคาบ Homeroom สัปดาห์ละ 3 คร้ัง เพื่อดูแลและแนะแนวผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล ดา้นการเรียนและดา้นพฤติกรรม 
            6) โครงการลดปัญหาการลาออกกลางคนัของผูเ้รียน เพื่อลดปัญหาการลาออกกลางคนัของผูเ้รียน
อยา่งต่อเน่ือง ผูเ้รียนสามารถจบหลกัสูตรตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยในปีการศึกษา 2563 ได ้ไดมี้การจดัทาํ
แฟ้มประวติัประจาํตวัผูเ้รียนและการคดักรองผูเ้รียนเพื่อจดักลุ่มผูเ้รียนเป็นขอ้มูลในการหาแนวทางแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสม 
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           7) มีการจดัหาทุนแก่ผูเ้รียนท่ีมีฐานะยากจน เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและเป็นขวญักาํลงัใจแก่
ผูเ้รียน 
           8) มีการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เกรด ระดบั 2.00 ข้ึน
ไป ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
ผลสัมฤทธ์ิ 
  วิทยาลัย ฯ มีระบบการจดัทาํขอ้มูล และ ระบบดูแลผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ดาํเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครางการ เพื่อให้ผูเ้รียนสําเร็จการศึกษาให้มากท่ีสุด ส่งผลให้มีสัดส่วน
ของผูส้ําเร็จการศึกษาเทียบกบัจาํนวนผูเ้รียนแรกเขา้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2563 มีผูส้ําเร็จ
การศึกษาเทียบกบัจาํนวนผูเ้รียนแรกเขา้ในภาพรวมของวิทยาลยัฯ ปรากฎผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ดงัน้ี 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  วิทยาลยั ฯ มีจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งส้ิน 323 คน จากจาํนวนผูเ้รียนแรกเขา้ 536 
คนจาํแนกเป็น 
 ระดบั ปวช. มีจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา 76 คน จากจาํนวนผูแ้รกเขา้ 209 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
 ระดบั ปวส. มีจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา 247 คน  จากจาํนวนผูแ้รกเขา้ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 75  
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) ทั้ งหมดเทียบกับจาํนวนผูเ้รียนจาํนวนแรกเข้าของรุ่นท่ีสําเร็จ
การศึกษาในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินมีค่าคะแนน 3 คะแนน ระดบัคุณภาพ 
ดี   
 1.1.3) ผลสะทอ้น 
  วทิยาลยั ฯ สามารถแกปั้ญหาการลาออกกลางคนั (Drop oout) ใหมี้จาํนวนท่ีลดอยา่ง
ต่อเน่ืองจนเป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่วทิยาลยัอ่ืน ๆ 
1.2) ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
การดาํเนินงาน 
 วทิยาลยั ฯ มีการส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงค ์ตามแนวทางการ
จดักิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค ์เป็นคนดี มีความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย ์และการเสียสละเพื่อส่วนรวม
มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการทาํงานเป็นทีม มีภาวะผูน้าํ กลา้แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพฒันาภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีจิต
สาธารณะมีนํ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้นและเป็นคนดีของสังคม โดยการดาํเนินตามโครงการดงัน้ี 
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                     1)โครงการวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจาํวนัและ
สังคมเพี่อการพฒันาประเทศ 
                    2)โครงการหล่อเทียนจาํนาํพรรษา เป็นการอนุรักษม์รดกวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงานของไทย 
                    3)โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีงาน ทั้ งปลูกฝังการสร้างจิตสํานึกด้านจิตอาสาในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และการมีนํ้าใจท่ีดีงานต่อสังคม 
                    4)โครงการวนัภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยซ่ึงเป็น
วฒันธรรมท่ีหวงแหนไวเ้ป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย 
                    5)โครงการรวนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 เพื่อแสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดี ร่วมนอ้ม
รําลึกในพระมหาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและแสดงถึงพลังความรักความสามคัคีของ
หน่วยงานและประชาชน 
                   6)โครงการวนัแม่แห่งชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั พระมหากษตัริย ์และ
เทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ทัง่เป็นการ
สนบัสนุนให้นกัเรียน-นกัศึกษา ไดมี้ส่วนร่วมแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ และส่งเสริม
ให ้รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยตลอดไป     
ผลสัมฤทธ์ิ 
 วิทยาลยั ฯ มีผลการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ เป็นคนดี 
แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัยต์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตยทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้รู้จกัการทาํงานเป็นทีม อยา่งเป็นกลัยาณมิตร มีภาวะผูน้าํ กลา้
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพฒันาภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีนํ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้นและเป็นคนดีของสังคมมี
คุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงค์ ตามแนวทางการจดักิจกรรมขององค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ปรากฎผลการประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  มีผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัยต์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธป
ไตยทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างเป็นกลัยาณมิตรมีภาวะผูน้าํ กลา้แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพฒันาภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 1060 
คน จากจาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 1060 คน 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ 
                  ผูเ้รียนร้อยละ 100 ความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นกลัยาณมิตรมีภาวะผูน้าํ กลา้แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ
ร่วมพฒันาภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเม่ือเทียบกบัเกณฑ์
การประเมินมีค่าคะแนน ๕ คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 1.2.3) ผลสะทอ้น 
  องคก์ร หน่วยงานภายนอกหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ เป็นคนดี แสดงออกทั้งดา้นจิตใจ และ 
พฤติกรรม เป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ 
1.3) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 
การดาํเนินงาน 
 วิทยาลัย ฯ มีการวางแผนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามอตัลกัษณ์ มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละหลกัสูตรและแต่ละระดบัสาขางานให้
เป็นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน ดงัน้ี 
 1) โครงการสาํรวจผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อสาํรวจนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษาแลว้มีงานทาํ
ในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน นกัศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยครูท่ี
ปรึกษา ให้ผูเ้รียนในท่ีปรึกษาทุกคน กรอกขอ้มูลประวติัส่วนตวัในปัจจุบนัและในอนาคตเพื่อการติดตาม
ขอ้มูลของผูส้าํเร็จการศึกษาก่อนสาํเร็จการศึกษา 
 2) โครงการแนะแนวศึกษาต่อ จดัหางาน แก่ผูเ้รียนท่ีสําเร็จการศึกษา ใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษา
ต่อ และทาํงานในสถานประกอบการหรือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตวั 
 3) งานแนะแนวอาชีพและจดัหางานร่วมกบัครูท่ีปรึกษา ติดตามขอ้มูลของผูส้ําเร็จการศึกษาและ
ส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา ไปยงัสถานศึกษาท่ีผูส้ําเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ สถานประกอบการ หน่วยงาน ผูรั้บบริการ จากการประกอบอาชีพของผูส้ําเร็จ
การศึกษาและใหส่้งแบบประเมินดงักล่าวกลบัคืนวทิยาลยัฯ ภายในเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2563 
 4) ครูท่ีปรึกษาสร้างกลุ่มไลน์ (Line) ของนกัเรียนในท่ีปรึกษาและช้ีแจงให้นกัเรียนในท่ีปรึกษา
ทราบถึงความสาํคญัในการแจง้หรือติดตามขอ้มูลข่าวสารเพื่อการติดตามขอ้มูลของผูส้าํเร็จการศึกษา 
 5)มีการดําเนินการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง เพื่อฝึกทักษะ
ประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนแต่ละสาขาวชิาชีพ 
 6)มีการส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นวตักรรมส่ิงประดิษฐเ์พื่อพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ 
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ผลสัมฤทธ์ิ 
 วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินโครงการพฒันาผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ทั้ งด้านความรู้ 
ความสามารถ และ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลใหผู้เ้รียนท่ีสาํเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามอตัลกัษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1.3.1) เชิงปริมาณ 
  มีจาํนวนผูเ้รียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปวช. และ ระดบั ปวส. ในปีการศึกษา 2562 ท่ี
ผา่นมา ท่ีผา่นมา จาํนวนทั้งส้ิน 211 คน ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จาํนวน 
211 คน จาํแนกตามระดบั ดงัน้ี 
 1) ระดบั ปวช. ท่ีผา่นมาจาํนวนทั้งส้ิน 60 คน ผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํประกอบอาชีพอิสระ 
ศึกษาต่อ จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2) ระดบั ปวส. ท่ีผา่นมาจาํนวนทั้งส้ิน 151 คน ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํประกอบอาชีพอิสระ 
ศึกษาต่อ จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ  
  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช)ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีผา่นมา มีงานทาํในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกบัผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั ปวช. และปวส. ทั้งหมดในปี 
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 100 เทียบกบัเกณฑ์การประเมินค่า 
คะแนน 5 คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม   
 1.3.3) ผลสะทอ้น  
   องคก์ร หน่วยงานภายนอกหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้การยอมรับยกยอ่งสถานศึกษาใน การ
ส่งเสริมผูส้ําเร็จการศึกษามีงานทาํในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบการ 
อาชีพอิสระ 
  2) จุดเด่น  
   1) สถานศึกษามีการดาํเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพฒันานกัเรียนนกัศึกษาให ้ 
สาํเร็จการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ  
 2)สถานศึกษามีการพฒันาผูเ้รียน ใหมี้คุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีความ
รับผดิชอบ ความช่ือสัตย ์และการเสียสละเพื่อส่วนรวม  
 3) สถานศึกษามีการดาํเนินงานการจดัการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 4)สถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาชีพทุก สาขาวิชา 
เชิญผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการให้ความรู้ฝึกทกัษะผูเ้รียนเพิ่ม สร้างแรง กระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีความตั้งใจในการเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาชีพในทุกระดบั  
 5) สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการพฒันาผูเ้รียนท่ีหลากหลาย  
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 6) สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวชิาชีพ ดว้ยการ 
จดัการบูรณาการในรายวิชาตามตารางสอบในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความตะหนกัและ
เพิ่มความรู้ทาง ทกัษะวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่ผูเ้รียน และเพื่อให้ผูเ้รียนสอบผ่านการประเมินมาตรฐาน
วชิาชีพ ส่งผลให ้ 
 ผูเ้รียนสาํเร็จการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานและตลาดแรงงาน  
 7)มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวชิาเดิมทั้งระดบั ปวช. . และ ปวส. 
 8)ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการ วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี  ดาํเนินการให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์
การเป็นผูป้ระกอบการผา่นการปฏิบติัจริงตั้งแต่ตน้นํ้ า (อบรมเขียนแผนธุรกิจ) ไปยงัปลายนํ้ า (ดาํเนินธุรกิจ 
ประเมินและติดตาม) โดยมีท่ีปรึกษาธุรกิจเป็นครูพี่เล้ียง 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
   1) การเพิ่มจาํนวนผูเ้รียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพทุกสาขาวชิา  
 2) การเพิ่มจาํนวนร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกบัผูเ้รียนแรกเขา้  
 3)การเพิ่มจาํนวนผูเ้รียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ อิสระ
ของศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาในปีต่อไป  
 4) การพฒันาทกัษะผูเ้รียนเพื่อการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพระดบัชาติในทุกสาขาวชิา 
 5) ระบบการดูแลผูเ้รียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคนั (drop out) ของผูเ้รียนในระดบั  
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   
 6) การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการเรียนรู้ทาง 
วชิาการ และทกัษะวชิาชีพและใชใ้นการเขา้แข่งขนัทกัษะในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 7)มีระบบการพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพ อิสระ 
โดยศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการ วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 
  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
   1)สถานศึกษาควรพฒันาระบบการติดตามดูแลและช่วยเหลือผูเ้รียนระดบัปวช.อยา่ง ต่อเน่ือง  
 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการ 
ประกอบอาชีพอิสระ หรือการพฒันา ผูเ้รียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการป ระกอบ
อาชีพ อิสระของศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา   
 3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการเข้าร่วมการ 
ประกวด แข่งขนัทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ทั้งในระดบัสถานศึกษา ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาติ และ
ระดบั นานาชาติ  
 4) สถานศึกษาควรจดัตารางกิจกรรมทดสอบออนไลน์ (Pre-V net) เพื่อสร้างความตระหนกั ให้
