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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 1.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ      พ.ศ. 
2562  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92.40 
 1.2 จุดเด่น  
          1) ผู้เรียนมีความประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกถึงความดีงาม ความถูกต้อง ทั้งกาย วาจา ใจ     
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย      
ซึ่งส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคม ท าให้เกิดความสงบสข  ความเจริรรข่งเรือง เป็นประยยนนตต่อสังคมและต่อ
การพัฒนาประเทศนาติ 
          2) ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนขนให้มีการด าเนินงาน องศูนยตบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อานีวศึกษาตามนยยบาย องส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษา ยดยบริหารจัดสรรงบประมาณอย่าง
คข้มค่าและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือสร้างทักษะในการประกอบอานีพและเป็นการส่งเสริมการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับผู้เรียน 
      3) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย
ในสถานศึกษา 
          4) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยมีการน าไปใน้ประยยนนตจริงใน
ระดับสถานศึกษา และได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐต   งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย 
ระดับจังหวัด 
           5) นักศึกษารู้จขดเด่น องตนและน ามาพัฒนาให้เกิดประยยนนตกับตนเอง 
           6) นักศึกษาสามารถสร้างนื่อเสียงให้วิทยาลัย 
           7) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนขนให้ผู้เรียนนั้นปีสขดท้ายเ ้ารับการประเมินมาตรฐานวินานีพ 
ตามหลักเกณฑตและวิธีการในการประเมินมาตรฐานวินานีพ ยดยผู้เ ้ารับการประเมินต้องลงทะเบียนครบทขก
รายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร ผลการประเมินมาตรฐานวินานีพมีนักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑตการประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณต ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
           8) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนจัดท ายครงการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
ทขกสา างาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมิน V-net 
           9) สถานศึกษาเน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ท าให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะทางด้าน
วินานีพตรงกับความต้องการ องตลาดแรงงาน 
          10) สถานศึกษามีระบบการติดตามผลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
          11) สถานศึกษามีครูผู้สอน มีคขณวขฒิตรงตามสา าทขกสา าและได้ก าหนดให้ครูผู้สอนได้มีการ
จัดท าแผนการสอนอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทขกภาคการศึกษา 
          12) ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตามเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย 
          13) ครูผู้สอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคขณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัรหาการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          14) สถานศึกษามีระบบเครือ ่ายที่ครอบคลขมพ้ืนที่การใน้บริการภายในวิทยาลัยการอานีพ    
บ้านยฮ่ง มีระบบอินเตอรตเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนครอบคลขมพ้ืนที่การใน้บริการ 
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     15) สถานศึกษาให้การสนับสนขนครูผู้สอนในการพัฒนาตนเอง ยดยให้มีการไปอบรมพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
          16) บขคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา องสถานศึกษา ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการน านวัตกรรมมาใน้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
           17) สถานศึกษามี ้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ ส าหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา มีระบบ
เทคยนยลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
           18) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณต สามารถ
น าไปใน้ในการปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามความต้องการ องสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
           19) สถานศึกษามีแผนงาน ยครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อานีวศึกษา 
           20) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัรราท้องถิ่น ครูผู้เนี่ยวนาร ผู้ทรงคขณวขฒิร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 
           21) สถานศึกษามีเครือ ่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครู 
           22) วิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่งมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้        
ยรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการและมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศนต องวิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 
           23) มีการจัดระบบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบคมนาคมให้มีการใน้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และสามารถพร้อมใน้งานได้ตลอดการใน้งาน 
            24) มีการดูแลและปรับปรขงสภาพ วัสดข อขปกรณต  องระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใน้งาน
และปลอดภัย 
           25) มีระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมใน้งานเมื่อเกิดเหตขฉขกเฉิน มีเวรยามเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยแก่สถานศึกษา 
           26) มีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใน้เพียงพอต่อความต้องการ องนักเรียน นักศึกษา และ
บขคลากรในสถานศึกษา 
           27) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และห้องสมขดที่มีความพร้อมและเพียงพอ ส าหรับใน้ค้นคว้า      
หาความรู้ 
           28) สถานศึกษามีระบบอินเตอรตเน็ตความเร็วสูง ครอบคลขมการใน้งานภายในสถานศึกษา       
มีระบบเครือ ่ายที่เนื่อมยยงเ ้ากับเครือ ่ายคอมพิวเตอรตทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เกิดการ
ติดต่อสื่อสารผ่านน่องทางระบบเครือ ่าย 
           29) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเ ้าร่วมยครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
           30) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายและครอบคลขมทขกด้าน 
                31) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เน่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
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1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
              1) นักศึกษาที่เ ้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ มีตารางเรียนเต็ม ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในการท าธขรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
              2) ครูและบขคลากรบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัรในการสร้างธขรกิจใหม่ๆ ที่เกิดจากการอบรม
เ ียนแผนธขรกิจ องผู้เรียน 
              3) ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะยังไม่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อานีพอิสระเท่าท่ีควร เนื่องจากนักศึกษาไปศึกษาต่อในระดับสูง ยังไม่ได้ประกอบอานีพ 
              4) สถานศึกษา ควรมีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต            
งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย ผลงาน องผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต         
งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด 
              5) ระยะเวลาในการฝึกมีน้อย 
              6) นักศึกษา าดความม่ันใจในตนเอง 
              7) งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
              8) สถานศึกษาควรจัดให้มีการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาทขกสา างาน ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานวินานีพ 
              9) สถานศึกษาควรมีความเ ้าใจกับสถานประกอบการที่ผู้เรียนได้เ ้าไปท างาน พร้อมกับการ
พัฒนาที่ควบคู่กับการติดตามผล 
             10) สถานศึกษาควรกระตข้นให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาการเรียนการสอนยดยการวิจัยให้มาก ้ึน 
             11) การด าเนินงานภายในสถานศึกษา   าดการประนขมนี้แจงการด าเนินงาน 
             12) ควรมีการน า ้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการมาใน้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้
มากกว่าที่เป็นอยู ่
             13) สถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากร องสถานศึกษาในการด าเนินงานตามแผนงาน 
ยครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอานีวศึกษากับเครือ ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
             14) วิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง มีพ้ืนที่กว้างแต่มีบขคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม      
ไม่เพียงพอท าให้การดูแลภูมิทัศนตภายในวิทยาลัยฯ ท าได้ไม่ทั่วถึง  
             15) ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกต้องมีการปรับปรขงระบบให้เกิดประสิทธิภาพมาก ึ้น 
เพ่ือให้มีความสะดวก รวดเร็วในการใน้งาน และติดต่องานรานการอ่ืนๆ ทั้งภายนอกและภายในมากยิ่ง ึ้น 
              16) งบประมาณในการปรับปรขงระบบต่างๆ ในสถานศึกษามีไม่เพียงพอต่อการปรับปรขง 
              17) บขคลากร าดความรู้ ความเ ้าใจเกี่ยวกับระบบเครือ ่าย 
              18) ควรมีการประนาสัมพันธต  ่าวสาร ยครงการกิจกรรมต่างๆ ให้ครู นักเรียนและนขมนนได้รับรู้
รับทราบอย่างทั่วถึง อาทิ การประนาสัมพันธตผ่านสื่อออนไลนต การประนาสัมพันธตหน้าแถวเคารพ    ธงนาติ 
          1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
             1) จัดตารางเรียนให้นักศึกษาที่เ ้ารับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ ปฏิบัติงานในการท า
ธขรกิจ องตนเองในนั่วยมงท่ีว่างจากการเรียน 
             2) สร้างความตระหนักในการด าเนินงาน องศูนยตบ่มเพาะให้ครูหรือบขคลากรในทขกสา าได้เห็น
ความส าคัรในการบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
             3) สถานศึกษาควรมีงบประมาณให้เหมาะสมกับนิ้นงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
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             4) ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ิม ้ึน  
     5) สถานศึกษาควรมียครงการฝึกอบรมครูในการท าวิจัยเพ่ือใน้ประยยนนตในด้านการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ยดยไม่จ าเป็นต้องเน้นไปท่ีกระบวนการวิจัยเพียงอย่างเดียว 
                  6) สถานศึกษาควรมีการก าหนดเกณฑตในพัฒนาตนเอง องครูแต่ละคนว่าควรมีการอบรม
พัฒนาคนละกี่ครั้งหรือกี่นั่วยมงต่อปี 
                  7) การด าเนินงานภายในวิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรน าผลการด าเนินงาน องปีก่อนมาปรับปรขง 
พัฒนาการด าเนินงาน องสถานศึกษาในปีถัดไป 
             8) การพัฒนาระบบเทคยนยลยีสารสนเทศ ควรน าผลการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคยนยลยี
สารสนเทศปีก่อนมาปรับปรขงระบบเทคยนยลยีสารสนเทศปีปัจจขบันและถัดไป 
             9) สถานศึกษาควรมีการประนาสัมพันธต แนะแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียน
ได้รับความรู้ให้มาก ึ้น เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี 
            10) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน ยครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอนอานีวศึกษากับเครือ ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ้อง เพื่อเป็นการปรับปรขงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
             11) ควรมีการเพ่ิมบขคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่เพ่ิม ้ึน 
                 12) มีการสนับสนขนงบประมาณในการปรับปรขงระบบต่างๆ ภายในสถานศึกษาให้มากยิ่ง ึ้น 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพแก่การใน้งาน และสะดวก รวดเร็ว ในการใน้งานต่อไป 
                 13) ควรมีการจัดอบรมการใน้งานระบบเครือ ่ายให้กับบขคลากรทางการศึกษาให้ความรู้ ความ
เ ้าใจและสามารถใน้งานระบบเครือ ่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
                 14) ควรมีการจัดท าป้ายประนาสัมพันธตกิจกรรมหรือผลงาน องสถานศึกษาในแต่ละจขด อาทิ 
บริเวณหน้าสถานศึกษาหรือเ ตนขมนน เป็นต้น 
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 
 1) ผลการจัดการเรียนการสอน (การวัดผลประเมินผล) 
 2) ผลจากการเ ้าร่วมกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 1) การเพ่ิมปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ครบทขกสา าท่ีเปิดในวิทยาลัยฯ 
 2) จัดการศึกษาเพ่ือมข่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอานีพได้ 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
 4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
     รัฐบาลมีนยยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิม ึ้นทั้งใน นาดกลางและ นาดย่อย 
เพ่ือเป็นรากฐานส าคัรทางเศรษฐกิจอันจะเอาไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ องประเทศ นยยบายที่เป็นรูปธรรม 
อาทิ สตารตทอัพไทยแลนดต เป็นต้น ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาได้มีการจัดท าแผนงาน ยครงการ
และกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาวินานีพ ด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน องผู้เรียนอานีวศึกษา     ให้มีความรู้
ด้านการจัดการธขรกิจอย่างแท้จริง สามารถประกอบธขรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานมาตรฐานการ
อานีวศึกษาและวินานีพ มีการด าเนินยครงการส่งเสริมการประกอบอานีพอิสระ ในกลข่มผู้เรียนอานีวศึกษา ยดย
ก าหนดให้ทขกสถานศึกษา จัดตั้งศูนยตบ่มเพาะผู้ประกอบการอานีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ประสบการณตในการท าธขรกิจ มีความรู้ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
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4.2 วัตถุประสงค ์
      เพ่ือส่งเสริม สนับสนขนและพัฒนา ีดความสามารถให้กับผู้ เรียนในสถานศึกษาอานีวศึกษา       
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษา องรัฐบาลหรือประนานนทั่วไปที่สนใจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธขรกิจ องตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธขรกิจเดิม 
4.3 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
           1) ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือการได้มาซึ่งพ้ืนที่ส าหรับการจัดตั้งเป็นส านักงาน
ศูนยตบ่มเพาะฯ 
           2) จัดหาดูแล และรับผิดนอบ ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใน้ในการบริหารจัดการศูนยตบ่มเพาะฯ 
           3) การท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานศูนยตบ่มเพาะ 
           4) การประนขมและจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปี  องศูนยตบ่มเพาะฯ 
           5) บริหารจัดการและด าเนินการบ่มเพาะกลข่มเป้าหมาย 
           6) ประสานงานกับผู้รับผิดนอบในส่วนต่างๆ ตามยครงสร้าง 
           7) สรขปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
            สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
นักเรียน นักศึกษา ได้เ ้าร่วมยครงการตามแนวทางการด าเนินงาน องศูนยตบ่มเพาะฯ ได้รับการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ และท าให้สามารถประเมินผลการด าเนินงาน องศูนยตบ่มเพาะฯ         ในระดับ 1 ดาว ทาง
ภาคเหนือ ผลการประเมินคขณภาพ อยู่ในระดับ ปรับปรขง 
  