ผูเ้รียนทุกคนเห็นความสําคญัของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-Net) ซ่ึงถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  
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 5) สถานศึกษาควรจดักิจกรรมสอนเสริมในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ (V-Net) เช่นการ
จดัทาํแบบทดสอบเพื่อวดัระดบัความรู้ของผูเ้รียนในระดบัชั้นปีสุดทา้ยของหลกัสูตร 
 6)สถานศึกษาควรส่งเสริมและการพฒันาทกัษะดา้นการคิดสร้างสรรค ์ผูเ้รียน เพื่อพฒันา ทกัษะ
วชิาชีพและเขา้แข่งขนัในระดบัภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติต่อไป 
  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
 4.2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
 1.2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
1. ผลสัมฤทธ์ิ 
 1.1) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 
การเนินงาน 
วิทยาลยัมีการสํารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานคลอบคลุมทุกสาขาวิชา และจดัทาํ รายงานสรุปผล
ความตอ้งการของตลาดแรงงานใหส้ถานศึกษาทราบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง หลกัสูตรให้
ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกบัสถานประกอบการอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันา
หรือปรับปรุงหลกัสูตร ดงั น้ี 
 1)มีการดาํเนินโครงการพฒันางานหลกัสูตรและการเรียนการสอน การประกนัคุณภาพ 
 2)สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
 3)ร่วมเป็นกรรมการกาํหนดสมรรถนะในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขาวิชาช่าง
ยนต ์สาขาวชิาการบญัชี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาการตลาด และ สาขาวชิาการจดัการ 
 4)เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานและการฝึกทกัษะของผูเ้รียนในสถานประกอบการทั้งในระบบ
ปกติ 
 5)มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือหลกัสูตรรายวิชาร่วมกบัสถาน ประกอบการ 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและความเปล่ียนแปลงทางดา้น
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั มีการใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรั้บการพฒันาไปใชใ้น จดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการในหลักสูตรระบบทวิภาคี มีการนิเทศติดตาม 
ประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจ้ากการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยให้สถานประกอบการมี 
ส่วนร่วมในการประเมิน 
 6) มีการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา ระดบั ปวช. และ ปวส.ค
รบทุกสาขา                                                                                                                                                                                                                                                             
 7) มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จาการพฒันา โดย
คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ภาคเรียน 
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ผลสัมฤทธ์ิ 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  มีสาขาวิชาท่ีมีผลการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ตามกระบวนการและขั้นตอน 
ของการพฒันาอย่างเป็นระบบโดยผลการประเมินตามข้อ 1) ตรวจความตอ้งการของตลาดแรงงานเทีย 
พฒันาปรับปรุงหลักสูตร 2) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 3) มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกบัสถานประกอบการ 
4)ปีการใช้ หลกัฐานสมรรถนะท่ีไดรั้บการพฒันา และ 5)การติดตามประเมิน และปรับปรุงหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ ท่ีไดจ้ากการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ในระดบั ปวช. จาํนวน 5 สาขาวิชา จากจาํนวนสาขาวิชาทั้งส้ิน 
5 สาขาวชิา และ ในระดบั ปวส . จาํนวน. 6 สาขาวชิา จากจาํนวนสาขาวชิาทั้งส้ิน  6 สาขาวชิา 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลยัฯ มีการดาํเนินการตามการประเมินท่ีกาํหนดแบบมีผลการประเมินตาม ขอ้ 
1,2,3,4,5 เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินมีค่าคะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
1.1.3) ผลสะทอ้น 
วิทยาลยัฯ มีหลกัสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน มีความทนัสมยั เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงผูเ้รียนมีสมรรถนะวชิาชีพตามมาตรฐานท่ีตลาดแรงงานกาํหนด และไดรั้บการ
ยอมรับและยกยอ่งจากสถานประกอบการ 
1.2) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวิชาเดีย หรือ กาํหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
การดาํเนินงาน 
 วิทยาลยัฯ มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยี
และความตอ้งการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวชิา โดยไดจ้ดัทาํโครงการพฒันางานหลกัสูตรและการเรียน
การสอน การประกนัคุณภาพ จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานพฒันาปรับปรุงรายวิชาจดัประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงานการพฒันาปรับปรุงรายวชิาร่วมกบัสถานประกอบการรายวิชาท่ีพฒันาปรับปรุงไป
ใช้ในการจดัการเรียนการสอน และมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการพฒันาปรับปรุง ต่อไปท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปัจจุบนั 
ผลสัมฤทธ์ิ 
  วิทยาลยัฯ มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา เดิม 
หรือกาํหนดรายวชิาเพิ่มเติม ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
1.2.1) เชิงปริมาณ 
จาํนวนสาขาวิชาท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ กาํหนดรายวิชา
เพิ่มเติม ในระดบั ปวช. 5 สาขาวิชา จากจาํนวนสาขาวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนทั้งหมด 5 สาขาวิชา และใน
ระดบั ปวส. 6 สาขาวชิา จากจาํนวนสาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนทั้งหมด. 6 สาขาวชิา 
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  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการพฒันาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง 
รายวิชาเดิม หรือกาํหนดรายวิชาเพิ่มเติม ในระดบั ปวช. ร้อยละ 100 และ ในระดบั ปวส. ร้อยละ 100 ของ
จาํนวนสาขาทั้งหมดเม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน มีค่าคะแนน ...คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 1.2.3) ผลสะทอ้น 
  วทิยาลยัฯ ไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการ ในการปรับปรุง พฒันา
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ทนัต่อเทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูเ้รียนมี
สมรรถนะตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
 4.2.2ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการ
จดัการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
 4.2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
1.ผลสัมฤทธ์ิ 
 1.1) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
การดาํเนินงาน 
 วทิยาลยัฯ มีกระบวนการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การ ปฏิบติั
ท่ีเน้นผูเ้รียน เป็นสําคญัและนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี 
คุณลกัษณะ และทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
 1)โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพ กิจกรรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ PLC ทุกภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้ ครู
ผูส้อบนาํองคค์วามรู้ไปใชก้ารพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการแกปั้ญหา ผูเ้รียนร่วมกนั  
 2)ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวิชา โดยเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นสายการ บงัคบั
บญัชาเพื่ออนุมติัก่อนนาํไปใช้จริง และส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ตามท่ีงานหลกัสูตรและการจดัการเรียน 
การสอน ฝ่ายวชิาการกาํหนดในแต่ละภาคเรียน สรุปผลการส่งแผนการจดัการเรียนรู้ของครูเม่ือส้ินภาคเรียน 
 3) ส่งเสริมและสนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้ทุกสาขาวิชา
เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน เป็นการช่วยเพิ่มทกัษะในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนท่ี เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยใีนปัจจุบนั  
 4)สถานศึกษากาํหนดนโยบายใหค้รูทุกคนประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคผ์ูเ้รียนทุกรายวชิา 
 5)กาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎี อยา่งเดียว รายวิชาปฏิบติั
อยา่งเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบติั รายวิชาโครงการ รายวิชาฝึกงาน (ระบบปกติ) โดยมุ่งเนน้การวดั และ
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ประเมินผลดว้ยเทคนิคและวธีิการท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและสมรรถรายวิชา และ ศกัยภาพ
ของ ผูเ้รียน รายวิชาฝึกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินร่วมกบัสถานประกอบตามแนวทางการประเมินท่ี 
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพตามความตอ้งการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวชิาท่ีกาํหนด  
 6)มีการสรุปผลการส่งแผนการจดัการเรียนรู้ และผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนทุกภาคเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิ 
วิทยาลยัฯ มีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูผูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเห็น ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัและนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอยา่ง มีคุณภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ และทกัษะ
ท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  มีครูผูส้อนท่ีจดัแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ จาํนวน 26 คนจาก 
จาํนวนครูผูส้อนทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  ครูผูส้อนทุกคนมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพโดยมีผลการประเมินตามขอ้ 1)
ครูผูส้อนมีการวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา เพื่อกาํหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 2) ครู 
แผนการจดัการเรียนรู้การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 3) ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้มีการกาํหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบติัและกิจกรรมการ 
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น PJBL Active Learning STEM Education เป็นตน้ 4) ครูมีแผนการจดัการ 
เรียนรู้การกาํหนดการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และนาํมาใชใ้น 
การจดัการเรียนการสอน 5) ครูแผนการจดัการเรียนรู้มีการ กาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผลตามสภาพ 
จริง ดว้ยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายเม่ือเทียบกบัเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดบัคุณภาพ  
ยอดเยีย่ม   
 1.1.3) ผลสะทอ้น 
  ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชาและสมรรถนะ 
รายวชิาท่ีกาํหนด มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของผูส้อน สถานประกอบการ หน่วยงานและองคก์ร 
ภายนอก ยอมรับและยกย่องคุณภาพของผูเ้รียนจากกระบวนการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพผูเ้รียนมีความคิด 
สร้างสรรคในการจดัทาํผลงาน นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีหลากหลายเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานและ
องคก์ร ภายนอกอยา่งสร้างสรรค ์ไดรั้บรางวลัในระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและระดบัชาติ   
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1.2)การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัและนาํไปใชใ้นการ จดัการเรียนการ
จดัการเรียนการสอน 
การดาํเนินงาน   
วทิยาลยัฯ มีกระบวนการส่งเสริมการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นสาํคญั และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน ดงัน้ี สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียน  
 1)จดัโครงการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนสู่การประกนัคุณภาพ  กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ PLC เม่ือส้ินสุดภาคเรียน เพื่อเป็น  แนวทาง
ใหค้รูผูส้อนมีองคค์วามรู้ไปใชก้ารพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการแกปั้ญหาผูเ้รียน  
 2)มอบหมายให้ครูจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอนและเสนอผู ้บังคับบัญชา  
ตามลาํดบัชั้นสายการบงัคบับญัชาอนุมติัก่อนนาํไปใชจ้ริง และส่งแผนการจดัการเรียนรู้ตามท่ีงานหลกัสูตร
และ การจดัการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการเป็นผูก้าํหนดในแต่ละภาคเรียน นาํไปสรุปผลการส่งแผนการ
จดัการ เรียนรู้ของครูเม่ือส้ินสุดภาคเรียน 
 3) มีการเสริมและสนบัสนุนอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้ทุก สาขาวิชา
เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึนเป็นการช่วยเพิ่มทกัษะในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนท่ี เหมาะสม
และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีเหมาะสมกับ 
เป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน 
 4)  มีกาํหนดเป็นนโยบายใหค้รูทุกคนประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 5)มีการกาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎี อย่างเดียวรายวิชา
ปฏิบติัอย่างเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบติัรายวิชาโครงการ รายวิชาฝึกงาน ระบบปกติโดยมุ่งเนน้ การวดั
และประเมินผลดว้ยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและสมรรถนะรายวิชา และ
ศกัยภาพของผูเ้รียน รายวิชาฝึกงาน ประเมินร่วมกบัสถานประกอบตามแนวทางการ ประเมินท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพตามความตอ้งการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวชิาท่ีกาํหนดใหไ้ด ้
ผลสัมฤทธ์ิ 
วิทยาลยัฯ มีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเน้น ผูเ้รียนเป็นสําคญั
และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัและนาํไปใชใ้นการ 
จดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ จาํนวน 26 คน จากจาํนวนครูทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 1.2.3) เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของครูท่ีจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเป็นผูเ้รียนเป็นสําคญัและ 
นาํไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนครูผูส้อนทั้งหมด เม่ือ
เทียบกบัเกณฑก์ารประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
  