 
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
          1) ผู้เรียนที่เ ้าร่วมยครงการพัฒนาศักยภาพสามารถน าไปประกอบธขรกิจระหว่างเรียน 
          2) ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนยตบ่มเพาะฯ และส าเร็จการศึกษาและสามารถเป็นเจ้า อง
ธขรกิจ 
          3) มีการน าสิ่งประดิษฐต ยครงงานวิทยาศาสตรต ยครงการธขรกิจ ยครงงาน ฯลฯ มาต่อยอด   ใน
เนิงพาณินยต 
 
 

การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ประเมินผลการประกอบธุรกิจ 

Input Process Output 

Facebook 

ศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะฯ ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์บ่มเพาะฯ 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

2.1  ้อมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง เล ที่ 239 หมู่ 3 (บ้านป่าป๋วย)   ต าบลบ้านยฮ่ง  อ าเภอบ้านยฮ่ง  จังหวัด
ล าพูน  รหัสไปรษณียต  51130 
  ยทรศัพทต 086-4311385  ยทรสาร 0-5398-0909  
  E-mail Banhong_40@hotmail.com  Website www.Banhong.ac.th     
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง  ประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่   18 มิถขนายน  2540  เพ่ือสนองนยยบายรัฐบาล
ที่จะ ยายยอกาสทางการศึกษา ในระดับอานีวศึกษาตามแผนอานีวศึกษาระยะที่ 7 เพ่ือยกระดับการศึกษา อง
เยาวนนในท้องถิ่นให้สูง ึ้นและสามารถรองรับนักเรียน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจจะ
เรียนต่อทางด้านวินานีพ ยดยเปิดการเรียนการสอน ดังนี้ 
ในปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) สา าวินาน่างยนตต และพณินยการ 
ในปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) เพ่ิม  1  สา าวินา  คือ  สา าวินาน่างไฟฟ้า
ก าลัง 
ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) เพ่ิม  1  สา าวินา  คือ  สา าวินาน่าง
อิเล็กทรอนิกสต 
ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง  (ปวส.) 2  สา าวินา  คือ  สา าวินาเทคนิค
เครื่องกล และสา าวินาการบัรนี 
ในปี พ.ศ. 2548  เปิดสอนระบบเทียบยอนความรู้และประสบการณตในระดับ ปวน. และระดับ ปวส. สา าวินา
เครื่องกล น่างไฟฟ้า  การบัรนี  การตลาด คอมพิวเตอรต  คหกรรมบริการ  และสา าวินาการดูแลเด็กและ
ผู้สูงอายข 
ในปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพ่ิม 1  สา าวินา  คือ  
สา าวินา คอมพิวเตอรตธขรกิจ สา างานเทคยนยลยีส านักงาน 
ในปี พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพ่ิม 1  สา าวินา  คือ  
สา าวินาไฟฟ้าก าลัง สา างานการติดตั้งไฟฟ้า 
ในปี พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพ่ิม 1  สา าวินา  คือ  
สา าวินาอิเล็กทรอนิกสต สา างานเทคนิคคอมพิวเตอรต 
   
 
กำรจัดกำรศึกษำ 
        ระดับปวน. 
            1.สา างานน่างยนตต        
            2.สา างานน่างไฟฟ้าก าลัง 
            3.สา างานน่างอิเล็กทรอนิกสต 
            4.สา างานบัรนี 
            5.สา างานเทคนิคคอมพิวเตอรต 
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            ระดับปวส. 
            1.สา างานเทคนิคเครื่องกล 
            2.สา างานยานยนตต 
            3.สา างานซ่อมตัวถังและสี 
            4.สา างานไฟฟ้าก าลัง 
            5.สา างานอิเล็กทรอนิกสต 
            6.สา าการบัรนี 
  สภำพชุมชน 
  อ าเภอบ้านยฮ่ง 
ถ้ าหลวงงดงาม ลือนามหอมกระเทียม ล าไยรสเยี่ยม พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ า น้ าตกงามแท้ แค่หลวงงาม
ตา  บูนาพระเจ้าตนหลวง   บวงสรวงพระบาทสามยอด 
อ าเภอบ้านยฮ่ง เป็นอ าเภอหนึ่ง องจังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ห่างจากกรขงเทพมหานครตามระยะทาง
ถนนพหลยยธินถึงอ าเภอบ้านยฮ่ง 689 กิยลเมตร ห่างจากจังหวัดล าพูน ประมาณ 40 กิยลเมตร  เดิมเป็น
ต าบลบ้านยฮ่ง ึ้นกับอ าเภอป่าซาง แยกเป็นกิ่งอ าเภอบ้านยฮ่งเมื่อปี พ.ศ.2460 และได้รับการยกฐานะเป็น
อ าเภอเมื่อวันที่ 24 มิถขนายน 2499  ค าว่า "ยฮ่ง" เป็นภาษาพ้ืนเมือง แปลว่า "ลข่ม" หรือ "ต่ า"  สถานที่พ้ืนที่
อ าเภอมีภูเ าทางทิศใต้ ลาดต่ าในทางทิศเหนือจรดเ ตกิ่งอ าเภอเวียงหนองล่อง  พ้ืนที่ 599.840  ตาราง
กิยลเมตร 
   
สภำพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจและสังคมยดยภาพรวม สภาพทางเศรษฐกิจยดยทั่วไป ภายในอ าเภอบ้านยฮ่งประนากรจะ
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร ประนานนยดยทั่วไปมีรายได้หลักจากการประกอบอานีพทาง เกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตร ที่ท ารายได้ให้แก่เกษตรกรส่วนใหร่ ได้แก่ หอม กระเทียม พืนผักต่าง ๆ ตลอดจนการ
ท าสวนล าไย สวนมะม่วง ประนากรในเ ตเทศบาลส่วนใหร่จะเป็นคนพ้ืนเมืองล้านนาที่ตั้งรกรากถิ่นฐานในพื้น
ที่มา ตั้งแต่ดั้งเดิม  การตั้งนขมนนในเ ตเทศบาลจะตั้งเป็นกลข่มหมู่บ้านตามถนน สายล าพูน – ลี้ เป็นหลัก  
สภำพสังคม 
  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ อ าเภอบ้านยฮ่ง มีนขมนนตั้งอยู่กระจายตาม
ถนนสายล าพูน – ลี้ ในลักษณะเป็นแนวยาวเหนือ – ใต้ ยดยพื้นที่ด้านตะวันตกจะเป็นที่ราบเนิงเ า ลาดเท
เอียงไปหาแนวแม่น้ าลี้ที่อยู่ด้านตะวันตกนขมนนที่หนาแน่นจะอยู่บริเวณบ้านห้วยกาน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านยฮ่ง 
สภาพภูมิอากาศ ลักษณะอากาศยดยทั่วไปในฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูหนาวจะหนาวจัด เป็นน่วงสั้น ๆ ส าหรับ
ฤดูฝนจะเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม – เดือนตขลาคม ต่อจากนั้นเป็นน่วงฤดูหนาว อีกประมาณ 4 
เดือน และฤดูร้อนจะเริ่มประมาณ ปลายเดือนกขมภาพันธต ยดยมีปริมาณน้ าฝนยดยเฉลี่ย 966.00 มม. / ปี  
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คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

นำยอุดม  ปำลีกุย 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

ทรัพยำกร 

นายบัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นำงวรรณำ สำริขิต 
หัวหน้ำงำนบริหำรงำน

ทั่วไป 
 

นำยธวัช  แก้วศรีพจน์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและ

ควำมร่วมมือ 

นำงสำวสยุมพร  พรหม
สุรินทร ์

หัวหน้ำงำนบคุลำกร 
 

นำงอ้อยใจ  แดงอินทร ์
หัวหน้ำงำนกำรเงนิ 

 
 

นำงสำวอ้อยใจ แดงอนิทร ์
หัวหน้ำงำนบญัช ี

 
 

นำยประภัทร์  ขัติยะ 
หัวหน้ำงำนพัสด ุ

 

 
นำยสมพงษ์    เหมอืงหม้อ 
หัวหน้ำงำนประชำสัมพนัธ ์

นำยธวัช  แก้วศรีพจน์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ

กิจกำร 
นักเรียนนกัศกึษำ 

 
นำยวีรวัฒน์  ปำรม ี
หัวหน้ำงำนวำงแผน

งบประมำณ 

นำงสำวสยุมพร   พรหม
สุรินทร ์

หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญ
สัมพันธ ์

 

นำยวีรวัฒน์  ปำรม ี
หัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิค

คอมพิวเตอร์ 
 

นำยชัชวำล  กลับแสง 
หัวหน้ำงำนศนูย์ข้อมูล

สำรสนเทศ 
 

นำยเกียรตพิรหม  ฟงั
เพรำะ 

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 

นำยอุดม  ปำลีกุย 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 

นำยบนัจวบ  กอ้ฝั้น 
หัวหน้ำงำนกิจกรรม  
นักเรียนนกัศกึษำ 

 
 

นำยสุพจน์  ญำณะทำน 
หัวหน้ำงำนครูทีป่รกึษำ 

 

นำยธนดล  ก้ำงค ำมำ 
หัวหน้ำงำนปกครอง 

นำงสำวปรำงทพิย์ แก้ว
เหรียญทอง 

หัวหน้ำงำนประกันคณุภำพ 
และมำตรฐำนกำรศกึษำ 

นำยวีรวัฒน์  ปำรม ี
หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสตูร

ฯ 

 

นำยสุภิวัฒน์  วันอ้ำย 
หัวหน้ำแผนกวิชำเทคนคิ

พื้นฐำน 

นำยบนัจวบ  กอ้ฝั้น 
หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

นำยประภัทร์  ขัติยะ 
หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต ์

 

นำยเกียรตพิรหม  ฟงั
เพรำะ 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำง

นำงสำวสยุมพร พรหม
สุรินทร ์

หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุด 

นำงสำววรรณำ  สำริขติ 
หัวหน้ำงำนวัดผลและ

ประเมินผล 
 

นำยเกียรตพิรหม  ฟงั
เพรำะ 

หัวหน้ำงำนวิจัยพฒันำ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

นำงอ้อยใจ  แดงอินทร ์
หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลติผล 
กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 

นำยธนกฤต  วรรณธนสุทธ ิ
หัวหน้ำงำนหมวด

ยำนพำหนะ 
 

นำยสุภิวัฒน์  วันอ้ำย 
หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที ่

 

 

นำงสำวอธิษฎำ  อตุสม 
หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ 

และกำรจัดหำงำน 
 

นำยสุพจน์  ญำณะทำน 
หัวหน้ำงำนสวัสดกิำร 

นักเรียนนกัศกึษำ 
 

 
นำยธนกฤต  วรรณธนสุทธ ิ
หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ 

และกำรบริกำรชุมชน 

นำยสมพงษ์  เหมืองหม้อ 
หัวหน้ำงำนอำชีวศกึษำ 

ระบบทวิภำค ี
 

 

นำงสำววรรณำสำริชิต 
หัวหน้ำงำนทะเบียน  

 

 

นำงสำวปรำงทพิย์ แก้งเห
รีญยทอง 

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 

 

นำยรุ่งนริันดร์  พิมพิไสย 
 หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียน

กำรสอน 
 

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3  ้อมูล องสถานศึกษา 
   ้อมูลผู้เรียน 
 
ระดับนั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวน.1 166 0 0 166 
ปวน.2 125 0 0 125 
ปวน.3 96 0 0 96 
รวม ปวน 387 0 0 387 
 
ระดับนั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 0 51 51 
ปวส.2 1 26 27 
รวม ปวส. 1 77 78 
 
 ้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ระดับนั้น แรกเ ้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวน.3 123 76 61.79 
ปวส.2 32 32 100.00 
รวม 155 108 69.98 
 
 ้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับนั้น แรกเ ้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวน.3 134 131 97.76 
ปวส.2 32 30 93.75 
รวม 166 161 96.99 
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ข้อมูลบุคลำกร 
ประเภท ทั้งหมด

(คน) 
มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนขราตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ ผู้น่วยผู้อ านวยการ 

3 3 - 

 ้ารานการครู/ ครูเอกนนที่ได้รับการบรรจข/ ผู้ที่
ได้รับการรับรอง 

11 11 11 

 ้ารานการพลเรือน 0 - - 
พนักงานรานการครู 6 6 6 
พนักงานรานการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 6 4 6 
เจ้าหน้าที่ 15 - - 
บขคลากรอ่ืนๆ (นักการภารยรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงาน ับรถ/ ฯ) 

4 - - 

รวม ครู 23 21 23 
รวมทั้งสิ้น 45 21 23 
ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวินา ระดับ ปวน.(สา าวินา) ระดับ ปวส.(สา าวินา) รวม(สา าวินา) 
อขตสาหกรรม 4 3 7 
พาณินยกรรม 1 1 2 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อขตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อขตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคยนยลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 5 4 9 
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 6 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงคต 1 
อาคารอ่ืน ๆ 2 
รวมทั้งสิ้น 12 
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ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
งบบขคลากร 1,646,990.00 
งบด าเนินงาน 2,672,460.00 
งบลงทขน 248,000.00 
งบเงินอขดหนขน 5,733,020.00 
งบรายจ่ายอื่น 1,309,900.00 
รวมทั้งสิ้น 11,610,370.00 
2.4 ปรันรา อัตลักษณต เอกลักษณต  องสถานศึกษา 
  ปรันรา 
  เนิดนูคขณธรรม  น าวินา  พัฒนาสังคม 
  อัตลักษณต 
  จิตอาสา  พัฒนาตน 
  เอกลักษณต 
  พัฒนาคน  น าวินานีพสูส่ังคม 
2.5 วิสัยทัศนต พันธกิจ เป้าประสงคต ยขทธศาสตรต กลยขทธต การพัฒนาคขณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศนต 
  มข่งเน้นผลิตก าลังคนให้มีสมรรถนะอานีพตรงความต้องการ องตลาดแรงงาน ก้าวทันเทคยนยลยี มี
คขณธรรม ตามปรันราเศรษฐกิจพอเพียง 
   
พันธกิจ 
1.มข่งเน้นผลิตก าลังคนให้มีสมรรถนะอานีพตรงความต้องการ องตลาดแรงงาน 
2.พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคขณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับภูมิปัรรษท้องถิ่น 
3.สนับสนขนการใน้เทคยนยลยีในการจัดการศึกษา 
4.ส่งเสริมการปฏิบัติงานยดยยึดปรันราเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงคต 
  เป้าประสงคตที่ 1 ผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษาให้มีคขณภาพและมาตรฐานและตรงกับความ
ต้องการ องสถานประกอบการ 
เป้าประสงคตที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคขณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับภูมิปัรราท้องถิ่น 
เป้าประสงคตที่ 3 ส่งเสริม สนับสนขนให้สถานศึกษามีการใน้เทคยนยลยีในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงคตที่ 4 สนับสนขนให้สถานศึกษามีเทคยนยลยีใน้ได้อย่างพอเพียงในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงคตที่ 5 บขคลากร องสถานศึกษาปฏิบัติงานยดยยึดหลักปรันราเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงคตที่ 6 ผู้เรียนหรือบขคคล นขมนน องคตกรต่างๆ ที่สามารถน าไปใน้ในการประกอบอานีพอิสระได้ 
  ยขทธศาสตรต 
   กลยขทธตที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะในทางทฤษฎีและปฏิบัติให้ตรงตามมาตรฐานคขณวขฒิ
อานีวศึกษาและตรงตามความต้องการ องตลาดแรงงาน 
      กลยขทธตที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถน าเอาความรู้และทักษะวินานีพ ทักษะนีวิตที่มีมาประยขกตตใน้ในการ
ปฏิบัติงาน และด ารงนีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
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      กลยขทธตที่ 3 ส่งเสริมให้ครูอาจารยตได้มีการปรับปรขง พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงวินาสอนหรือเพ่ิมรายวินาใหม่
ให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการ องตลาดแรงงานยดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยว ้อง 
      กลยขทธตที่ 4 สถานศึกษามีครูที่มีคขณวขฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑตที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคขณธรรม จริยธรรมและความเ ้มแ ็งทางวินาการและวินานีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัร ตอบสนองความต้องการ องผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคขณวขฒิอานีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ ้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียน องแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนขน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวินาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณต 
      กลยขทธตที่ 5  ผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษามีคขณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวินานพี เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณต องนาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ องผู้อื่น มีความรับผิดนอบตาม
บทบาทหน้าที่ องตนเองตามระบอบประนาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยตทรงเป็นประมข  มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษตสิ่งแวดล้อม 
      กลยขทธตที่ 6สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนยยบายส าคัรท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย ยดยความร่วมมือ องผู้บริหาร ครู 
บขคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการน่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนขนจากผู้ปกครอง นขมนน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยว ้องทั้งภาครัฐและภาคเอกนน 
      กลยขทธตที่ 7 สถานศึกษาบริหารจัดการบขคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศนต อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ยรงฝึกงาน ศูนยตวิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคยนยลยีสารสนเทศ ครขภัณฑต และงบประมาณ
 องสถานศึกษาท่ีมีอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
      กลยขทธตที่ 8 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบขคคล นขมนน องคตกรต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวินาการ
และวินานีพ ยดยใน้เทคยนยลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในนขมนนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
      กลยขทธตที่ 9 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนขนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต งานวิจัย 
ยดยผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบขคคล นขมนน องคตกรต่างๆ ที่สามารถน าไปใน้
ประยยนนตได้ตามวัตถขประสงคตและเผยแพร่สู่สาธารณนน 
      กลยขทธตที่ 10 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนขนให้มีการจัดท ากิจกรรม ยครงการ ยดยผู้บริหาร ครู บขคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบขคคล นขมนน องคตกรต่างๆ ที่สามารถน าไปใน้ในการประกอบอานีพอิสระได้ 
  กลยขทธต 
1.ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
    1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.2 ผู้เรียนมีคขณลักษณะที่พึงประสงคต 
    1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอานีพอิสระ 
    1.4 ผลงาน องผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคตหรืองานวิจัย 
    1.5 ผลการแ ่ง ันทักษะวินานีพ 
    1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวินานีพ 
    1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับนาติ ด้านอานีวศึกษา (V-Net) 
    1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อ องผู้ส าเร็จการศึกษา 
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2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
        2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรขง รายวินา หรือปรับปรขง รายวินาเดิม หรือก าหนด
รายวินาเพ่ิมเติม 
    2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัร 
        2.2.1  คขณภาพ องแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
        2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัรและน าไปใน้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
    3.1 ครูผู้สอน 
        3.1.1  การจัดการเรียนการสอน 
        3.1.2 การบริหารจัดการนั้นเรียน 
        3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวินานีพ 
   3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
        3.2.1  การบริหารถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
        3.2.2 การบริหารจัดการะบบ ้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. ด้านการมีส่วนร่วม 
    4.1 การจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
    4.3 การบริการนขมนนและจิตอาสา 
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
    5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ยรงฝึกงาน  
    5.2 ระบบสาธารณูปยภคพ้ืนฐาน 
    5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนยตวิทยบริการ 
    5.4 ระบบอินเตอรตเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใน้งานด้านสารสนเทศ ภายในสถานศึกษา 
    5.5 การเ ้าถึงระบบอินเตอรตเน็ต ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน การสอนในนั้นเรียน 
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2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
   
รางวัลและผลงาน องสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดแ ่ง ันหข่นยนตต ABU  รองนนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

กีฬามวยไทยสมัครเล่นได้รับเหรียรทอง
ระดับนาติ ยขทธหัตถีเกม จังหวัดสขพรรบขรี 

นนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

กีฬามวยไทยสมัครเล่นได้รับเหรียรทองระดับ
ภาค พระเจ้าเสือเกมสต จังหวัดพิจิตรรการ
อานีวศึกษา 

นนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

ยครงงานวิทยาศาสตรต "ลูกอมหอมแดง" รองนนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
สิ่งประดิษฐตด้านพัฒนาคขณภาพนีวิต(กล่องสลาย
กลิ่นเอนกประสงคต) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอานีพป่าซาง 

สิ่งประดิษฐตด้านการแพทยตหรือบรรเทาสาธารณ
ภัย(วิลแนรตเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอานีพป่าซาง 

การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

รางวัลและผลงาน องครูและบขคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายสขพจนต ราณะทาน  
"สขดยอดนวัตกรรมอานีวศึกษา" การแ ่ง ันหข่นยนตต
อานีวศึกษา กติกา ABU นิงถ้วยพระรานทานสมเด็จ
พระเทพรัตนรานสขดาฯ สยามบรมรานกขมารี 

รองนนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายวีรวัฒนต ปารมี  
"สขดยอดนวัตกรรมอานีวศึกษา" การแ ่ง ันหข่นยนตต
อานีวศึกษา กติกา ABU นิงถ้วยพระรานทานสมเด็จ
พระเทพรัตนรานสขดาฯ สยามบรมรานกขมารี 

รองนนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายสขภิวัฒนต วันอ้าย  
"สขดยอดนวัตกรรมอานีวศึกษา" การแ ่ง ันหข่นยนตต
อานีวศึกษา กติกา ABU นิงถ้วยพระรานทานสมเด็จ
พระเทพรัตนรานสขดาฯ สยามบรมรานกขมารี 

รองนนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นางสาวอ าพร ธนวัฒนตบวรศิร ิ 
การศึกษาการเจริรเติบยต องปลาจากอาหารที่มี
ส่วนผสม องหอยทากและใบพืน 

รองนนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นางสาวสยขมพร พรหมสขรินทรต  
การศึกษาการเจริรเติบยต องปลาจากอาหารที่มี
ส่วนผสม องหอยทากและใบพืน 

รองนนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอธิษฎา อขตสม  
การศึกษาการเจริรเติบยต องปลาจากอาหารที่มี
ส่วนผสม องหอยทากและใบพืน 

รองนนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

 
 
รางวัลและผลงาน องครูและบขคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสยขมพร พรหมสขรินทรต  
ยครงงานวิทยาศาสตรต "ลูกอมหอมแดง" 

รองนนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

นางสาวอธิษฎา อขตสม  
ยครงงานวิทยาศาสตรต "ลูกอมหอมแดง" 

รองนนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

นายธนกฤต วรรณธนสขทธิ  
สิ่งประดิษฐตด้านการแพทยตหรือบรรเทาสา
ธารณภัย (วิลแนรตเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอานีพป่าซาง 

นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ  
สิ่งประดิษฐตด้านพัฒนาคขณภาพนีวิต(กล่อง
สลายกลิ่นเอนกประสงคต) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอานีพป่าซาง 

นายธวัน แก้วศรีพจนต  
ยครงงานวิทยาศาสตรต(ลูกอมหอมแดง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

นายธวัน แก้วศรีพจนต  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU 
ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายวีรวัฒนต ปารมี  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU 
ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายสขพจนต ราณะทาน  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU 
ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายสขภิวัฒนต วันอ้าย  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU 
ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายนันวาล กลับแสง  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU 
ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 
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รางวัลและผลงาน องผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายศขภกิตตต นกเสือร้อง  
ทักษะการประกอบและติดตั้งยปรแกรมคอมพิวเตอรต 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายภีระพงศต นมภูแก้ว  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องยนตต ยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายเสกสรร มณีเนตร  
ทักษะงานจักรยานยนตต 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายสขรพล นาทรายสมาน  
ทักษะงานจักรยานยนตต 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายฉัตรนัย นูทรัพยตเจริร  
ทักษะงานเครื่องยนตตเล็ก 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายณัฐวขฒิ คขณพรม  
"สขดยอดนวัตกรรมอานีวศึกษา" การแ ่ง ันหข่นยนตต
อานีวศึกษา กติกา ABU นิงถ้วยพระรานทานสมเด็จ
พระเทพรัตนรานสขดาฯ สยามบรมรานกขมารี 

รองนนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายรันนานนทต  ขอินต๊ะ  
"สขดยอดนวัตกรรมอานีวศึกษา" การแ ่ง ันหข่นยนตต
อานีวศึกษา กติกา ABU นิงถ้วยพระรานทานสมเด็จ
พระเทพรัตนรานสขดาฯ สยามบรมรานกขมารี  

รองนนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายพฤหัสพล ศรีทา  
"สขดยอดนวัตกรรมอานีวศึกษา" การแ ่ง ันหข่นยนตต
อานีวศึกษา กติกา ABU นิงถ้วยพระรานทานสมเด็จ
พระเทพรัตนรานสขดาฯ สยามบรมรานกขมารี 

รองนนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายจีระศักดิ์  ยันกิจวิรขฬหต  
"สขดยอดนวัตกรรมอานีวศึกษา" การแ ่ง ันหข่นยนตต
อานีวศึกษา กติกา ABU นิงถ้วยพระรานทานสมเด็จ
พระเทพรัตนรานสขดาฯ สยามบรมรานกขมารี 

รองนนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายธีระพัทธต บขรทะวงคต  
"สขดยอดนวัตกรรมอานีวศึกษา" การแ ่ง ันหข่นยนตต
อานีวศึกษา กติกา ABU นิงถ้วยพระรานทานสมเด็จ
พระเทพรัตนรานสขดาฯ สยามบรมรานกขมารี 

รองนนะเลิศ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นางสาวพิมพิมล ดีค ามา  
การศึกษาการเจริรเติบยต องปลาจากอาหารที่มี
ส่วนผสม องหอยทากและใบพืน 

รองนนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยสารพัดน่าง
เพนรบูรณต 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนันพร ยะวา  
การศึกษาการเจริรเติบยต องปลาจากอาหารที่มี
ส่วนผสม องหอยทากและใบพืน 

 
รองนนะเลิศ 

 
ภาค 

 
วิทยาลัยสารพัดน่าง 
เพนรบูรณต 

นางสาวรัตนากร ยรจนตนวกร  
การศึกษาการเจริรเติบยต องปลาจากอาหารที่มี
ส่วนผสม องหอยทากและใบพืน 

รองนนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยสารพัดน่าง
เพนรบูรณต 

นางสาวพิมพิมล ดีค ามา  
การศึกษาการเจริรเติบยต องปลาจากอาหารที่มี
ส่วนผสม องหอยทากและใบพืน 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวนันพร ยะวา  
การศึกษาการเจริรเติบยต องปลาจากอาหารที่มี
ส่วนผสม องหอยทากและใบพืน 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายเจิมศักดิ์ ใจสูง  
อขปกรณตน่วยพยขงผู้สูงอายข 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายจักรกฤษณต พรมสขวรรณ  
อขปกรณตน่วยพยขงผู้สูงอายข 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายธีรพงษต แสงยฮ่ง  
อขปกรณตน่วยพยขงผู้สูงอายข 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายวิทยา ค าเพ็ง  
เครื่องกรองน้ า พีวีซี ฉขกเฉิน 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายณัฐวขฒิ ไพรสขดาวัลยต  
เครื่องกรองน้ า พีวีซี ฉขกเฉิน 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายผดขงเกียรติ บขรทราย  
เครื่องกรองน้ า พีวีซี ฉขกเฉิน 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายเมธัส หลิว  
อขปกรณตแกะเปลือกไ ่ 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายศรัณยต ติดทะ  
อขปกรณตแกะเปลือกไ ่ 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายสิทธินัย  ขนนนะกขล  
ทักษะงานเครื่องยนตตเล็ก 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายอภิวิธรต เสริฐสม  
ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง ยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายวิทยา ค าเพ็ง  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเ ียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอรต 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
 
นายตรีรัฐ ค าอ่อน  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเ ียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอรต 

 
รองนนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายธนกร ยีค า  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายกมลภพ ค าเอ่ียม  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายณัฐวัตร ดวงทิพยต  
ทักษะงานฝึกฝีมือ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวกิ่งการจนต ตายล๊ะ  
ทักษะการใน้คอมพิวเตอรตในงานบัรนี 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวรัตนาภรณต วรรณษา  
ทักษะพิมพตไทยและพิมพตอังกฤษด้วยคอมพิวเตอรต 
(รายการเดียว) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวรณิดา มันห้วย  
การใน้คอมพิวเตอรตในงานบัรนี 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายณัฐวขฒิ คขณพรม  
การประกอบและติดตั้งยปรแกรมคอมพิวเตอรต 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

 
รางวัลและผลงาน องผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอริสา คข้มเผ่า  
สิ่งประดิษฐตด้านพัฒนาคขณภาพนีวิต(กล่องสลายกลิ่น
เอนกประสงคต) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอานีพป่าซาง 

นายนัยมงคล วงศตฝั้น  
สิ่งประดิษฐตด้านพัฒนาคขณภาพนีวิต 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอานีพป่าซาง 

นายธีระพัทธต บขรทวงศต  
สิ่งประดิษฐตด้านพัฒนาคขณภาพนีวิต(กล่องสลายกลิ่น
เอนกประสงคต) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอานีพป่าซาง 

นายพัสวี นัยนลนาต ิ 
สิ่งประดิษฐตด้านการแพทยตหรือบรรเทาสาธารณภัย
(วิลแนรตเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอานีพป่าซาง 

นายมานะนัย ธารสข สนธิ  
สิ่งประดิษฐตด้านการแพทยตหรือบรรเทาสาธารรภัย
(วิลแนรตเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอานีพป่าซาง 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวพฤษา ปาสขนัน  
ยครงงานวิทยาศาตรตอานีวศึกษา(ลูกอมหอมแดง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

นางสาวรขจิรา ปาสขนัน  
ยครงงานวิทยาศาสตรตอานีวศึกษา(ลูกอมหอมแดง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

นางสาวทัณฑิกา ดอกใหม่  
ยครงงานวิทยาศาสตรตอานีวศึกษา(ลูกอมหอมแดง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

นายศรัณยต ติดทะ  
ทักษะงานจักรยานยนตต 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายสขรพล นาทรายสมาน  
ทักษะงานจักรยานยนตต (ปวน.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายเสกสรร มณีเนตรต  
ทักษะงานเครื่องยนตตเล็กแก๊สยซลีน (ปวน.) 

รองนนะเลิศ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายพฤหัสพล ศรีทา  
ทักษะงานเครื่องยนตตเล็กแก๊สยซลีน (ปวน.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายพงศตเพนร เวทยตปัรรา  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคขมไฟฟ้า (ปวน.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายนิษณขพงศต สะตรอง  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคขมไฟฟ้า (ปวน.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาเทคนิคล าพูน 

นายศรราม เพนรล าเนา  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ปวน.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายกมลภพ ค าเอ่ียม  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ปวน.) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายธนกฤต ดอกดวง  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง ยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) (ปวน.) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายอดิศักดิ์ จินามา  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง ยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) (ปวน.) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายณัฐวขฒิ คขณพรม  
ทักษะการเ ียนยปรแกรมควบคขมอขปกรณต (ปวน.) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายอภิสิทธิ์ เนียงแ ก  
ทักษะการเ ียนยปรแกรมควบคขมอขปกรณต (ปวน.) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวบขณยานขน เอกอานานัย  
ทักษะงานฝีมือ (ปวน.) 

รองนนะเลิศ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวสวรินทรต ธารสข มงคล  
ทักษะงานฝีมือ (ปวน.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวรัตนากร ยรจนตนวกร  
ทักษะการใน้คอมพิวเตอรตในงานบัรนี (ปวน.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวนันพร ยะวา  
ทักษะการใน้คอมพิวเตอรตในงานบัรนี (ปวน.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายธราดร เกิดสข   
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทข่ง นาย (ปวน. หรือ 
ปวส.) 

รองนนะเลิศ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวปิยะธิดา ราณะทาน  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทข่ง หริง (ปวน. หรือ 
ปวส.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวอขดมพร มั่นยืน  
การประกวดสขนทรพจนตภาษาไทย (ปวน. หรือ ปวส.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวเบรจวรรณ ทิพยตสกขล  
การประกวดร้องเพลงไทยสากล หริง (ปวน. หรือ 
ปวส.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวจอม วัร แก้วก๋า  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย (ปวน. หรือ 
ปวส.) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายศขภกิตตต นกเสือร้อง  
การแ ่ง ันตอบปัรหาวินาหน้าที่พลเมือง และ 
ประวัติศาสตรตนาติไทย (ปวน.) 

รองนนะเลิศ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาววันราภรณต วงคตจันทรตติ๊บ  
การแ ่ง ันตอบปัรหาวินาหน้าที่พลเมือง และ 
ประวัติศาสตรตนาติไทย (ปวน.) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวณินานาฏ วงคตจันทรตติ๊บ  
การแ ่ง ันตอบปัรหาวินาหน้าที่พลเมือง และ 
ประวัติศาสตรตนาติไทย (ปวน.) 

 
นนะเลิศ 

 
 
วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายพัสวี นัยนลนาต ิ 
การประกวดมารยาทไทย (ปวน. หรือ ปวส.) 

รองนนะเลิศ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวบขษกร นมภูจา  
การประกวดมารยาทไทย (ปวน. หรือ ปวส.) 

รองนนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นางสาวฉันทนารี ค าไวยย  
การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน (ปวน. หรือ ปวส.) 

นนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นายพฤหัสพล ศรีทา  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายรันนานนทต  ขอินต๊ะ  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายธีรพัทธต บขทวงศต  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายณัฐวขฒิ คขณพรม  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายพันรพล นาคน้อย  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายจีรลิน อขตทา  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายธีรภทรต กันทา  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอานีวศึกษา 

นายธนากร กรขงมา  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานกรรมการการ
อานีวศึกษา 

นายเสกสรร มณีเนตรต  
การแ ่ง ันหข่นยนตตอานีวศึกษา ABU ระดับนาติ 

รางวัลอื่น ๆ นาติ 
ส านักงานกรรมการการ
อานีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษา องสถานศึกษา  
 