2.2.3) ผลสะทอ้น 
  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ เป็นแบบท่ีดีให้แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ 
เหมาะสมและสอดคล้องกบัความตอ้งการและศกัยภาพของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษา สังคม ชุมชน 
นโยบายของรัฐ และสภาพแวดลอ้ม ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดัการเรียน 
การสอนในรายวชิา เกิดองคค์วามรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวชิา 
1.3 การจดัการเรียนการสอบ 
การดาํเนินงาน 
 1)วทิยาลยัฯ มีการจดัหาบุคลากรทางการสอนให้มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน โดยการ เสนอ
อตัราตาํแหน่งท่ีตอ้งการต่อหน่วยงานตน้สังกดั หากไม่มีอตัราท่ีตอ้งการจะพิจารณาจดัจา้งครูพิเศษสอน 
เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2)กําหนดนโยบายให้ครูทุกคนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวิชา เสนอผูบ้ ังคับบัญชา 
ตามลาํดบัขั้นก่อนเปิดภาคเรียน ซ่ึงฝ่ายวิชาการจะเป็นผูก้าํหนดวนัส่งแผนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละภาค
เรียน 
 3) กาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎีอย่างเดียว รายวิชา ปฏิบติั
อยา่งเดียว รายวชิาทฤษฎีและปฏิบติั รายวชิาโครงการ รายวชิาฝึกงาน (ระบบปกติ) รายวิชาฝึกงาน(ระบบทวิ
ภาคี) และได้กําหนดเป็นนโยบายให้ครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ ของ 
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเตม็  
 4) วิทยาลยัไดส่้งเสริมสนบัสนุนส่ืออุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้แก่ทุก
สาขาวชิา 
 5) กาํหนดนโยบายให้ครูทุกคนจดัทาํผลงานวิจยัในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อ ภาคเรียน 
และแทนผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น และมีการรายงานการวจิยัในชั้นเรียน 
 6)มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช ้
กระบวนการวจิยั 
 7) มีการรายงานสรุปผลการนิเทศการจดัการเรียนรู้ 
 8) มีการรายงานสรุปผลการประเมินการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 9) การรายงานการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน นกัศึกษา การจดัการเรียนการสอนของครู
ทุกรายวชิา 
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ผลสัมฤทธ์ิ 
 วทิยาลยัฯ มีการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ ความสามารถในการ จดัการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานตาํแหน่ง สายงานครูผูส้อน ประกอบดว้ย การจดัการเรียนการสอนการบริหาร จดัการ
ชั้นเรียน และการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1.3.1) เชิงปริมาณ 
1) มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุตรงตามสาขาวชิาท่ีสอนจาํนวน ๑๙ คน จากจาํนวนครูผูส้อนทั้งหมด 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.07 จาํแนกเป็น 
     - สาขาวิชาบญัชี มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนทั้งหมด 2 คน จากจาํนวนทั้งหมด 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.66 
     - สาขาวิชาการตลาด มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนจาํนวน 0 คน จากจาํนวนทั้งหมด 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 
      -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา สอน จาํนวน 0 คน จากจาํนวน
ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
       - สาขาวชิาการจดัการ มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวชิาท่ีสอน จาํนวน 1 คน จากจาํนวนทั้งหมด 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
      - สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนจาํนวน 4 คน จากจาํนวนทั้งหมด 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 100  
      - สาขาวิชาช่างยนต์ มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จาํนวน 2 คน จากจาํนวนทั้งหมด 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 
      - สามญั มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จาํนวน 5 คน จากจาํนวนทั้งหมด 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.42 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของครูผูค้นท่ีคุณวุฒิสาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการจดัการเรียนรู้ความ รายวิชา 
จดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวดั และ
ประเมินผลตามสภาพจริง ใช้ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียน 
การสอน ทาํวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพในการ 
จดัการเรียนการสอนเฉล่ียร้อยละ 100 ของจาํนวนครูทั้งหมด เม่ือเทียบกบัเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 
คะแนน : ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 1.3.3) ผลสะทอ้น 
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  วทิยาลยัฯ มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุตรงสาขา มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ส่งผล
ให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ  จนเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
1.4) การบริหารจดัการชั้นเรียน 
 การดาํเนินงาน 
วทิยาลยัฯ ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อน นาํเอาหลกัการและกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ ชั้นเรียน ท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการพฒันาตนเองและเกิดแรงบนัดาลใจท่ีเหมาะสม ให้ผูเ้รียนเกิดการ เรียนรู้ มีความ
มุ่งมัน่ตั้ งใจและมีความสุขในการเรียน เพื่อให้การจดัการเรียนรู้และการดูแลและแนะแนวผูเ้รียนของ 
ครูผูส้อนและครูท่ีปรึกษาประจาํชั้นเรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยให้ครูผูส้อนทุกคนดาํเนินการจดัทาํขอ้มูล
ผูเ้รียน รายบุคคลในทุกรายวชิาท่ีสอนและหรือผูเ้รียนท่ีปรึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการออกแบบจดั
กิจกรรม การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการศกัยภาพ และหาแนวทางในการดูและช่วยเหลือแนะแนว
ผูเ้รียนท่ี ปรึกษาอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคนิคและการบริหารจดัการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะและเกิดองคค์วามรู้ ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนใชว้ิธีการเสริมแรงท่ี
ทาํให้ ผูเ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจมุ่งมัน่และตั้งใจในการเรียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนดา้นการเรียน
และดา้นอ่ืนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 1.4.1) เชิงปริมาณ 
 1) มีครูผูส้อนท่ีมีการจดัทาํข้อมูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จาํนวน 26 คน จากจาํนวน ครูผูส้อน
ทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2) มีครูผูส้อนท่ีมีการจดัทาํขอ้มูลเอกสารประจาํชั้นเรียนเป็นปัจจุบนั จาํนวน  26  คน จากจาํนวน
ครูผูส้อนทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3) ผูส้อนท่ีมีการใช้เทคนิควิธีการบริหารจดัการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จาํนวน 26 คน จากจาํนวนครูผูส้อนทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ  100  
 4) มีครูผูส้อนท่ีมีวิธีการเสริมแรงให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน จาํนวน 26 คน จาก
จาํนวนครูผูส้อนทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 5) มีครูผูส้อนท่ีมีการช่วยเหลือดูแลผูเ้รียนดา้นการเรียนและดา้นอ่ืน ๆ จาํนวน 26 คน จากจาํนวน
ครูผูส้อนทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 1.4.2) เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเฉล่ียร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์การ 
ประเมินมีค่าคะแนน 5  คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 1.4.3) ผลสะทอ้น 
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  ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสมรรถนะรายวิชา ความตอ้งการ 
ของผูเ้รียน ผูเ้รียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดและทกัษะการดาํเนินชีวิตและมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนประจาํวิชา หน่วยงานองค์กรภายนอกยอมรับในการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีมี
คุณภาพของครู 
1.5) การพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ 
การดาําเนินงาน 
 1) มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผูส้อนมีการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพทั้งในรูปแบบ ของ
การอบรม การประกวดและการแข่งขนั ศึกษาดูงานแหล่งรู้ในหน่วยงานองค์กร สถานประกอบการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2) มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนพฒันาตนเองตามเกณฑใ์นการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย  
12 ชัว่โมง 
 3) มีการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาตนเองดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 4) มีการบริหารจดัการชั้นเรียนดว้ยกระบวนการ PLC ประกาศจดัตั้งกลุ่มจดัชัว่โมง PLC ในทุก
วนัพุธของสัปดาห์ในตารางสอนของครูผูส้อนทุกคน  
 5) มีการจดัทาํวจิยัฉบบัสมบูรณ์และส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูเผยแพร่ผลงานวจิยัในชั้นเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิ 
วทิยาลยัฯ มีการส่งเสริมใหค้รูผูส้อนจดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมกระบวนการพฒันา วิชาชีพ พฒันา
ตามแผนพฒันาตนเองและกระบวนการพฒันาวิชาชีพ นาํผลการพฒันาตนเองมาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน ผลงานการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ผลงาน หรือ นวตักรรม ไดรั้บการยอมรับหรือเผยแพร่ 
ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1.5.2) เชิงปริมาณ 
 1) จาํนวนครูผูส้อนท่ีจดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาวิชาชีพ 26 คน จากจาํนวนครู
ทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2) จาํนวนครูผูส้อนท่ีได้รับการพฒันาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 26 คน จากจาํนวนครู
ทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3) จาํนวนครูผูส้อนท่ีนาํผลจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพมาใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 26 คน จากจาํนวนครูผูส้อนทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  4) จาํนวนครูผูส้อนท่ีมีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 0 คน จากจาํนวนครู
ผูส้อบทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 5) จาํนวนครูผูส้อนท่ีมีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพท่ีไดรั้บยอมรับหรือ
เผยแพร่ 0 คน จากจาํนวนครูผูส้อนทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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1.5.2) เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีครูผูส้อนท่ีได้รับการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพเฉล่ียร้อยละ 100 
ทั้งหมด เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 1.5.3) ผลสะทอ้น 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ 
ครูผูส้อน ชุมชน สถานประกอบการหน่วยงานให้การยกยอ่งต่อความความรู้ความสามารถของครู ผูส้อนใน 
สาขาวชิาชีพต่างท่ีเปิดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 
1.6) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
การดาํเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ภายใน
สถานศึกษา ดงัน้ี 
  1) มีจุดปล่อยสัญญาณไปยงัทุกอาคาร ทาํใหค้รูสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตในการจดัการเรียนการ
สอนไดส้ะดวก มีขอ้มูลท่ีทนัสมยั ส่งเสริมทกัษะและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 2) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียนการสอน โดยได้
จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ติดตั้ งจอโปรเจ็คเตอร์ ไวป้ระจาํห้องเรียนเพื่อความสะดวกในการเช่ือมต่อ 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สมาร์ทโฟน เช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง 
ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้กรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง  
 4) มีการประเมินความพึงพอใจต่อการเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการจดัการเรียนการสอน 
ผลสัมฤทธ์ิ 
วิทยาลัยฯ มีการพฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ให้สามารถใช้ งานให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธ์ิทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดงัน้ี 
 1.6.1) เชิงปริมาณ 
  วทิยาลยัฯ มีการเรียน และหอ้งปฏิบติัการทั้งหมด 5 หอ้ง มีระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็ว
สูงในการจดัการเรียนการสอน จาํนวน 5 หอ้ง จากจาํนวนหอ้งเรียนทั้งหมด  
 1.6.2)  เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการ 
เรียนการสอน ร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
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 1.6.3) ผลสะทอ้น 
  ผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการเขา้ถึงระบบ อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูใ่นระดบั ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 
 4.2.3 ดา้นการบริหารจดัการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา
ดา้นการบริหารจดัการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
 4.2.3) ดา้นการบริหารจดัการ 
1)ผลสัมฤทธ์ิ 
1.1) การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
การดาํเนินงาน 
วิทยาลยัฯ มีการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาปรากฏผล ใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1) มีขอ้มูลพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการบริหารจดัการศึกษา 9 ดา้น ไดแ้ก่ 
  (1) ขอ้มูลทัว่ไป 
  (2) ขอ้มูลนกัเรียนนกัศึกษา 
  (3) ขอ้มูลตลาดแรงงาน 
  (4) ขอ้มูลบุคลากร 
  (5) ขอ้มูลงบประมาณ และการเงิน 
  (6) ขอ้มูลครุภณัฑ ์
  (7) ขอ้มูลอาคารสถานท่ี 
  (8) ขอ้มูลหลกัสูตรและการสอน 
  (9) ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัปทุมธานี 
 2)มีระบบสารสนเทศสาํหรับการบริหารงานตามโครงสร้าง  
 3)มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการขอ้มูล สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ
ในการบริหารจดัการในการจดัการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุม้ค่า โดยมีการใชบ้ริการ อินเทอร์เน็ต
จากบริษทั 3BB สัญญาณประเภทใหบ้ริการเช่ือมต่อ คือ Internet Leased Line/Giga Fiber 1Gbps 
 4)มีการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมขอ้มูลผลการเขา้ใชบ้ริการระบบ สารสนเทศ  
 5)ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการนาํผลจากการประเมินไปใชพ้ฒันาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
ใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา 
 6)มีการดาํเนินงานโครงการพฒันาสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและจดัการเรียนการสอน 
 7)มีการดาํเนินงานโครงการพฒันาส่วนขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการ สถานศึกษา 
 8)มีระบบการดูแล บริหารจดัการขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล โดยผูรั้บผดิชอบ 
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ผลสัมฤทธ์ิ 
วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และกระบวนการในการบริหาร จัดการข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในและภายนอก
สถานศึกษา ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1.1.1.) เชิงปริมาณ 
  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจดัการภายในสถานศึกษา
จาํนวน 2 หอ้ง 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  มีผลการประเมินและขอ้มูลการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
จดัการสถานศึกษาตามขอ้ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีขอ้มูลพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการบริหารจดัการศึกษา 
2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีระบบขอ้มูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจดัการด้านต่าง ๆ 3) ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษามีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ 
ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการนาํผลจากการประเมินไป
ใช ้พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา เม่ือเทียบกบัเกณฑ์การประเมินค่า 
คะแนน 4.61 คะแนน ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 1.1.3) ผลสะทอ้น 
  วิทยาลยัฯ มีระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีทนัสมยัและ 
เป็นปัจจุบนั มีการใช้ขอ้มูลและสารสนเทศเป็นฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจในการบริหารจดัการศึกษาเกิด
ประโยชน์คุม้ค่า สะดวกและรวดเร็ว ทนัเวลา 
4.2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั ใหส้ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา
ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
3.2) อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  
การดาํเนินงาน 
วทิยาลยัฯ มีการดาํเนินการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอาํนวยความสะดวกใหมี้ความพร้อมและเพียงพอต่อการใชง้าน ของผูเ้รียน มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1)จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดูแลทาํความสะอาด ซ่อมแซม บาํรุงรักษา มีระบบการดูแลความ ปลอดภยั
ทั้งภายในอาคาร และ รอบอาคาร วทิยาลยัฯ จดัแบ่งพื้นท่ีอาคารอยา่งเหมาะสม โดยมีคาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ี
การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารต่าง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานศึกษา ทุกอาคาร จดั
เจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดรับผดิชอบตรวจสอบความชาํรุดท่ีตอ้งดาํเนินการซ่อม หากพบมีจุดชาํรุดเกินวิสัยท่ี 
จะซ่อมแซมไดเ้องจะทาํบนัทึกใหง้านอาคารไปดาํเนินการตรวจสอบแกไ้ข และถา้จุดชาํรุดนั้นเจา้หนา้ท่ีงาน 
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อาคารไดท้าํการตรวจสอบ หากไม่สามารถจะซ่อมแซมไดก้็จะทาํบนัทึกขออนุญาตหาผูรั้บจา้งมาดาํเนินการ 
ซ่อมแซมทุกส้ินภาคเรียนมีการสํารวจความชาํรุด หรือจุดท่ีตอ้งซ่อมแซมจากครูท่ีใชอ้าคาร โดยงานอาคาร
จะ รวบรวมดําเนินการซ่อมแซมในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) มีการดาํเนินงานโครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มภูมิทศัน์ของสถานศึกษาใน 

 3)มีการดําเนินกิจกรรมจัดวสัดุ ครุภัณฑ์ สําหรับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีภายใน
สถานศึกษา                   

4)มีการพฒันาดูแลสภาพแวดลอ้ม โดยจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผูเ้รียน เช่น โรงจอด
รถนกัเรียนนกัศึกษา การจดัพื้นท่ีทางเดินเทา้ จดัท่ีนัง่พกัผ่อนสําหรับผูเ้รียนตามจุดต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม การ
บริการจาํหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลยัฯ ในราคาย่อมเยาว ์และ การบริการนํ้ าด่ืม 
การบริการสหกรณ์ของวทิยาลยัฯ 
 5)จดัแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมทกัษะดา้นวิชาชีพ และทกัษะชีวิตให้ แก่
ผูเ้รียน ได้แก่ ศูนย์วิทยาบริการห้องสมุด ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา สํานักงานองค์การนัก
วชิาชีพฯ (อวท.) หอ้งเรียนเฉพาะทางภาควชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 6) มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีผลต่อ 
สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา 2563  
ผลสัมฤทธ์ิ 
 วทิยาลยัฯ มีการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ
แหล่งการเรียนรู้ และ ส่ิงอาํนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ เพียงพอต่อการใช้งานของผูเ้รียนหรือ
ผูรั้บบริการ เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ปรากฏผลสัมฤทธ์ิการประเมินใน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  วิทยาลยัฯ มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอาํนวย 
ความสะดวกในการให้บริการ เพียงพอต่อความตอ้งการ และมีการพฒันาดูแลสภาพแวดลอ้มภูมิทศัน์ของ 
สถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
อาคารเรียนจาํนวน 3 อาคาร มีหอ้งเรียน จาํนวน 57 หอ้ง  
- อาคารเรียน 1 จาํนวน 3 ชั้น ประกอบดว้ย 8 หอ้ง 
- อาคารเรียน 2 จาํนวน 4 ชั้น ประกอบดว้ย 28 หอ้ง 
- อาคารเรียน 3 จาํนวน 5 ชั้น ประกอบดว้ยหอ้งเรียน 25 หอ้ง 