  มาตรฐานการศึกษา องวิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คขณลักษณะ องผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษาที่พึงประสงคต 
   การจัดการอานีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยขกตตใน้เป็นไปตามมาตรฐานคขณวขฒิอานีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคขณธรรม 
จริยธรรม และคขณลักษณะที่พึงประสงคต ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยว ้องกับสา าวินาที่เรียน หรือท างาน ยดยเน้นความรู้เนิงทฤษฏี และหรือ ้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คขณวขฒิอานีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยขกตตใน้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวินานีพ และทักษะนีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคขณวขฒิอานีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยขกตตใน้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงนีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสข ตามปรันรา องเศรษฐกิจพอเพียง และมีสข ภาวะที่ดี 
1.3 ด้านคขณธรรม จริยธรรม และคขณลักษณะที่พึงประสงคต 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษามีคขณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวินานีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณต องนาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ องผู้อื่น มีความรับผิดนอบตามบทบาทหน้าที่ อง
ตนเองตามระบอบประนาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยตทรงเป็นประมข  มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษต
สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอานีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคขณวขฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑตที่ก าหนด ใน้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัร และบริหารจัดการทรัพยากร องสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนยยบายส าคัร องหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้านหลักสูตรอานีวศึกษา 
  สถานศึกษาใน้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ องผู้เรียน นขมนน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรขงรายวินาเดิม หรือก าหนดรายวินาใหม่ หรือกลข่มวินาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง องเทคยนยลยีและความต้องการ องตลาดแรงงาน ยดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยว ้อง 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอานีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคขณวขฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑตที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคขณธรรม จริยธรรมและความเ ้มแ ็งทางวินาการและวินานีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัร ตอบสนองความต้องการ องผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคขณวขฒิอานีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ ้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
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การประเมินผลการเรียน องแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนขน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวินา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณต 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบขคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศนต อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ยรง
ฝึกงาน ศูนยตวิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคยนยลยีสารสนเทศ ครขภัณฑต และงบประมาณ องสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการน านยยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนยยบายส าคัรท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย ยดยความร่วมมือ องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการน่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนขนจากผู้ปกครอง นขมนน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยว ้องทั้งภาครัฐและภาคเอกนน 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบขคคล นขมนน องคตกรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบขคคล นขมนน องคตกรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวินาการและวินานีพ ยดยใน้
เทคยนยลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในนขมนนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนขนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต งานวิจัย ยดยผู้บริหาร 
คร ูบขคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบขคคล นขมนน องคตกรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใน้ประยยนนตได้ตาม
วัตถขประสงคต และเผยแพร่สู่สาธารณนน 
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ส่วนที่ 4  
ผลการประเมินคขณภาพตามมาตรฐานการศึกษา องสถานศึกษา  
4.1 มาตรฐานที่ 1 คขณลักษณะ องผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษาท่ีพึงประสงคต 
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้านความรู้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1. ด้านความรู้ 
       1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลน่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา  ที่
หลักสูตรก าหนดและลดปัรหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวินา สา าวินา สา างาน และ
ภาพรวม องสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ ...3...... ได้ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคขณภาพ……ดี…… 
      1.2 ผู้เรียนมีคขณลักษณะที่พึงประสงคต  
ผู้เรียนมีคขณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงคต หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจ    
และพฤติกรรม ยดยเฉพาะความรับผิดนอบ ความซื่อสัตยต และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประนาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคขณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัรราไทย มีจิตส านึกในการอนขรักษตทรัพยากรธรรมนาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คขณลักษณะที่พึงประสงคต ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ององคตการนักวินานีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคตการเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระรานูปถัมภตสมเด็จพระเทพรัตนรานสขดาฯ 
สยามบรมรานกขมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรม ององคตการฯ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับนาติ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพ
ตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ...5....  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ......ยอดเยี่ยม.................... 
      1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ อานีพอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อานีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอานีพอิสระหรือสถานศึกษา
มีการส่งเสริม สนับสนขนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอานีพอิสระ องศูนยต
บ่มเพาะผู้ประกอบการอานีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยตบ่มเพาะผู้ประกอบการอานีวศึกษา ตามเกณฑต
การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  
และระดับนาติ ได้ผลการประเมิน 1 ดาวในระดับภาคเหนือ  อยู่ในระดับคขณภาพ........พัฒนา............ 
      1.4 ผลงาน องผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย 
ผลงาน องผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนดหรือเ ้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใน้ประยยนนตได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ และระดับนานานาติ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการ
ประเมินตาม ้อ 1 และ ้อ ...4.....  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.......ดีเลิศ............. 
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 1.5 ผลการแ ่ง ันทักษะวินานีพ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวินานีพ ปรากฏผลจากการเ ้าร่วม การ
ประกวด แ ่ง ันทางด้านทักษะวินานีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด  หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ หรือระดับนานานาติ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการ
ประเมินตาม ้อ 1 และ ้อ ......2......  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.........ปานกลาง..................... 
     1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวินานีพ 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) นั้นปทีี่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวินานีพ
นั้นสูง (ปวส.) นั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวินานีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินา
ตามยครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวินา สา าวินา สา างานและภาพรวม องสถานศึกษา ได้
เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็นร้อยละ.....100.........  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คขณภาพ......ยอดเยี่ยม.............. 
     1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับนาติด้านอานีวศึกษา (V-NET) 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) นั้นปทีี่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวินานีพ
นั้นสูง (ปวส.) นั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับนาติ ึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับนาติ ด้านอานีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งนาติ (องคตการมหานน) เทียบร้อย
ละกับจ านวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวินา 
สา าวินา สา างาน      และภาพรวม องสถานศึกษา ได้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ....35.36.........  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.......พัฒนา....................... 
     
 
 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อ องผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง (ปวส.) 
ทั้งหมด องปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกนน ประกอบอานีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
ยดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบยอนความรู้และประสบการณต จ าแนกตามระดับ ประเภทวินา สา าวินา สา างาน
และภาพรวม องสถานศึกษา ได้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็นร้อยละ....99.07.. ได้ผล
การประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ...ยอดเยี่ยม.... 
กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน องสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. 3 แรกเ ้า องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 แรกเ ้า องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน.  องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส.  องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา    
ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียน องสถานศึกษา    
สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนขนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการ    
จ านวนผู้เรียนกลข่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอานีพอิสระ    
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ผลการประเมินศูนยตบ่มเพาะผู้ประกอบการอานีวศึกษา ตามเกณฑตการประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อานีวศึกษา    
ผลการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา    
การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยไปใน้ประยยนนตจริงในระดับสถานศึกษา ระดับนาติ    
รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ 
และ    
สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวินานีพในการเ ้าร่วม
การประ    
ผลการประกวด แ ่ง ันทางด้านทักษะวินานีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด หรือเ ้า
ร่วม    
กระบวนการประเมินมาตรฐานวินานีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวินานีพในครั้งแรก    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวินานีพในครั้งแรก    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร   
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับนาติ ึ้นไป   
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับนาติ ึ้นไป    
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับนาติ ด้านอานีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวม องสถานศึกษา                                                                                                                        
กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา องสถานศึกษา   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน. ) ในปีที่ผ่านมา    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง (ปวส. ) ในปีที่ผ่านมา    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน. ) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบอานีพ
อิสระ    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง (ปวส. ) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบ
อานีพ    
มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอานีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
2) ด้านทักษะและการประยขกตตใน้ 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลน่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา  ที่
หลักสูตรก าหนดและลดปัรหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวินา สา าวินา สา างาน และ
ภาพรวม องสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ ...3...... ได้ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคขณภาพ……ดี…… 
      1.2 ผู้เรียนมีคขณลักษณะที่พึงประสงคต  
ผู้เรียนมีคขณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงคต หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจ    
และพฤติกรรม ยดยเฉพาะความรับผิดนอบ ความซื่อสัตยต และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประนาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 



27 
 
เห็นคขณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัรราไทย มีจิตส านึกในการอนขรักษตทรัพยากรธรรมนาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คขณลักษณะที่พึงประสงคต ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ององคตการนักวินานีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคตการเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระรานูปถัมภตสมเด็จพระเทพรัตนรานสขดาฯ 
สยามบรมรานกขมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรม ององคตการฯ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับนาติ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพ
ตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ...5....  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ......ยอดเยี่ยม....... 
      1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ อานีพอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อานีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอานีพอิสระหรือสถานศึกษา
มีการส่งเสริม สนับสนขนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอานีพอิสระ องศูนยต
บ่มเพาะผู้ประกอบการอานีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยตบ่มเพาะผู้ประกอบการอานีวศึกษา ตามเกณฑต
การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  
และระดับนาติ ได้ผลการประเมิน 4 ดาวในระดับภาคเหนือ และ 3 ดาวในระดับนาติ  อยู่ในระดับคขณภาพ
........ดีเลิศ............ 
      1.4 ผลงาน องผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย 
ผลงาน องผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนดหรือเ ้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใน้ประยยนนตได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ และระดับนานานาติ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการ
ประเมินตาม ้อ 1 และ ้อ ...4.....  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.......ดีเลิศ............. 
      1.5 ผลการแ ่ง ันทักษะวินานีพ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวินานีพ ปรากฏผลจากการเ ้าร่วม การ
ประกวด แ ่ง ันทางด้านทักษะวินานีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด  หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ หรือระดับนานานาติ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการ
ประเมินตาม ้อ 1 และ ้อ ......2......  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.........ปานกลาง....... 
      1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวินานีพ 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) นั้นปทีี่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวินานีพ
นั้นสูง (ปวส.) นั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวินานีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินา
ตามยครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวินา สา าวินา สา างานและภาพรวม องสถานศึกษา ได้
เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็นร้อยละ.....100.........  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คขณภาพ......ยอดเยี่ยม...... 
      1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับนาติด้านอานีวศึกษา (V-NET) 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) นั้นปทีี่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวินานีพ
นั้นสูง (ปวส.) นั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับนาติ ึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับนาติ ด้านอานีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งนาติ (องคตการมหานน) เทียบร้อย
ละกับจ านวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวินา 



28 
 
สา าวินา สา างาน      และภาพรวม องสถานศึกษา ได้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ....86.07.........  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.......ยอดเยี่ยม......... 
      1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อ องผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง (ปวส.) 
ทั้งหมด องปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกนน ประกอบอานีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
ยดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบยอนความรู้และประสบการณต จ าแนกตามระดับ ประเภทวินา สา าวินา สา างาน
และภาพรวม องสถานศึกษา ได้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็นร้อยละ....91.26.. ได้ผล
การประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ...ยอดเยี่ยม.... 
กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน องสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูต   
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. 3 แรกเ ้า องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 แรกเ ้า องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา   
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน.  องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส.  องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา    
ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียน องสถานศึกษา    
สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนขนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอานีพ   
จ านวนผู้เรียนกลข่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอานีพอิสระ    
ผลการประเมินศูนยตบ่มเพาะผู้ประกอบการอานีวศึกษา ตามเกณฑตการประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อานีวศึกษา    
ผลการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา    
การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยไปใน้ประยยนนตจริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
นขมนน ระ    
รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ 
และ    
สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวินานีพในการเ ้าร่วม
การประ    
ผลการประกวด แ ่ง ันทางด้านทักษะวินานีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนดหรือเ ้า
ร่วมกับหน่วย    
กระบวนการประเมินมาตรฐานวินานีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวินานีพในครั้งแรก    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวินานีพในครั้งแรก    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับนาติ ึ้นไป    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับนาติ ึ้นไป    
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับนาติ ด้านอานีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวม องสถานศึกษา    
กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา องสถานศึกษา    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน. ) ในปีที่ผ่านมา    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง (ปวส. ) ในปีที่ผ่านมา    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน. ) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบอานีพ
อิสระ    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง (ปวส. ) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบอานี    
มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอานีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
3) ด้านคขณธรรม จริยธรรม และคขณลักษณะที่พึงประสงคต 
ผู้เรียนมีคขณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงคต หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดีแสดงออกท้ังด้านจิตใจและ
พฤติกรรม ยดยเฉพาะความรับผิดนอบ ความซื่อสัตยต และการเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความเป็นประนาธิปไตย 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคขณค่าและ
ร่วมพัฒนา ภูมิปัรราไทยมีจิตส านึกในการอนขรักษตทรัพยากรธรรมนาติและสิ่งแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการ
ส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคขณลักษณะที่พึงประสงคต 
ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ององคตการนักวินานีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองคตการเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระรานูปถัมภตสมเด็จพระเทรัตนรานสขดาฯ สยามบรมรานกขมารี (อกท.) 
ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรม ององคตการฯ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด ใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนาติ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ  5  ได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ  ยอดเยี่ยม 
กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน องสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูต    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. 3 แรกเ ้า องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา   
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 แรกเ ้า องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา   
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน.  องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส.  องรข่นที่ส าเร็จการศึกษา    
ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียน องสถานศึกษา    
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด องสถานศึกษา    
จ านวนผู้เรียนที่มีคขณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงคต ประกอบด้วย ความรับผิดนอบ ซื่อสัตยตและเสีย    
สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนขนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอานีพ    
จ านวนผู้เรียนกลข่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอานีพอิสระ    
ผลการประเมินศูนยตบ่มเพาะผู้ประกอบการอานีวศึกษา ตามเกณฑตการประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อานีวศึกษา    
ผลการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา    
การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยไปใน้ประยยนนตจริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
นขมนน ระ    
รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ 
และ    
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สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวินานีพในการเ ้าร่วม
การประ    
ผลการประกวด แ ่ง ันทางด้านทักษะวินานีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด หรือเ ้า
ร่วมกับหน่วยงาน    
กระบวนการประเมินมาตรฐานวินานีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวินานีพในครั้งแรก    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวินานีพในครั้งแรก    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทขกรายวินาตามยครงสร้างหลักสูตร    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวน. นั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับนาติ ึ้นไป    
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. นั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับนาติ ึ้นไป    
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับนาติ ด้านอานีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวม องสถานศึกษา    
กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา องสถานศึกษา    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน. ) ในปีที่ผ่านมา    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง (ปวส. ) ในปีที่ผ่านมา    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน. ) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบอานีพ
อิสระห    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวินานีพนั้นสูง (ปวส. ) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบอานี    
มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอานีพอิสระหรือศึกษาต่อ    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมบริการนขมนน องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมบริการวินาการ องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมบริการวินานีพ องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
การใน้นวัตกรรมในการบริการนขมนน วินาการ วินานีพ และจิตอาสา องสถานศึกษา 
4.1.2 จขดเด่น  
1) ผู้เรียนมีความประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกถึงความดีงาม ความถูกต้อง ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย ซึ่งส่งผลให้การอยู่
ร่วมกันในสังคม ท าให้เกิดความสงบสข  ความเจริรรข่งเรือง เป็นประยยนนตต่อสังคมและต่อการพัฒนา
ประเทศนาติ 
      2) ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนขนให้มีการด าเนินงาน องศูนยตบ่มเพาะผู้ประกอบการอานีวศึกษาตาม
นยยบาย องส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษา ยดยบริหารจัดสรรงบประมาณอย่างคข้มค่าและส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือสร้างทักษะในการประกอบอานีพและเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียนให้กับผู้เรียน 
      3) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 
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      4) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยมีการน าไปใน้ประยยนนตจริงในระดับ
สถานศึกษา และได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐต  งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย ระดับ
จังหวัด 
      5) นักศึกษารู้จขดเด่น องตนและน ามาพัฒนาให้เกิดประยยนนตกับตนเอง 
      6) นักศึกษาสามารถสร้างนื่อเสียงให้วิทยาลัย 
      7) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนขนให้ผู้เรียนนั้นปีสขดท้ายเ ้ารับการประเมินมาตรฐานวินานีพ ตาม
หลักเกณฑตและวิธีการในการประเมินมาตรฐานวินานีพ ยดยผู้เ ้ารับการประเมินต้องลงทะเบียนครบทขกรายวินา
ตามยครงสร้างหลักสูตร ผลการประเมินมาตรฐานวินานีพมีนักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑตการประเมินครบถ้วน 
สมบูรณต ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
      8) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนจัดท ายครงการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาทขกสา า
งาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน V-net 
      9) สถานศึกษาเน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ท าให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะทางด้านวินานีพตรงกับ
ความต้องการ องตลาดแรงงาน 
     10) สถานศึกษามีระบบการติดตามผลนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
4.1.3 จขดที่ควรพัฒนา  
1) นักศึกษาท่ีเ ้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ มีตารางเรียนเต็ม ไม่สามารถปฏิบัติงานในการท า
ธขรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
      2) ครูและบขคลากรบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัรในการสร้างธขรกิจใหม่ๆ ที่เกิดจากการอบรมเ ียนแผน
ธขรกิจ องผู้เรียน 
      3) ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะยังไม่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอานีพ
อิสระเท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษาไปศึกษาต่อในระดับสูง ยังไม่ได้ประกอบอานีพ 
      4) สถานศึกษา ควรมีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรือ
งานวิจัย ผลงาน องผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด 
      5) ระยะเวลาในการฝึกมีน้อย 
      6) นักศึกษา าดความมั่นใจในตนเอง 
      7) งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
      8) สถานศึกษาควรจัดให้มีการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาทขกสา างานทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานวินานีพ 
      9) สถานศึกษาควรมีความเ ้าใจกับสถานประกอบการที่ผู้เรียนได้เ ้าไปท างาน พร้อมกับการพัฒนาที่
ควบคู่กับการติดตามผล 
4)  ้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      1)จัดตารางเรียนให้นักศึกษาที่เ ้ารับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ ปฏิบัติงานในการท าธขรกิจ องตนเอง
ในนั่วยมงท่ีว่างจากการเรียน 
      2)สร้างความตระหนักในการด าเนินงาน องศูนยตบ่มเพาะให้ครูหรือบขคลากรในทขกสา าได้เห็น
ความส าคัรในการบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
      3)สถานศึกษาควรมีงบประมาณให้เหมาะสมกับนิ้นงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
      4)ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ิม ้ึน 
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4.1.4  ้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
1)จัดตารางเรียนให้นักศึกษาที่เ ้ารับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ ปฏิบัติงานในการท าธขรกิจ องตนเองใน
นั่วยมงท่ีว่างจากการเรียน 
      2)สร้างความตระหนักในการด าเนินงาน องศูนยตบ่มเพาะให้ครูหรือบขคลากรในทขกสา าได้เห็น
ความส าคัรในการบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
      3)สถานศึกษาควรมีงบประมาณให้เหมาะสมกับนิ้นงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
      4)ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ิม ้ึน 
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอานีวศึกษา 
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้านหลักสูตรอานีวศึกษา 
1. ด้านหลักสูตรอานีวศึกษา 
      1) ด้านหลักสูตรอานีวศึกษา 
         สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรขงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรขงรายวินา หรือปรับปรขงรายวินาเดิม หรือก าหนดรายวินาเพ่ิมเติม 
และมีการส่งเสริมสนับสนขนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัร และน าไปใน้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคขณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคขณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 
         2.1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
            สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรขงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
ส่งเสริมให้สา าวินาหรือสา างานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรขงรายวินา หรือปรับปรขง
รายวินาเดิม หรือก าหนดรายวินาเพ่ิมเติม   
การประเมิน 
               2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ   
               สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรขงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี
การส่งเสริมให้สา าวินาหรือสา างานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรขงรายวินา หรือ
ปรับปรขงรายวินาเดิม หรือก าหนดรายวินาเพ่ิมเติม ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมิน ้อ 1, 
2,3,4 และ ้อ  5   ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ..........ยอดเยี่ยม....... 
                2.1.2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรขงรายวินา หรือปรับปรขงรายวินาเดิมหรือ
ก าหนดรายวินาเพ่ิมเติม 
         การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรขงรายวินา หรือปรับปรขงรายวินาเดิม หรือ
ก าหนดรายวินาเพ่ิมเติม ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมิน  ้อ 4  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คขณภาพ..........ดีเลิศ............. 
         2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัร 
              สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนขนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัรและน าไปใน้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคขณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคขณลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21  
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2.2.1 คขณภาพ องแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
               สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนขนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัรและน าไปใน้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคขณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคขณลักษณะและทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ซึ่งคขณภาพ องแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตาม
เกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง ้อ....5...... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.........ยอดเยี่ยม........... 
                2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัร และน าไปใน้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
                การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัรและน าไปใน้ในการจัดการ
เรียนการสอน ได้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็นร้อยละ....100...... ได้ผลการประเมินอยู่
ในระดับคขณภาพ..........ยอดเยี่ยม........ 
ผลการศึกษาความต้องการ องตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรขงหลักสูตร    
การมีส่วนร่วม องสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ องสถานศึกษา    
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง องเทคยนยลยีและความต้องการ องตลาดแรงงาน    
มีการใน้หลักสูตรฐานสมรรถนะ    
มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรขงอย่างต่อเนื่อง    
จ านวนสา าวินาหรือสา างานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน    
จ านวนสา าวินาหรือสา างานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรขงรายวินา หรือปรับปรขงรายวินา
เดิม หรื    
ครูผู้สอนมีการวิเคราะหตหลักสูตรรายวินา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มข่งเน้นสมรรถนะอานีพ    
แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคขณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คขณลักษณะที่พึงประสงคต และปรันรา อง
เศรษฐกจิ    
แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใน้สื่อ เครื่องมือ อขปกรณต และเทคยนยลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม    
แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย    
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด องสถานศึกษา    
จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัรและน าไปใน้ในการจัดการ 
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอานีวศึกษา 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอานีวศึกษา 
     2.1.1 ครูผู้สอนมีคขณวขฒิการศึกษาตรงตามสา าวินาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัรทขกรายวินาที่สอน  
          จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใน้สื่อ นวัตกรรม เทคยนยลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพื่อ
คขณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ปัรหาการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็น
ร้อยละเฉลี่ย...100....... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ..........ยอดเยี่ยม....... 
2.2) การบริหารจัดการนั้นเรียน 
     2.2.1 ครูผู้สอนมีการจัดท า ้อมูลผู้เรียนเป็นรายบขคคล มี ้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ านั้นเรียน
และรายวินา ใน้เทคนิควิธีการบริหาร  
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           จัดการนั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมข่งมั่นตั้งใจในการ
เรียน ดูแลน่วยเหลือผู้เรียนรายบขคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย.....100..... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.......ยอดเยี่ยม.......... 
2.3) การเ ้าถึงระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในนั้นเรียน     
       2.3.1 สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใน้ในการจัดการเรียน
การสอน การสืบค้น และพัฒนา  
             กระบวนการจัดการเรียนการสอนในนั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ....100... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ............ยอดเยี่ยม......... 
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด องสถานศึกษา    
จ านวนครูผู้สอนที่มีคขณวขฒิการศึกษาตรงตามสา าวินาที่สอน    
จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัรทขกรายวินาที่สอน    
จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มี
การ    
จ านวนครูผู้สอนที่ใน้สื่อ นวัตกรรม เทคยนยลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน    
จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคขณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัรหาการจัดการเรียนรู้    
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด องสถานศึกษา    
จ านวนครูผู้สอนที่จัดท า ้อมูลผู้เรียนเป็นรายบขคคล    
จ านวนครูผู้สอนที่ใน้เทคนิควิธีการบริหารจัดการนั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
จ านวนครูผู้สอนที่ใน้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมข่งมั่นตั้งใจในการเรียน    
จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลน่วยเหลือผู้เรียนรายบขคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ    
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใน้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด องสถานศึกษา    
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
            3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวินานีพ 
             ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเ ้าร่วมกระบวนการพัฒนาวินานีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวินานีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใน้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวินานีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่  เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย....90..... ได้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคขณภาพ...........ยอดเยี่ยม........... 
 3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
       ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบขคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา องสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติรานการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และได้รับความเห็นนอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบขคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานยครงการ องสถานศึกษา ใน้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใน้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง
 ้อ....5.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ...........ยอดเยี่ยม......... 
 3.3) การบริหารจัดการระบบฐาน ้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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       ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี ้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคยนยลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใน้ ้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ระบบเทคยนยลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคยนยลยีสารสนเทศเพ่ือใน้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง ้อ....5.... 
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ........ยอดเยี่ยม......... 
 3.4) การจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี ้ึน
เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใน้เป็นแนวทางในการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มี
คขณภาพและประสิทธิภาพยิ่ง ึ้น เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง ้อ...5..... 
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.......ยอดเยี่ยม............... 
 3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
       สถานศึกษามีการสร้างเครือ ่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอานีวศึกษา 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัรราท้องถิ่น ครูผู้เนี่ยวนาร ผู้ทรงคขณวขฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทขนการศึกษา วัสดข อขปกรณต ครขภัณฑต ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือการปรับปรขงอย่างต่อเนื่อง เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง ้อ....5.... 
ได้ผลการประเมนิอยู่ในระดับคขณภาพ........ยอดเยี่ยม.............. 
 3.6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ยรงฝึกงานหรืองานฟารตม 
      สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศนต อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ ยรงฝึกงาน หรืองานฟารตม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใน้งาน องผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบท องสถานศึกษา 
เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ 1 ถึง ้อ...5.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ
.............ยอดเยี่ยม................. 
 3.7) ระบบสาธารณูปยภคพ้ืนฐาน 
      สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประยยนนตส าหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บขคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใน้บริการในสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคขณภาพ
ตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ...5.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ........ยอดเยี่ยม...................... 
 3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนยตวิทยบริการ 
       สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนยตวิทยบริการหรือห้องสมขดที่มีความพร้อมและเพียงพอ
ส าหรับให้ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใน้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ...3.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.........ดี
..................... 
 3.9) ระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใน้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      สถานศึกษามีระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ    ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตขการณต 
ประหยัดเวลา บขคลากรและงบประมาณ เกิดการเนื่อมยยงแลกเปลี่ยน ้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
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ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียว ้องเป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการ
ประเมินตาม ้อ..5. ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ....ยอดเยี่ยม.. 
 3.10) การเ ้าถงึระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในนั้นเรียน 
        สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใน้ในการจัดการ
เรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในนั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ เป็นไปอย่าง
มีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ 1  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.........ก าลังพัฒนา........... 
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด องสถานศึกษา   
จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเ ้าร่วมการพัฒนาวินานีพ    
จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 นั่วยมงต่อปี    
จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวินานีพมาใน้ในการจัดการเรียนการสอน    
จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวินานีพ    
จ านวนครูผู้สอนที่ใน้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวินานีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่    
การมีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา องสถานศึกษา    
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา    
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี    
การมีส่วนร่วม องคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา    
มีการใน้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
 ้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา    
มีระบบเทคยนยลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
การใน้ ้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
ผลการประเมินประสิทธิภาพ องระบบเทคยนยลยีสารสนเทศ    
ผลการพัฒนาระบบเทคยนยลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
ความพร้อมในการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา    
การวางแผนในการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา    
การจัดการเรียนการสอนอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา    
การติดตาม ตรวจสอบคขณภาพในการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา    
การสรขปรายงานผลการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา    
แผนงาน ยครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอานีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ    
เครือ ่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคขณภาพการจัดการอานีวศึกษา องสถานศึกษา    
จ านวนสา างานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน    
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ ยรงฝึกงาน หรืองานฟารตม และสิ่งอ านวยความ
สะดวก    
แผนงาน ยครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศนต อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียน   
การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศนต อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ ยรงฝึก
งา    
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สภาพแวดล้อม ภูมิทัศนต อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ ยรงฝึกงาน หรืองานฟารตม    
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศนต อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ ยรงฝึกงาน หรืองานฟารตม    
ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใน้งานในสถานศึกษา    
ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใน้เพียงพอต่อความต้องการ   
ถนน น่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัด ยะ
ภายในสถานศึกษา    
ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว   
ระบบรักษาความปลอดภัย    
แผนงาน ยครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนยตวิทยบริการหรือห้องสมขด    
จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑตมาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ    
จ านวนผู้เรียนที่ใน้บริการศูนยตวิทยบริการหรือห้องสมขด (มีการสร้างแรงจูงใจให้เ ้าใน้)    
ระบบเครือ ่ายอินเทอรตเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใน้งาน    
ผู้รับผิดนอบ ดูแล และบริหารจัดการ ้อมูล การเ ้าถึง ้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใน้ ้อมูล    
ระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูง ครอบคลขมพ้ืนที่ใน้งานภายในสถานศึกษา    
ระบบสารสนเทศเนื่อมยยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา    
ระบบสารสนเทศเนื่อมยยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา    
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใน้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด องสถานศึกษา    
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
4) ด้านการน านยยบายสู่การปฏิบัติ 
4. ด้านการน านยยบายสู่การปฏิบัติ 
         4.1) การจัดการอานีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี ้ึน
เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใน้เป็นแนวทางในการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มี
คขณภาพและประสิทธิภาพยิ่ง ึ้น เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง ้อ...5..... 
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.......ยอดเยี่ยม............... 
        4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
       สถานศึกษามีการสร้างเครือ ่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอานีวศึกษา 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัรราท้องถิ่น ครูผู้เนี่ยวนาร ผู้ทรงคขณวขฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทขนการศึกษา วัสดข อขปกรณต ครขภัณฑต ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือการปรับปรขงอย่างต่อเนื่อง เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง ้อ....5.... 
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ........ยอดเยี่ยม.............. 
 4.3) การบริการนขมนนและจิตอาสา 
      สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการนขมนน การบริการวินาการ การบริการวินานีพ และ
จิตอาสา   ยดยการมีส่วนร่วม องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
จิตอาสายดยใน้วินานีพสร้างประยยนนตให้กับนขมนนและสังคม เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตาม
 ้อ...5.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.....ยอดเยี่ยม........ 
 4.4) ระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใน้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
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       สถานศึกษามีระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ    ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตขการณต 
ประหยัดเวลา บขคลากรและงบประมาณ เกิดการเนื่อมยยงแลกเปลี่ยน ้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียว ้องเป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการ
ประเมินตาม ้อ..5. ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ....ยอดเยี่ยม.. 
 4.5) การเ ้าถึงระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในนั้นเรียน 
       สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใน้ในการจัดการเรียน
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในนั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ เป็นไปอย่างมี
คขณภาพตามเกณฑตการประเมินตาม ้อ 1  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.........ก าลังพัฒนา........... 
ความพร้อมในการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา    
การวางแผนในการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา    
การจัดการเรียนการสอนอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา    
การติดตาม ตรวจสอบคขณภาพในการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา   
การสรขปรายงานผลการจัดการอานีวศึกษาระบบทวิภาคี องสถานศึกษา    
แผนงาน ยครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอานีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ    
เครือ ่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคขณภาพการจัดการอานีวศึกษา องสถานศึกษา    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมบริการนขมนน องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมบริการวินาการ องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมบริการวินานีพ องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
การใน้นวัตกรรมในการบริการนขมนน วินาการ วินานีพ และจิตอาสา องสถานศึกษา    
ระบบเครือ ่ายอินเทอรตเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใน้งาน    
ผู้รับผิดนอบ ดูแล และบริหารจัดการ ้อมูล การเ ้าถึง ้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใน้ ้อมูล    
ระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูง ครอบคลขมพ้ืนที่ใน้งานภายในสถานศึกษา    
ระบบสารสนเทศเนื่อมยยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา    
ระบบสารสนเทศเนื่อมยยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
4.2.2 จขดเด่น  
     1.สถานศึกษามีครูผู้สอน มีคขณวขฒิตรงตามสา าทขกสา าและได้ก าหนดให้ครูผู้สอนได้มีการจัดท าแผนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทขกภาคการศึกษา 
      2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตามเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย 
      3. ครูผู้สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคขณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัรหาการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. สถานศึกษามีระบบเครือ ่ายที่ครอบคลขมพ้ืนที่การใน้บริการภายในวิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง มีระบบ
อินเตอรตเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนครอบคลขมพื้นที่การใน้บริการ 
      5. สถานศึกษาให้การสนับสนขนครูผู้สอนในการพัฒนาตนเอง ยดยให้มีการไปอบรมพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 