-         อาคารโรงอาหารและหอประชุม 
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 1.2.2) เชิงคุณภาพ  
  วิทยาลยั มีผลการประเมินตามการขอ้ 1,2,3,4,5 ขอ้ 1) สถานศึกษา อาคารประเมิน 
สถานท่ีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ และส่ิง อาํนวยความสะดวกในการ ให้บริการผูเ้รียน
เพียงพอต่อความตอ้งการ และมีการพฒันาสภาพแวดล้อม ภูมิทศัน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ การจดัการ
เรียนรู้ 2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้  และ ส่ิงอาํนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใชง้านของ
ผูเ้รียน 3) สถานศึกษาการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอาํนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกาํหนด 4) สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้ม 
ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 5) สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ิงอํานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา 
สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียนห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ และมีส่ิงอาํนวยความสะดวก
พร้อมและเพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านของผูเ้รียน เอ้ือต่อการจดัการ เรียนรู้และสอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 1.2.3) ผลสะทอ้น 
  องคก์ร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารยอมรับและยกยอ่งต่อการพฒันาปัจจยัพื้นฐานดา้น
อาคารสถานท่ี ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวกอยู่ใน
ระดบั มากท่ีสุด ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลยั
ฯและใช ้บริการอยา่งต่อเน่ือง 
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
การดาํเนินงาน 
วิทยาลยัฯ มีการบริหารจดัการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบส่ือส าร รวมทั้งจดัระบบ
รักษาความปลอดภยัภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออาํนวยประโยชน์สําหรับ ให้บริการทาง
การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือผูใ้ชบ้ริการในสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1)มีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัสภาพท่ีใชง้านในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
(1)ระบบส่งกาํลงั 
 วิทยาลยัฯ มีระบบส่งกาํลงัไฟฟ้าหล่อเล้ียงภายในวิทยาลยัฯ โดยส่งผ่านหมอ้แปลงไฟฟ้าของ
วทิยาลยัฯ ไดรั้บการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอเมือง
ปทุมธานี อยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหร้ะบบไฟฟ้าภายในวทิยาลยัฯ อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 
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(2)ระบบควบคุม 
 ในแต่ละอาคารเรียน อาคารปฏิบติัการ จะมีตูค้วบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือ ท่ีเรียกวา่ ตู้
สวิทซ์บอร์ด ในการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบติัการและควบคุมระบบไฟฟ้าให้อยู่ในระดบั
มาตรฐานท่ีกาํหนด มีแผนการจดัระบบซ่อมบาํรุงเหมาะสม 
(3)ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขา้ตวัอาคารโดยมี
ระบบตูค้วบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร และไดรั้บการตรวจเช็คจากผูรั้บผิดชอบท่ีไดรั้บ มอบหมายในวิทยาลยัฯ 
ท่ีมีความชาํนาญทางดา้นไฟฟ้าอยา่งสมํ่าเสมอ ปรับปรุงและซ่อมระบบไฟถนนท่ี เช่ือมต่อระหวา่งอาคารให้
มีแสงสวา่งเพียงพอเพื่อสร้างความปลอดภยัในสถานศึกษา  
(4) สภาพวสัดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและปลอดภยั 
 มีการจดัทาํแผนการซ่อม มีการสํารวจและตรวจเช็ค บนัทึกการซ่อม มีการเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าโดยการนาํ หลอดประหยดัไฟ LED มาใชท้ดแทนหลอดไฟเดิมท่ีเส่ือมสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชพ้ลงังาน เปล่ียนอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ท่ีเส่ือมสภาพให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ และมีวสัดุ
อุปกรณ์สาํรองพร้อมใช ้งานในยามฉุกเฉิน  
 2) สถานศึกษามีระบบประปาหรือนํ้าด่ืม นํ้าใชเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 
วิทยาลยัฯ มีระบบประปา มีนํ้ าด่ืมท่ีถูกสุขลกัษณะรับรองความปลอดภยัและเพียงพอต่อ ความตอ้งการ
อุปโภคและบริโภค มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองอยา่งสมํ่าเสมอ และดาํเนินการ จดัหา จดัซ้ือ 
และซ่อมบาํรุงเพื่อยืดอายุการใชง้าน เช่น ก๊อกนํ้ าตามอาคารต่าง ๆ ห้องนํ้ า และจุดต่าง ๆ เพื่อลด ค่าใชจ่้าย
ประหยดังบประมาณในการบริหารจดัการสถานศึกษา ภายใตโ้ครงการจดัซ้ือครุภณัฑ ์
 3)สถานศึกษามีระบบประปาหรือนํ้าด่ืม นํ้าใชเ้พียงพอต่อความตอ้งการ วทิยาลยัฯ มีระบบประปา 
มีนํ้ าด่ืมท่ีถูกสุขลกัษณะรับรองความปลอดภยัและเพียงพอต่อมีระบบระบายนํ้ า ระบบกาํจดัขยะภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา วิทยาลยัฯ มีช่องทางเดินเทา้ท่ีปลอดภยัตั้งแต่ประตู
ทางเขา้วทิยาลยัฯ มีช่องทางเดินระหวา่ง อาคารเรียนท่ีสะดวก การสัญจรภายในอาคารเรียน ท่ีเป็นระเบียบ มี
ท่ีนั่งสําหรับรอรถ มีการตดัแต่งตน้ไมริ้มทางเดินให้สวยงาม ระบบคมนาคมภายในวิทยาลยัฯ มีการจดั
ระเบียบการเดินรถท่ีจอดรถท่ีมีความสะดวก และ ปลอดภัย กวา้งขวางต่อการสัญจรไปมา เช่น ทาสี
เคร่ืองหมายตามกฎขอ้บงัคบัจราจร มีระบบระบายนํ้ ารอบ บริเวณวิทยาลยัฯ มีการตรวจสอบขุดลอกท่อ
ระบายนํ้ าโดยคนงานอยา่งสมํ่าเสมอและบูรณาการกบักิจกรรมจิตอาสาสําหรับผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นกิจกรรมเขา้
แถวหน้าเสาธง วิทยาลยัฯ ให้ความสําคญักบัการจดัการขยะท่ีมีระบบ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูเ้รียนในการ
จดัการขยะผา่นส่ือทั้งส่ือออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น โปสเตอร์ ป้าย KT บอร์ด ภายในอาคารและสถานท่ีต่าง 
ๆ มอบหมายผูรั้บผิดชอบให้ความรู้แก่ผูเ้รียนหน้าเสาธง ในการคดัแยกขยะท่ีถูก วิธี มีการจดัตั้งขยะแยก
ประเภทไวใ้นจุดต่าง ๆ ของวิทยาลยัฯ เพื่อความสะดวก มีการกาํหนดนโยบายให้ครู บุคลากรและผูเ้รียน



86 
 

ปฏิเสธการใชถุ้งพลาสติก โดยหนัมาใชถุ้งผา้แทน สาํหรับผูเ้รียนท่ีนาํภาชนะสําหรับใส่นํ้ า ด่ืมมาเองหากซ้ือ
เคร่ืองด่ืมจะซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ เพื่อลดปัญหาขยะภายในวิทยาลยัฯ มอบหมายให้ทุกแผนก วิชาตรวจสอบ
พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบเป็นประจาํทุกวนั ใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีปลอดขยะในทุกอาคาร จดัเก็บ และ รวบรวมขยะ
และประสานขอความร่วมมือจากเทศบาลเมืองปทุมธานี รถขยะมาจดัเก็บขยะทุกวนั ยกเวน้วนัเสาร์ 