39 
 
      6. บขคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา อง
สถานศึกษา ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการน านวัตกรรมมาใน้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      7. สถานศึกษามี ้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ส าหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา มีระบบเทคยนยลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
      8. นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณต สามารถน าไปใน้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามความต้องการ องสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
      9. สถานศึกษามีแผนงาน ยครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอานีวศึกษา 
     10. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัรราท้องถิ่น ครูผู้เนี่ยวนาร ผู้ทรงคขณวขฒิร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 
     11.  สถานศึกษามีเครือ ่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คร ู
     12. วิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่งมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ ยรงฝึกงาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการและมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศนต องวิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่งให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 
     13. มีการจัดระบบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบคมนาคมให้มีการใน้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และสามารถพร้อมใน้งานได้ตลอดการใน้งาน 
     14. มีการดูแลและปรับปรขงสภาพ วัสดข อขปกรณต  องระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใน้งานและปลอดภัย 
     15. มีระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมใน้งานเมื่อเกิดเหตขฉขกเฉิน มีเวรยามเพ่ือรักษาความปลอดภัยแก่
สถานศึกษา 
     16. มีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใน้เพียงพอต่อความต้องการ องนักเรียน นักศึกษา และบขคลากรใน
สถานศึกษา 
     17. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และห้องสมขดที่มีความพร้อมและเพียงพอ ส าหรับใน้ค้นคว้าหาความรู้ 
     18. สถานศึกษามีระบบอินเตอรตเน็ตความเร็วสูง ครอบคลขมการใน้งานภายในสถานศึกษา มีระบบ
เครือ ่ายที่เนื่อมยยงเ ้ากับเครือ ่ายคอมพิวเตอรตทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เกิดการติดต่อสื่อสารผ่าน
น่องทางระบบเครือ ่าย 
     19. สถานศึกษามีระบบเครือ ่ายที่ครอบคลขมพ้ืนที่การใน้บริการภายในวิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง มี
ระบบอินเตอรตเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนครอบคลขมพ้ืนที่การใน้บริการ 
     20. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเ ้าร่วมยครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
     21. สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายและครอบคลขมทขกด้าน 
     22. สถานศึกษาเห็นความส าคัรในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
4.2.3 จขดที่ควรพัฒนา  
3) จขดที่ควรพัฒนา 
      1. สถานศึกษาควรกระตข้นให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาการเรียนการสอนยดยการวิจัยให้มาก ึ้น 
      2. การด าเนินงานภายในสถานศึกษา   าดการประนขมนี้แจงการด าเนินงาน 
      3. ควรมีการน า ้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการมาใน้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ 
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      4. สถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากร องสถานศึกษาในการด าเนินงานตามแผนงาน ยครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ  
เรียนการสอนอานีวศึกษากับเครือ ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      5. วิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง มีพ้ืนที่กว้างแต่มีบขคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมไม่เพียงพอท าให้
การดูแลภูมิทัศนตภายในวิวิววทิยาลัยฯ ท าได้ไม่ทั่วถึง 
      6. ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกต้องมีการปรับปรขงระบบให้เกิดประสิทธิภาพมาก ้ึน เพ่ือให้มี
ความสะดวก รวดเร็วในการใน้งาน และติดต่องานรานการอ่ืนๆ ทั้งภายนอกและภายในมากยิ่ง ึ้น 
      7. งบประมาณในการปรับปรขงระบบต่างๆ ในสถานศึกษามีไม่เพียงพอต่อการปรับปรขง 
      8. บขคลากร าดความรู้ ความเ ้าใจเกี่ยวกับระบบเครือ ่าย 
      9. ควรมีการประนาสัมพันธต  ่าวสาร ยครงการกิจกรรมต่างๆ ให้ครู นักเรียนและนขมนนได้รับรู้รับทราบ
อย่างทั่วถึง อาทิ การประนาสัมพันธตผ่านสื่อออนไลนต การประนาสัมพันธตหน้าแถวเคารพธงนาติ เป็นต้น 
4.2.4  ้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
4)  ้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      1. สถานศึกษาควรมียครงการฝึกอบรมครูในการท าวิจัยเพื่อใน้ประยยนนตในด้านการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ยดยไม่จ าเป็นต้องเน้นไปที่กระบวนการวิจัยเพียงอย่างเดียว 
      2. สถานศึกษาควรมีการก าหนดเกณฑตในพัฒนาตนเอง องครูแต่ละคนว่าควรมีการอบรมพัฒนาคนละกี่
ครั้งหรือก่ีนั่วยมงต่อปี 
      3. การด าเนินงานภายในวิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรน าผลการด าเนินงาน องปีก่อนมาปรับปรขง พัฒนาการ
ด าเนินงาน องสถานศึกษาในปีถัดไป 
      4. การพัฒนาระบบเทคยนยลยีสารสนเทศ ควรน าผลการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคยนยลยี
สารสนเทศปีก่อนมาปรับปรขงระบบเทคยนยลยีสารสนเทศปีปัจจขบันและถัดไป 
      5. สถานศึกษาควรมีการประนาสัมพันธต แนะแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนได้รับ
ความรู้ให้มาก ้ึน เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี 
      6. การประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน ยครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอนอานีวศึกษากับเครือ ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ้อง เพ่ือเป็นการปรับปรขงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      7. ควรมีการเพ่ิมบขคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่เพ่ิม ้ึน 
      8. มีการสนับสนขนงบประมาณในการปรับปรขงระบบต่างๆ ภายในสถานศึกษาให้มากยิ่ง ้ึน เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพแก่การใน้งาน และสะดวก รวดเร็ว ในการใน้งานต่อไป 
      9. ควรมีการจัดอบรมการใน้งานระบบเครือ ่ายให้กับบขคลากรทางการศึกษาให้ความรู้ ความเ ้าใจและ
สามารถใน้งานระบบเครือ ่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
     10. ควรมีการจัดท าป้ายประนาสัมพันธตกิจกรรมหรือผลงาน องสถานศึกษาในแต่ละจขด อาทิ บริเวณหน้า
สถานศึกษาหรือเ ตนขมนน เป็นต้น 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวินานีพ 
     ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเ ้าร่วมกระบวนการพัฒนาวินานีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวินานีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใน้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวินานีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่ เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย....100...... ได้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคขณภาพ...........ยอดเยี่ยม........... 
 1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
      ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบขคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา องสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และได้รับความเห็นนอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบขคลกรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานยครงการ องสถานศึกษา ใน้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใน้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง
 ้อ....5.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ...........ยอดเยี่ยม......... 
 1.3) การบริหารจัดการ ้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี ้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคยนยลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใน้ ้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคยนยลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคยนยลยีสารสนเทศเพ่ือใน้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง ้อ....5.... 
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ........ยอดเยี่ยม......... 
 1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      สถานศึกษามีการสร้างเครือ ่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอานีวศึกษา 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัรราท้องถิ่น ครูผู้เนี่ยวนาร ผู้ทรงคขณวขฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทขนการศึกษา วัสดข อขปกรณต ครขภัณฑต ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือการปรับปรขงอย่างต่อเนื่อง เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง ้อ....5.... 
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.........ยอดเยี่ยม.............. 
 1.5) การบริการนขมนนและจิตอาสา 
      สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการนขมนน การบริการวินาการ การบริการวินานีพ และ
จิตอาสา ยดยการมีส่วนร่วม องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
จิตอาสายดยใน้วินานีพสร้างประยยนนตให้กับนขมนนและสังคม เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการประเมินตาม
 ้อ...5.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.....ยอดเยี่ยม........ 
     2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต งานวิจัย 
 2.1) ผลงาน องผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย 
             สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรือ
งานวิจัย ผลงาน องผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนดหรือเ ้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใน้
ประยยนนตได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ และระดับนานานาติ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตาม
เกณฑตการประเมินตาม ้อ 1 และ ้อ ...3.....  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.......ดี............. 
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2.2) การจัดการเรียนการสอน 
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนขนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัรและน าไปใน้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคขณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคขณลักษณะและทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ซึ่งคขณภาพ องแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตาม
เกณฑตการประเมินตามล าดับ ้อ 1 ถึง ้อ....5...... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ.........ยอดเยี่ยม... 
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด องสถานศึกษา    
จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเ ้าร่วมการพัฒนาวินานีพ    
จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 นั่วยมงต่อปี     
จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวินานีพมาใน้ในการจัดการเรียนการสอน    
จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวินานีพ    
จ านวนครูผู้สอนที่ใน้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวินานีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่    
การมีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา องสถานศึกษา    
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา    
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี    
การมีส่วนร่วม องคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
สถานศกึษา    
มีการใน้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
 ้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา    
มีระบบเทคยนยลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
การใน้ ้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
ผลการประเมินประสิทธิภาพ องระบบเทคยนยลยีสารสนเทศ    
ผลการพัฒนาระบบเทคยนยลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
แผนงาน ยครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอานีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ    
เครือ ่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคขณภาพการจัดการอานีวศึกษา องสถานศึกษา    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมบริการนขมนน องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมบริการวินาการ องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมบริการวินานีพ องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
ผลการเ ้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา องผู้บริหาร ครู บขคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน    
การใน้นวัตกรรมในการบริการนขมนน วินาการ วินานีพ และจิตอาสา องสถานศึกษา 
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต งานวิจัย 
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต งานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย 
ผลงาน องผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนดหรือเ ้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใน้ประยยนนตได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ และระดับนานานาติ ให้เป็นไปอย่างมีคขณภาพตามเกณฑตการ
ประเมินตาม ้อ 1 และ ้อ 5  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคขณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ผลการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา    
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การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยไปใน้ประยยนนตจริงในระดับสถานศึกษา ระดับ
นขมนน     
รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนาติ 
และ    
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด องสถานศึกษา    
จ านวนครูผู้สอนที่มีคขณวขฒิการศึกษาตรงตามสา าวินาที่สอน    
จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัรทขกรายวินาที่สอน    
จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มี
การ    
จ านวนครูผู้สอนที่ใน้สื่อ นวัตกรรม เทคยนยลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน    
จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคขณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัรหาการจัดการเรียนรู้ 
4.3.2 จขดเด่น  
2) จขดเด่น 
      1. สถานศึกษาให้การสนับสนขนครูผู้สอนในการพัฒนาตนเอง ยดยให้มีการไปอบรมพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
      2. บขคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา อง
สถานศึกษา ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการน านวัตกรรมมาใน้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      3. สถานศึกษามี ้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ส าหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา มีระบบเทคยนยลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
      4. สถานศึกษามีแผนงาน ยครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอานีวศึกษา 
      5. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัรราท้องถิ่น ครูผู้เนี่ยวนาร ผู้ทรงคขณวขฒิร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 
      6. สถานศึกษามีเครือ ่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
      7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเ ้าร่วมยครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
      8. สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายและครอบคลขมทขกด้าน 
      9. สถานศึกษาเห็นความส าคัรในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
     10. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 
    11. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งารสร้างสรรคต หรืองานวิจัยมีการน าไปใน้ประยยนนต 
จริงในระดับสถานศึกษา และได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐต  งานสร้างสรรคต หรือ
งานวิจัย ระดับจังหวัด 
     12. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เน่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
4.3.3 จขดที่ควรพัฒนา  
    3) จขดที่ควรพัฒนา 
     1. การด าเนินงานภายในสถานศึกษา   าดการประนขมนี้แจงการด าเนินงาน 
     2. ควรมีการน า ้อมูลพื้นฐาน 9 ประการมาใน้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 
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     3.สถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากร องสถานศึกษาในการด าเนินงานตามแผนงาน ยครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอานีวศึกษากับเครือ ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     4. ควรมีการประนาสัมพันธต  ่าวสาร ยครงการกิจกรรมต่างๆ ให้ครู นักเรียนและนขมนนได้รับรู้รับทราบ
อย่างทั่วถึง อาทิ การประนาสัมพันธตผ่านสื่อออนไลนต การประนาสัมพันธตหน้าแถวเคารพธงนาติ เป็นต้น 
     5.สถานศึกษา ควรมีการส่งเสริม สนับสนขนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรือ
งานวิจัย ผลงาน องผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต หรืองานวิจัย
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอานีวศึกษาก าหนด 
4.3.4  ้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
4)  ้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     1. สถานศึกษาควรมีการก าหนดเกณฑตในพัฒนาตนเอง องครูแต่ละคนว่าควรมีการอบรมพัฒนาคนละกี่
ครั้งหรือก่ีนั่วยมงต่อปี 
     2. การด าเนินงานภายในวิทยาลัยการอานีพบ้านยฮ่ง การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรน าผลการด าเนินงาน องปีก่อนมาปรับปรขง พัฒนาการ
ด าเนินงาน องสถานศึกษาในปีถัดไป 
     3. การพัฒนาระบบเทคยนยลยีสารสนเทศ ควรน าผลการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคยนยลยีสารสนเทศ
ปีก่อนมาปรับปรขงระบบเทคยนยลยีสารสนเทศปีปัจจขบันและถัดไป 
     4. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน ยครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
อานีวศึกษากับเครือ ่ายอื่นๆ ที่เก่ียว ้อง เพื่อเป็นการปรับปรขงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     5. ควรมีการจัดท าป้ายประนาสัมพันธตกิจกรรมหรือผลงาน องสถานศึกษาในแต่ละจขด อาทิ บริเวณหน้า
สถานศึกษาหรือเ ตนขมนน เป็นต้น 
     6. สถานศึกษาควรมีงบประมาณให้เหมาะสมกับนิ้นงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
     7. ควรมีการอบรมการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่
หลากหลาย 
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ตำรำงท่ี 4.1 สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คขณลักษณะ องผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษาที่พึงประสงคต 86.36 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 85.00 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยขกตตใน้ 85.00 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคขณธรรม จริยธรรม และคขณลักษณะที่่พึงประสงคต 89.09 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 90.16 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอานีวศึกษา 94.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอานีวศึกษา 84.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 94.07 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านยยบายสู่การปฏิบัติ 88.57 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐต งานสร้างสรรคต งานวิจัย 100.00 
สรขปผลการประเมินคขณภาพการศึกษา องสถานศึกษา 92.18 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80  ึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 5  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ  
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคขณภาพการศึกษา องสถานศึกษาตามเกณฑตการประเมินคขณภาพ
การศึกษา องสถานศึกษาอานีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษา องสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวินานีพ (ปวน.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวินานีพ
นั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวินานีพ รายงานผลการประเมินคขณภาพการศึกษา องสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25  ้อการประเมิน ดังนี้  
5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอานีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคขณภาพ ทาง
วินาการ ทักษะและการประยขกตตใน้ คขณธรรม จริยธรรมและคขณลักษณะที่พึงประสงคต ปรากฏผลดังตารางที่ 
5.1  
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษายดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

 ้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 
น้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คขณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 10 50 
2 ผู้เรียนมีคขณลักษณะที่พึงประสงคต 5 ยอดเยี่ยม 10 50 

3 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอานีพ
อิสระ 

2 ปานกลาง 5 10 

4 ผลการแ ่ง ันทักษะวินานีพ 2 ปานกลาง 5 10 

5 
การมีงานท าและศึกษาต่อ องผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 20 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 220 
ร้อยละ องคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 88 
สรขป ระดับคขณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80  ึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรขงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรขงรายวินา หรือปรับปรขงรายวินาเดิม หรือก าหนดรายวินาเพ่ิมเติม และมี
การส่งเสริมสนับสนขนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัร และน าไปใน้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคขณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคขณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2  
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนยดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน  

 ้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คขณภาพ 

1. การพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

  5   

1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

5 
ยอด
เยี่ยม 

2 10 

1.2 

การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรขง
รายวินา หรือปรับปรขงรายวินา
เดิม หรือก าหนดรายวินา
เพ่ิมเติม 

4 ดีเลิศ 3 12 

2. การจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัร 

  5   

2.1 
คขณภาพ องแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

5 
ยอด
เยี่ยม 

2 10 

2.2 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็น
ส าคัรและน าไปใน้ใน การ
จัดการเรียนการสอน 

5 
ยอด
เยี่ยม 

3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 47  
ร้อยละ องคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 94 
สรขป ระดับคขณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80  ึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลข
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3  
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษายดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน  

 ้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 
น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คขณภาพ 

1. ครูผู้สอน   10   
1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการนั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.3 
การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วินานีพ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

  10   

2.1 
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

2.2 
การบริหารจัดการระบบ ้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 100  
ร้อยละ องคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 
สรขป ระดับคขณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80  ึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนขนให้สถานประกอบการ บขคคล นขมนน องคตกรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนอานีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและ
พัฒนาคขณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4  
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมยดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

 ้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คขณภาพ 

1 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

2 การบริการนขมนนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50  
ร้อยละ องคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรขป ระดับคขณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80  ึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศนต อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนรู้ ยรงฝึกงาน หรืองานฟารตม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใน้งาน
 องผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบท องสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 
5.5  
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานยดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

 ้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คขณภาพ 

1 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ยรงฝึกงาน หรืองาน
ฟารตม 

5 
ยอด
เยี่ยม 

2 10 

2 ระบบสาธารณูปยภคพ้ืนฐาน 5 
ยอด
เยี่ยม 

2 10 

3 แหล่งเรียนรู้และศูนยตวิทยบริการ 5 
ยอด
เยี่ยม 

2 10 

4 
ระบบอินเทอรตเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใน้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

5 
ยอด
เยี่ยม 

2 10 

5 
การเ ้าถึงระบบอินเทอรตเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในนั้นเรียน 

1 
ก าลัง
พัฒนา 

2 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 42  
ร้อยละ องคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 84 
สรขป ระดับคขณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80  ึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำทั้ง 5 ด้ำน ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.6  
ตำรำงท่ี 5.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจ ำแนกเป็นรำยด้ำน  

ที ่ ด้านการประเมิน 
ค่า 
น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 
แต่ละด้าน 

ร้อยละ องคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จาก
การประเมิน องด้าน X 
น้ าหนักคะแนน องด้าน) / 
คะแนนรวม องด้าน 

1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

50 220 
(220 x 50) / 250 = 
44.00 

2 
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

10 47 (47 x 10) / 50 = 9.40 

3 
ครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

20 100 
(100 x 20) / 100 = 
20.00 

4 การมีส่วนร่วม 10 50 
(50 x 10) / 50 = 
10.00 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40 
ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 459 91.80 
สรขป ระดับคขณภาพการศึกษา องสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80  ึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ประเด็นกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

 ยครงการแ ่ง ันทักษะวินานีพ พื้นฐานระดับหน่วย 
อศจ.ภาค และนาติ 

 ยครงการสิ่งประดิษฐต องคนรข่นใหม่ ยครงการศูนยตบ่ม
เพราะผู้ประกอบการอานีวศึกษา ยครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

 ยครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 ยครงการแ ่ง ันทักษะวินานีพ พื้นฐานระดับหน่วย 

อศจ.ภาค และนาติ ยครงการสิ่งประดิษฐต องคนรข่น
ใหม่ ยครงการประกวดยครงงานวิทยาศาตรต 

 ยครงการเ ้าค่ายคขณธรรม 
 ยครงการ ยายและยกระดับอานีวศึกษา(ทวิภาคี) 
 ยครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน ยครงการฝึกอบรม

วินานีพระยะสั้น 
 ยครงการเ ียนแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 ยครงการศูนยซ่อมสร้างนขมนน (Fix it) 
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