 4) สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายในและภายนอกท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว มีการสร้าง ไลน์
กลุ่ม “บุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี” เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสารของ ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร ในการแจง้ ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ และกลุ่มไลน์อ่ืน ๆ เช่น “ครูท่ีปรึกษา” เพื่อส่งข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ 
ระหวา่งครูท่ีปรึกษา กบั งานครูท่ีปรึกษา กลุ่มงานกิจกรรม เพื่อติดต่อส่ือสารแจง้ขอ้มูลข่าวสารแก่ชั้นเรียน
ต่าง ๆ ในการ ดาํเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีสมาชิกกลุ่มเป็นหวัหนา้ชั้นเรียน ฯลฯ ซ่ึงวิทยาลยัฯ ไดพ้ฒันา
ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตให้สามารถใชง้านไดทุ้กจุด มีระบบโทรศพัทภ์ายในติดต่อไดทุ้กงาน ทุกฝ่าย มี
ระบบการส่ือสาร ภายนอกท่ีทันสมัยด้วยการใช้โทรศัพท์ โทร ศัพท์เคล่ือนท่ี โทรสาร สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และเวบ็ไซตส์ถานศึกษา ทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ทนัเวลา 
 5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภยั วิทยาลยัฯ มีระบบรักษาความปลอดภยั โดยมียาม
รักษาการณ์อยูป่ระจาํตลอด 24 ชัว่โมงตรวจบุคคลเขา้-ออก ภายในวิทยาลยัฯ มีคาํสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากร
อยูเ่วรรักษาการณ์และผูต้รวจเวร กลางวนั กลางคืนทุกวนั มีแบบบนัทึกการปฏิบติังานของยามรักษาการณ์ 
ครูเวรและผูต้รวจเวร เพื่อรายงาน ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้นต่อไป มีการติดตั้งถงัดบัเพลิงทุกอาคาร มี
การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ภายในวิทยาลยัฯ เพื่อความปลอดภยัและสามารถตรวจสอบเหตุการณ์
ต่าง ๆ ไดง่้าย 
 6) มีการประเมินการตรวจสอบบาํรุงรักษาอาคาร อุปกรณ์ ห้องปฏิบติัการ จาํนวนปีละ 2 คร้ัง ใน
ดา้นการตรวจสอบบาํรุงรักษาอาคารความมัน่คงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบบาํรุงรักษาระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ดา้นการตรวจสอบระบบการบริหารจดัการ  
 7) มีการดาํเนินโครงการพฒันาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาทุกปี 
ผลสัมฤทธ์ิ 
วทิยาลยัมีการบริหารจดัการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสารรวมทั้งการจดัระบบ
รักษาความปลอดภยัในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออาํนวยประโยชน์สําหรับการให้บริการทาง
การศึกษา แก่บุคลากรทางการศึกษาผูเ้รียนหรือผูใ้ชบ้ริการในสถานศึกษาปรากฏผลสัมฤทธ์ิการประเมินใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดงัน้ี  
 1.3.1) เชิงปริมาณ 
  วิทยาลยัฯ มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมทั้งการ 
ระบบรักษาความปลอดภยัภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออาํนวยประโยชน์สําหรับให้บริการ
ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียนหรือผูใ้ชบ้ริการในสถานศึกษา ดงัน้ี 
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  1) มีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัสภาพใช้งานในสถานศึกษาไดแ้ก่ ระบบส่งกาํลงัระบบควบคุม 
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สภาพวสัดุ อุปกรณ์ของระบบ
ไฟฟ้าอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และปลอดภยั 
 2)มีระบบประปา หรือนํ้าด่ืม นํ้าใชเ้พียงพอต่อความตอ้งการ  
 3) ระบบกาํจดัขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 
 4) มีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว 
 5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภยั 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการและมีผลการประเมินตามการประเมิน ๕ ข้อตาม
กระบวนการขา้งตน้มีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน มีระบบประปา นํ้ าด่ืมเพียงพอต่อความ 
ตอ้งการ มีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในวิทยาลยัฯ สะดวก ปลอดภยั มีระบบระบายนํ้ า ระบบ 
กาํจดัขยะท่ีสอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา เม่ือเทียบกบัเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน ๕ คะแนน 
ระดบั คุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 1.3.3) ผลสะทอ้น 
   องค์กร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้การยอมรับและยกย่องต่อการพฒันาปัจจยัพื้นฐาน 
การบริหารจดัการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมทั้งการจดัระบบรักษา
ความ ปลอดภยัภายในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่ออาํนวยประโยชน์สําหรับให้บริการทางการศึกษา
แก่ บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียนหรือผูใ้ชบ้ริการในวทิยาลยัฯ 
1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ 
การดาํเนินงาน 
 วิทยาลยัฯ มีแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ สําหรับผูเ้รียนและบุคลากรได้คน้ควา้ท่ีมีความ
พร้อม และ เพียงพอสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน หรือผูส้นใจใช้บริการหาความรู้เพื่อ
ส่งเสริม ความรู้ดงัน้ี 
 1)มีการพฒันาระบบการสืบคน้ท่ีทนัสมยัเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยีในปัจจุบนั โดยมีการจดัหาคอมพิวเตอร์เพียงพอ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรและ
ผูเ้รียน 
 2) มีการปรับปรุงและสร้างบรรยากาศแวดลอ้มเอ้ือต่อการศึกษา คน้ควา้ ของครู บุคลากร ทาง
การศึกษาและผูเ้รียน หรือผูส้นใจ 
 3)พฒันาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลให้แก่ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และผูส้นใจ 
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ผลสัมฤทธ์ิ 
 วิทยาลยัฯ มีแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อมและเพียงพอ สําหรับ
ใหบุ้คลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนหรือผูส้นใจ ใชบ้ริการคน้ควา้หาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปรากฏ
ผลสัมฤทธ์ิการประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
1.4.1) เชิงปริมาณ 
 1)มีอาคารหอ้งสมุด จาํนวน 1 หลงั โดยใชพ้ื้นท่ีชั้น 2 อาคาร 3 เป็นแหล่งเรียนรู้ สําหรับผูเ้รียน มี
การจดับรรยากาศ การตกแต่งท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และการคน้ควา้ขอ้มูล โดยให้มีเคร่ือง คอมพิวเตอร์ท่ี
อาํนวยความสะดวกโดยเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 100 Mbps เคร่ืองและมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บจากกองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสําหรับคนพิการ จาํนวน 8 เคร่ือง เคร่ืองปริน
เตอร์ 3 เคร่ือง 
 2) มีการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเขา้ใช้บริการคน้ควา้หาความรู้เพื่ อส่งเสริมการเรียนรู้ จาํนวน 
1050 คน จากผูเ้รียนทั้งส้ิน 1050 คน  
 3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ใช้บริการคน้ควา้หาความรู้  จาํนวน ๓๗ คน จากจาํนวน
ทั้งหมด 37 คน  
 4) มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ หอ้งเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการสอน 
1.4.2) เชิงคุณภาพ 
 1) มีแผนงานในการพฒันาแหล่งเรียนรู้หอ้งสมุดอยา่งต่อเน่ือง  
 2) ห้องสมุดมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการการศึกษาคน้ควา้ ของครู บุคลากร ทางการศึกษาและ
ผูเ้รียนโดยสามารถสืบคน้เน้ือหา ความรู้ ท่ีทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ี
 3) มีหนงัสือ ตาํรา เอกสารทางวิชาการท่ีทนัสมยั สําหรับ ครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน 
นกัศึกษาเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด และมีระบบสืบคน้ดว้ยตนเองท่ีสะดวก รวดเร็ว 
 4)มีผูเ้รียนเขา้ใชบ้ริการ ร้อยละ 100 
 5)มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ใชบ้ริการ ร้อยละ 100 
 6)มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็ว สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล ของครูบุคลากรทาง
การศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และผูส้นใจ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดบั
คุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 1.4.3) ผลสะทอ้น 
  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการท่ีมีต่อการบริการของห้องสมุดและแหล่ง 
เรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการพฒันาตนเอง พฒันาการเรียน 
พฒันากระบวนการทาํงานท่ีได้รับหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ครูพฒันาความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพท่ีทนัสมยันาํไปใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ องคก์รหน่วยงานต่าง ๆ 
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ให้ การยอมรับและยกย่องกระบวนการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ ของสถานประกอบการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
1.5) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศในสถานศึกษา 
การดาํเนินงาน 
วิทยาลยัฯ มีการวางแผนการใช้งานดา้นสารสนเทศโดยเช่ือมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพของการใชส้ารสนเทศในการจดัการศึกษาภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
  1) มีการดาํเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากบริษทั ทริปเปิล อินเทอร์เน็ต จาํกดัเพื่อความ
สะดวกและความมีประสิทธิภาพในการใชง้านดา้นสารสนเทศ  
 2) มีการแต่งตั้งคาํสั่งมอบหมายผูรั้บผิดชอบงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ และกาํหนดหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบไวช้ดัเจน โดยเฉพาะการพฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลยัฯ ให้สามารถเช่ือมโยง 
กบัหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาได ้
 3) มีการดาํเนินการจดัทาํโครงการพฒันาสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการจดัการ เรียน
การสอน กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพงานและบริการ และดาเนินการ 
สํารวจความพึงพอใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม 
พื้นท่ีใชง้านในทุกพื้นท่ี และสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั รวดเร็ว ทนัเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 
 4) มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล สารสนเทศ เพื่อการ ตดัสินใจ
ในการบริหารจดัการ ในการจดัการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุม้ค่า โดยมีการใชบ้ริการ อินเทอร์เน็ต
จากบริษทั 3BB จาํกดั สัญญาณประเภทใหบ้ริการเช่ือมต่อ คือ Internet Leased Line Giga Fiber 1 Gbpps 
ผลสัมฤทธ์ิ 
วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัเก็บเป็นระบบขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้ในการบริหารจดัการ สถานศึกษา 
ซ่ึงปรากฏผลสัมฤทธ์ิทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดงัน้ี 
 1.5.1) เชิงปริมาณ 
  ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและสถานศึกษา ผ่าน
วงจรเช่าของ 3BB คลอบคลุมทุกพื้นท่ีการใชง้าน 
 1.5.2) เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
สะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล ระบบความปลอดภยัในการจดัเก็บและใช้ขอ้มูล ครอบคลุมพื้นท่ีใชง้านภายใน
สถานศึกษา สมารถเช่ือมโยงการบริหารจดัการภายในสถานศึกษากบัขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถนาํขอ้มูลมา ใชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัสมยั ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑ์
การประเมินมีค่าคะแนน ๕ คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
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 1.5.3) ผลสะทอ้น 
  ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนมีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อ 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก 
  2) จุดเด่น  
   1) สถานศึกษามีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกสาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 2) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และ ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการ
พฒันาต่อเน่ือง 
 3) มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิมทั้งระดบั ปวช. และ ปวส. 
ทุกสาขาวชิา 
 4) ครูผูส้อนจดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมกระบวนการพฒันาวิชาชีพอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง/
ปี 
 5) ครูผูส้อนมีการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ เขา้ร่วมกิจกรรมอบรมเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอนและการบริหารชั้นเรียนจนไดรั้บการยอมรับ เผยแพร่อยา่งต่อเน่ือง 
 6) สถานศึกษามีการจดับริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศพื้นฐาน ดว้ยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาและการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
   1) การเพิ่มจาํนวนผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาระดบัชาติ 
 2) การเพิ่มจาํนวนการทาํวจิยัในสถานศึกษาใหม้ากข้ึน 
  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
   1) การสอนซ่อมเสริม เพื่อการทดสอบทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา แก่นกัเรียน นกัศึกษา ทุกชั้น
ปี 
 2) การจดักิจกรรมอบรมพฒันาการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาระบบออนไลน์ 
  4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการ
พฒันาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
1)ผลสัมฤทธ์ิ 
1.1) การบริหารศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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การดาํเนินงาน 
 1)ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการดาํเนินการบริหารด้านงบประมาณ ด้านบุคคล ด้าน
แผนงานโครงการ จากสํานกังาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษาร่วมกาํหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 
2563 โดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากร แนวคิด ปัญหามาวิเคราะห์เพื่อกาํหนดแผนงานโครงการ/ กิจกรรม 
และกาํหนดการวางแผนกาํหนดงบประมาณ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานในสังกดั และ ตรงตาม
บริบทของสถานศึกษา นําเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพฒันาสถานศึกษา ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ครูและบุคลากรทาํ 
ใหว้ทิยาลยัฯ มีแผนปฏิบติัราชการท่ีสามารถดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2)ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายให้กรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลยั มี วน
ร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกาํหนด เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา โดยจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2563 ภายใตโ้ครงการพฒันารูปแบบการบริหาร 
งบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา และโครงการพฒันาระบบการประเมินและการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นตน้ 
ผลสัมฤทธ์ิ 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้หลกัธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานโครงการของสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ดงัน้ี 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
สถานศึกษา เป็นร้อยละ 100 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  มีผลการประเมินตามการประเมินขอ้ 1)ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2)ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจดัทาํ แผนพฒันาสถานศึกษา 3)ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี2563 4)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการริหาร

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยเม่ือเทียบกบัเกณฑ์การประเมินมี ค่าคะแนน ๕ 
คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
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 1.1.3) ผลสะทอ้น 
  วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี มีแผนการพฒันาสถานศึกษา ท่ีผ่านการเห็นชอบจาก 
คณะกรรมกรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริ
ทบของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี เป็นท่ียอมรับดา้นคุณภาพผูเ้รียนวิชาชีพและการให้บริการวิชาชีพแก่ 
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
การดาํเนินงาน 
        1) วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี มีการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจดัการ ดงัน้ี 
                1)กิจกรรมทศันศึกษาดูงานสถานประกอบการ ภายใตโ้ครงการส่งเสริมปฎิรูปอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
ผลสัมฤทธ์ิ 
      1.2.1) เชิงปริมาณ 
  1) วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี มีการระดมทรัพยากร  
  2)มีเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี ไดส่้งครูเขา้รับการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ ในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 2 คน 
  3)มีการจดัครูพิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สถานประกอบการ จาํนวน 7 คน 
ร่วมพฒันาผูเ้รียนทั้งหมด จาํนวน 6 สาขาวชิา จากจาํนวนสาขาวชิาทั้งหมด  
6 สาขาวชิา  
  4)มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์ครุภณัฑ์ และทุนการศึกษาจากหน่วยงานและองค์การภายนอก รวม 1 ทุน จาํแนกเป็นทุนเรียนดี 
ประพฤติดี มีจิตอาสาวทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี   จาํนวน 16 ทุน  
  5)มีการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย และดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 1.2.2) เชิงคุณภาพ  
  มีผลการประเมินตามการประเมิน ข้อ1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดม
ทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 2) สถานศึกษามีเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 3) สถานศึกษามีการจดัให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ครูผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจาํนวนสาขา
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งานท่ีสถานศึกษาจดัการเรียนการสอน 4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฎผลการพัฒนาตาม
วตัถุประสงคข์องการระดมของทรัพยากรอยา่งเป็นรูปธรรม 5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาํเนินงาน
ตาม แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและ
พฒันา อยา่งต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินมีค่าคะแนน ๕ คะแนน ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 
 1.2.3) ผลสะทอ้น 
                 ผู ้เ รียนเกิดทักษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจากแหล่งเรียนรู้ ครู ผู ้เ ช่ียวชาญ 
ผูท้รงคุณวุฒิสถานประกอบการท่ีหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ วสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
ทนัสมยั ทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผูเ้รียนให้สําเร็จการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ใน อนาคต สถานศึกษา จัดการศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพฒันาการ 
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
การดาํเนินงาน 
         วิทยาลยัฯ มีการบริหารจดัการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจดั อาสา
โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้จิตอาสา 
โดยใชว้ชิาชีพสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสังคม ดงัน้ี 
             1) วิทยาลยั ให้ความร่วมมือกบัชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ อย่างเต็มศกัยภาพในการ บริการ
วชิาการและวชิาชีพ โดยใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ โดยการสนบัสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่ 
ชุมชนทั้งด้านพฒันาชุมชน ด้านบญัชี ด้านการตลาด การสอนอาชีพการสอนจดัทาํบญัชีครัวเรือน ซ่อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และลา้งเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อสร้างองคค์วามรู้และอาชีพแก่ชุมชน  
            2)การไปให้บริการชุมชนทุกคร้ังจะมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้รียน ในการออกใหบ้ริการชุมชนทางดา้นวชิาการ วชิาชีพ จิตอาสา และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
                  (1) โครงการ ศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน แต่ละแผนก 
                  (2) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม                
                  (3) การส่งเสริมการหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
                  (4) โครงการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนศูนยก์ารเรียนรู้ดิจิทลัชุมชน ศูนยก์ารเรียนรู้ 
                  (5) โครงการการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
                  (6) กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ผลสัมฤทธ์ิ 
          วิทยาลยัฯ มีการบริหารจดัการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและ จิตอาสา 
โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ จิต
อาสาโดยใชว้ชิาชีพสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสังคม ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 1.3.1) เชิงปริมาณ  
            1)มีจาํนวนกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา
ทั้งหมด 17 โครงการ 
            2)มีผู ้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ
กิจกรรมบริการวชิาชีพ และการ จาํนวน 5 คน จานวน 5 คน 
            3) มีครูเขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จาํนวน 50 คน กิจกรรมบริการวิชาการจาํนวน 5 
คน กิจกรรมบริการวชิาชีพ จาํนวน 13 คน และจิตอาสา จาํนวน 4 คน 
            4) มีบุคลากรทางการศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จาํนวน 50 คนกิจกรรม
บริการวชิาชีพ จาํนวน 4 คน กิจกรรมบริการชุมชน จาํนวน 2 คน และจิตอาสา จาํนวน 4 คน 
            5) ผูเ้รียน เขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จาํนวน 1,060 คน จากจาํนวนผูเ้รียน ทั้งหมด 
1,060 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จาํนวน 1,060 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เขา้ร่วม
กิจกรรมบริการวชิาชีพ จาํนวน 1,060 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จาํนวน 1,060 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้จดัโครงการท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ใช้
ความรู้ความสามารถในการทาํงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการทาํงานเป็นทีมและกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่มท่ี
ให้บริการ วิชาการวิชาชีพ รวมทั้งทาํประโยชน์ให้กบัชุมชนส่งผลให้นกัเรียน นกัศึกษา มีจิตสาธารณะเป็น
ผูใ้หแ้ละบริการ ผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
          1) ฝึกทกัษะใหน้กัเรียน นกัศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ทกัษะวชิาชีพชุมชน 
          2) นกัเรียน นกัศึกษา ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการใหบ้ริการวชิาชีพกบัชุมชนในพื้นท่ี 
          3) ฝึกนกัเรียน นกัศึกษา ใหมี้จิตอาสาการบริการวชิาการ วชิาชีพ ทาํประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
          4)พฒันาทกัษาเรียน นกัศึกษา ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ
และสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพพร้อมแหล่งปฏิบติังาน 
          5)ให้นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชาชีพพร้อมสร้างวดัสํานึกในการดาํเนินชีวิตตามหา เศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัชุมชนต่อไป 
          6) ประชาชน และชุมชนไดรั้บการพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์เสน และการส่งเสริมพฒันาอาชีพใน
ทอ้งถ่ิน 
          7) เยาวชน และประชาชนสามารถสร้างคุณภาพในการดาํเนินชีวติท่ีดีข้ึน 
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          8)เกิดภาพลกัษณ์ในการเรียนสายอาชีพ  
          9) ชุมชนใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาในการแลกเปล่ียนทกัษะและถ่ายทอดความรู้ดา้นวชิาชีพ 
มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ้ 1) ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 2) 
ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้รียนกิจกรรมบริการวิชาการ 3) ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้รียนกิจกรรมบริการวิชาชีพ 4) 
ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 5) ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้รียนมีนวตักรรมการบริการชุมชน 
วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชาเม่ือเทียบกบัเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 4 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยูใ่นระดบั ดีเลิศ 
 1.3.2) ผลสะทอ้น 
         ในการลงปฏิบติังานโครงการ ชุมชนใหค้วามร่วมมือและตอบรับเป็นอยา่งดี ชุมชนให ้
ความสนใจ และตอ้งการต่อยอดอาชีพ เพื่อเพิ่มจุดแข็งในการทาํอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การ ประกอบอาชีพท่ีมัง่คงต่อไป ชุมชน สังคม องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ให้การยอมรับและยกย่องในการ
บริการ ชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และการมีจิตอาสาของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และผูเ้รียน และ
ใหค้วาม ไวว้างใจในการบริการในงานสาํคญัและพิธีการท่ีสาํคญัต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
4.3.2 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการ
พฒันาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
4.2.4 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั  
1.1) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
การดาํเนินงาน 
      1)มีการดําเนินงานเสริมสร้างนวตักรรม เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน
วทิยาศาสตร์ 
                 1) กิจกรรมส่งเสริมการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 
                 2) กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของครูและนักเรียนทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
                 3)กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมจดัทาํผลงานส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ตามรายวชิาโครงการ 
ผลสัมฤทธ์ิ 
            1.1.1) เชิงปริมาณ  
               จาํนวนผลงาน ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์หรือ งานวจิยั ในปีการศึกษา 2563 
- สาขาวชิาช่างยนต ์ปวช. จาํนวน 8  ผลงาน ปวส. จาํนวน 16 ผลงาน 
- สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ปวช. จาํนวน 3 ผลงาน ปวส. จาํนวน 19 ผลงาน 
- สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. จาํนวน 7 ผลงาน ปวส. จาํนวน 14  ผลงาน 
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- สาขาวชิาการตลาด ปวช. จาํนวน 2 ผลงาน ปวส. จาํนวน 8  ผลงาน 
- สาขาวชิาการบญัชี ปวช. จาํนวน  5 ผลงาน ปวส. จาํนวน 13  ผลงาน 
- สาขาวชิาการการจดัการ ปวช. จาํนวน  -  ผลงาน ปวส. จาํนวน 17  ผลงาน 
- ระดบัปวช.รวมทั้งส้ิน 25 ผลงาน ระดบัปวส.รวมทั้งส้ิน 87 ผลงาน 
- รวมทั้งส้ิน 112 ผลงาน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ 
                     (1)วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีให้นักเรียนจดัทาํโครงการตาม ราย วิชาโครงการ 
ประจาํปีการศึกษา 2563 
ระดบัปวช.รวมทั้งส้ิน 25 ผลงาน ระดบัปวส.รวมทั้งส้ิน 87 ผลงาน    รวมทั้งส้ิน 112 ผลงาน 
 1.1.3) ผลสะทอ้น  
       ได้รับการตอบรับการเผยแพร่ผลงานนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์เป็นอย่างดีโดยการ
สร้างและเผยแพร่ผลงานวจิยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ของครูและนกัเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา  
2) จุดเด่น  
   1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐาน 
การศึกษา จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจาํปี 2563 ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
หน่วยงาน ตน้สังกดั และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สามารถดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อการจดัการเรียนการสอนดา้นงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ทุนการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญจากสถานประกอบการและหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3) สถานศึกษา มีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
นกัเรียน นกัศึกษา ครู ต่อบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วมให้บริการชุมชน สังคม ในระดบัสถานศึกษาและ
ระดบัจงัหวดั  
 4) สถานศึกษา มีผลงานนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นท่ียอมรับและยกย่องจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน อยา่งต่อเน่ือง  
 5) ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั หรืองานสร้างสรรคผ์ลงานของผูเ้รียนไดมี้การนาํมาใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 
 6)สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือในดา้นการระดมทรัพยากรและเป็นวิทยากรให้ความรู้กบัผูเ้รียน
จากสถานประกอบการภายนอก 
3) จุดท่ีควรพฒันา  
   1) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจดัทาํส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค ์
ภายในสถานศึกษา 
4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
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   1) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนทุกคนจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ
ใหส้อดคลอ้งกบังาน  
     2) ควรส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกภาควิชา สร้างสรรคผ์ลงานในสาขาวิชาชีพเพื่อเขา้ร่วม ประกวด
ผลงานนวตักรรมและส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่และควรส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํโครงการวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันาต่อยอดให้มีคุณภาพเขา้ร่วมประกวดในองค์กรหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีจดัข้ึน ในระดบั
ภาค ชาติ และระดบันานาชาติ 
    3) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดรั้บรางวลั ประกาศเกียรติคุณ ยกยอ่ง ดา้น
ความรู้ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองคก์รภายนอกเพิ่มข้ึน 
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ส่วนที ่5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
ใหส้ถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จาํนวน 3 มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงัน้ี  
5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที ่1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 
100 

100.00 

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

 

ประเด็นการประเมินที ่2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 
 

2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 3 5 15 
2.2 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 1 2 
ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 17 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 68.00 
ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที ่3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน คะแนนทีไ่ด้ 
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(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 3 6 
3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 2 5 10 
3.3 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 95 95.79 
ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที ่1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน คะแนนทีไ่ด้ 
(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนด
รายวชิาเพิ่มเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 16 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 64.00 
ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที ่2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน คะแนนทีไ่ด้ 
(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10 
2.2 การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ 3 5 15 
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ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 
2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 4 20 
2.4 การบริหารจดัการชั้นเรียน 3 3 9 
2.5 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 2 3 6 
2.6 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 62 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 85 72.94 
ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที ่3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน คะแนนทีไ่ด้ 
(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 65 100.00 
ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดา้นการบริหารจดัการ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที ่4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน คะแนนทีไ่ด้ 
(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 
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4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 0 0 
ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 0 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 30 0.00 
ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  
5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที ่1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน คะแนนทีไ่ด้ 
(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 45 100.00 
ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที ่2 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจัิย 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน คะแนนทีไ่ด้ 
(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 3 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 15 20.00 
ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์งานวจิยั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 94.55 
ประเด็นท่ี 1.1 ดา้นความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 68 
ประเด็นท่ี 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 69.76 
ประเด็นท่ี 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 64 
ประเด็นท่ี 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 72.94 
ประเด็นท่ี 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 0 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80 
ประเด็นท่ี 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั 20 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 82.27 
ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที ่6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิม่เติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกาํหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  
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ส่วนที ่7 
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษานาํผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วเิคราะห์เพื่อกาํหนดแผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมาย
ในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยีย่ม” รายละเอียดดงัน้ี  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพฒันาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
1.1 ดา้นความรู้ 1. แผนงาน : ผลการจดัการศึกษาของผูเ้รียน

และผูส้าํเร็จการศึกษา 1) โครงการส่งเสริม
และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 1.1 กิจกรรม
การประเมินมาตรฐานวชิาชีพและส่งเสริม
การทดสอบระดบัชาติ V-NET ของผูเ้รียน 
1.2 กิจกรรมติดตามและสรุปผลสาํรวจ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 1.3 กิจกรรม
ส่งเสริมประกาศเกียรติคุณยกยอ่งของ
ผูเ้รียน และจดัเก็บขอ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษา 
1.4 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 1.5 กิจกรรม รับ
ประกาศนียบตัรผูส้าํเร็จการศึกษา 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 1. แผนงาน : ผลการจดัการศึกษาของผูเ้รียน
และผูส้าํเร็จการศึกษา 1) โครงการส่งเสริม
และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 1.1 กิจกรรม
การประเมินมาตรฐานวชิาชีพและส่งเสริม
การทดสอบระดบัชาติ V-NET ของผูเ้รียน 
1.2 กิจกรรมติดตามและสรุปผลสาํรวจ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
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ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 1.3 กิจกรรม
ส่งเสริมประกาศเกียรติคุณยกยอ่งของ
ผูเ้รียน และจดัเก็บขอ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษา 
1.4 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 1.5 กิจกรรม รับ
ประกาศนียบตัรผูส้าํเร็จการศึกษา 1.6 
กิจกรรมหลกัสูตรระยะสั้น(ฝึกอาชีพ) 1.7 
กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

1. แผนงาน : พฒันาการบริหารจดัการ
สถานศึกษาดา้นคุณธรรม 2) โครงการ : 
สถานศึกษาคุณธรรม 2.1 กิจกรรมเขา้ค่าย
คุณธรรม 2.2 กิจกรรมไหวค้รู 2.3 กิจกรรม
คลีนิกคุณธรรม 2.4 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 
2.5 กิจกรรมจิตอาสา 3) โครงการส่งเสริม
ดา้นการรักชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละอนุรักษ์
ศิลปะ วฒันธรรมไทย 3.1 กิจกรรมแห่เทียน
จาํนาํพรรษา 3.2 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
3.3 กิจกรรมวนัชาติและวนัพ่อแห่งชาติ 3.4 
กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 
10 3.5 กิจกรรมส่งเสริมแนวทาง
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา แผนงาน : 
พฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาดา้น
คุณธรรม 4) โครงการส่งเสริมดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 4.1 กิจกรรมวสัดุเหลือ
ใชรี้ไซเคิล 4.2 กิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
4.3 กิจกรรมการประหยดัพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 4.4 กิจกรรม Big Cleaning Day 
4.5 กิจกรรมปลูกตน้ไมเ้พื่อพ่อ 5) โครงการ
ส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 5.1 
กิจกรรมกีฬาภายใน – พีเทคเกมส์ 5.2 
กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด 5.3 กิจกรรม
แข่งขนัฟุตซอลภายใน 5.4 กิจกรรม Sport 
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Day 5.5 กิจกรรมวนัคริสตม์าส แผนงาน : 
พฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาดา้น
คุณธรรม 6) โครงการส่งเสริมดา้นการดาํรง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6.1 
กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียง 6.2 
กิจกรรมเล้ียงปลาบ่อซีเมนต ์6.3 กิจกรรม
ปลูกผกัสวนครัว 6.4 กิจกรรมอนุรักษ์
กลว้ยไมไ้ทย 6.5 กิจกรรมสวนหยอ่มเสริม
ความรู้ 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 1. แผนงาน : การพฒันาหลกัสูตรและการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
7) โครงการส่งเสริมและพฒันาการจดัการ
เรียนการสอน 7.1 กิจกรรมส่งเสริมการ
จดัทาํแผนจดัการเรียนรู้รายวิชาและการ
บนัทึกหลงัสอน 7.2 กิจกรรมจดัการเรียน
การสอน วดัประเมินผลรายวิชา และนิเทศ
ภายใน 7.3 กิจกรรมส่งเสริมส่งการฝึก
ประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพของผูเ้รียน 
(ฝึกงาน) 7.4 กิจกรรมการพฒันารายวชิา
หรือกลุ่มรายวชิา 7.5 กิจกรรมอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี แผนงาน : การพฒันาศกัยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10) โครงการ
บริหารจดัการพฒันาคุณภาพครูและ
บุคลากร 10.1 กิจกรรมการจดั / กาํหนด
อตัราครูและพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม 
10.2 กิจกรรมส่งเสริม พฒันาการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 10.3 กิจกรรมประกาศเกียรติ
คุณยกยอ่งขององคก์ร 
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2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. แผนงาน : การพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา
โดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 8) โครงการ
บริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานท่ี ครุภณัฑ ์
ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณการเงิน 8.1 กิจกรรมสรุปการ
บริหารจดัการดา้นการเงินตามแผนปฏิบติั
งานประจาํปี 8.2 กิจกรรมพฒันาและดูแล
อาคารสถานท่ี ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ 
สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษา 
8.3 กิจกรรมสนบัสนุนการจดัหา การใช ้
และการบาํรุงรักษาครุภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม 
8.4 กิจกรรมส่งเสริมการนาํเทคโนโลยมีาใช้
ประโยชน์และการบริหารจดัการระบบ
ฐานขอ้มูล 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 1. แผนงาน : ส่งเสริมการดาํเนินการบริหารจดั
การศึกษาตามนโยบายสาํคญัของหน่วยงาน
ตน้สังกดั 9) โครงการส่งเสริมนโยบาย
สาํคญัของหน่วยงานตน้สังกดั 9.1 กิจกรรม
ส่งเสริมผูเ้รียนศึกษาต่อสายอาชีพ 9.2 
กิจกรรมแนะแนว 9.3 กิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการศึกษา (โครงการเรียน
ฟรี 15 ปี,กยศ.) 9.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ
วชิาชีพ 9.5 กิจกรรมส่งเสริมโครงการพิเศษ
หน่วยงานตน้สังกดั 

2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 1. แผนงาน : ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือใน
การบริหารจดัการศึกษากบับุคคล และ
องคก์รต่าง ๆ 11) โครงการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหารจดัการศึกษา 11.1 
กิจกรรมสานสัมพนัธ์กบัองคก์รภายนอก 
(MOU) 11.2 กิจกรรมการประสานความ
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ร่วมมือองคก์รภายนอกโดยวิทยากร 
ผูเ้ช่ียวชาญ 11.3 กิจกรรมปฐมนิเทศและ
ประชุมผูป้กครอง 11.4 กิจกรรมส่งเสริม
ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 11.5 กิจกรรม
ทศันศึกษา/ศึกษาดูงานของผูเ้รียน 11.6 
กิจกรรมส่งเสริม การบริการวชิาการ 
วชิาชีพของผูเ้รียน (6 หน่วยงาน) 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจดัการระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 12) 
โครงการส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 12.1 
กิจกรรมส่งเสริม วเิคราะห์ แผนพฒันา
สถานศึกษา แผนปฏิบติัการ ปฏิทิน
ปฏิบติังาน และ SARประจาํปี 12.2 กิจกรรม
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก -สถานศึกษาคุณธรรม -
สถานศึกษาพอเพียง -สถานศึกษาสีขาว
ปลอดส่ิงเสพติด -ขบัข่ีปลอดภยัสวมหมวก
นิรภยั 100 % -งานประกนัคุณภาพภายใน
และภายนอก -การประเมินจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
งานวจิยั 

1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจดัการดา้น
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยัของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเ้รียน 13) โครงการส่งเสริมการ
บริหารจดัการดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัของผูบ้ริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน 13.1 
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการเรียนการ
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สอนโดยการศึกษาหรือการวิจยัของ
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเ้รียน 

 


