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คํานํา 

การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่ง
กำหนดใหสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา  และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาประจำป
การศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่กำหนดให 
และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต อสำนักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้มีสวนเกี่ยวของในการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเอง ประจำปการศึกษา 2564 มา ณ โอกาสนี้ 
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คําชี้แจง 
รายงานผลการประเม ินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ว ิทยาล ัยการอาช ีพบ ้านโ ฮ่ง               

ปการศึกษา ๒๕๖4 ฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผู้บริหาร ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีหนาที่โดยตรงในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้นำหลัก
เกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวง            
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื ่อให การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการ             
จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค    
ของหน่วยงานตนสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก อีกทั้งการจัดการศึกษาได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง      
และสร้างความเชื่อมั่นใหแกผู้ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
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 กรกฏาคม ๒๕๖5 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้   
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
  1.1 ด้านความรู้ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 100.00 
  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ดีเลิศ 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 97.80 
         มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ดี 
  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 99.00 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ยอดเยี่ยม 
  2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมเเห่งการเรียนรู้  
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 100 
  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ปานกลาง 
รวมผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 98.95 ระดับคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 1.2 จุดเด่น 
  1. ผ ู ้ เร ียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช ั ้นปีที ่  3 และผู ้เร ียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบยีน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ 
  3. ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที ่พึงประสงค์ หมายถึง ผู ้เรียนเป็นคนดี 
แสดงออกท้ังด้านจิตใจ และพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มี 
 



 
 
 
 
ความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู ้เรียนให้สามารถสำเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน 
  5. สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  6. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  7. ครูผู ้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  8. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
   9. ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำ
ชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  
  10. สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
  11. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
  12. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
  13. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ
สื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์
สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
  14. สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
               15. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี สถานศึกษาได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 
 
 
 
               16. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
               17. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 

 1.3 จุดควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 
                2. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากการเข้า
ร่วม การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ 
                3. ครูผู้สอนควรจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีการบูรณาการกับรายวิชาที่สอดคล้อง
กับ ศตวรรษท่ี 21    
                4. สถานศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื ่อการจัดการ
อาชีวศึกษา   
 
 1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1.  สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
                2. สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้าน
ทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
                3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                4. สถานศึกษา ต้องส่งเสริม สนับสนุนหาแหล่งทุน แหล่งความรู้จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
สำหรับการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ ผลิตผู้สำเร็จ
การศึกษาที ่มีคุณภาพ มีความรู ้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เรียน ตลอดจนการเป็นผู ้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นคนดีของสังคม วิทยาลัยฯ 
ได้ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ โดยได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพของวิทยาลัย นำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปละแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา สถานประกอบการ มีผลทำ
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในการรับเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ทางวิทยาลัยฯ จึงได้มีการพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษา และในสถานประกอบการให้มีการพัฒนา
ตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน
คุณภาพของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียน รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ 
ปวส. ลดปัญหาการออกกลางคัน เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพ ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วน
สำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ ผู้ปกครอง 
 2. จัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพได้ โดยการยกระดับคุณภาพการ
จัดอาชีวศึกษาสถานศึกษาเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์จากการ เรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
 4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 
     รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อย เพ่ือ
เป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจอันจะเอาไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ นโยบายที่เป็นรูปธรรม อาทิ 
สตาร์ทอัพไทยแลนด์ เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการจัดทำแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ด้านการ
จัดการธุรกิจอย่างแท้จริง สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุก
สถานศึกษา จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์ในการทำ
ธุรกิจ มีความรู้ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
 
 
 
 



 
 
 
 4.2 วัตถุประสงค์ 
 
      เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาลหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบ
ธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 
 4.3 วิธีการดำเนินงาน 
 
           1) ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการได้มาซึ่งพื้นที่สำหรับการจัดตั้งเป็นสำนักงานศูนย์
บ่มเพาะฯ 
           2) จัดหาดูแล และรับผิดชอบ ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ 
           3) การทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ 
           4) การประชุมและจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี ของศูนย์บ่มเพาะฯ 
           5) บริหารจัดการและดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย 
           6) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ตามโครงสร้าง 
           7) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
  
 4.4 ผลการดำเนินงาน 
 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ นักเรียน 
นักศึกษา ได้เข้าร ่วมโครงการตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บ ่มเพาะฯ ได้ร ับการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ และทำให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ  ในระดับ 3 ดาว ในระดับจังหวัด 
 
 4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
          1) ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสามารถนำไปประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 
          2) ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษาและสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ 
          3) มีการนำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน ฯลฯ มาต่อยอด   ในเชิง
พาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู ่
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เลขที่ 239 หมู่ 3 (บ้านป่าป๋วย)   ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัด
ลำพูน  รหัสไปรษณีย์  51130 
  โทรศัพท์ 086-4311385  โทรสาร 0-5398-0909  
  E-mail Banhong_40@hotmail.com  Website www.Banhong.ac.th     
 
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  ประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่   18 มิถุนายน  2540  เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลที่
จะขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาตามแผนอาชีวศึกษาระยะที่ 7 เพื่อยกระดับการศึกษาของ
เยาวชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและสามารถรองรับนักเรียน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจจะเรียนต่อ
ทางด้านวิชาชีพ โดยเปิดการเรียนการสอน ดังนี้ 
ในปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ และพณิชยการ 
ในปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ ่ม   1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
และสาขาวิชาการบัญชี 
ในปี พ.ศ. 2548  เปิดสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชา
เครื่องกล ช่างไฟฟ้า  การบัญชี  การตลาด คอมพิวเตอร์  คหกรรมบริการ  และสาขาวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
ในปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ  
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 
ในปี พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ  
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า 
ในปี พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 



 
 
 
  การจัดการศึกษา 
        ระดับปวช. 
            1.สาขางานช่างยนต์        
            2.สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง 
            3.สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
            4.สาขางานบัญชี 
            5.สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 
      ระดับปวส. 
            1.สาขางานเทคนิคเครื่องกล 
            2.สาขางานยานยนต์ 
            3.สาขางานซ่อมตัวถังและสี 
            4.สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
            5.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
            6.สาขาการบัญชี 
 
  สภาพชุมชน 
  อำเภอบ้านโฮ่ง 
 ถ้ำหลวงงดงาม ลือนามหอมกระเทียม ลำไยรสเยี่ยม พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ำ น้ำตกงามแท้ แค่
หลวงงามตา  บูชาพระเจ้าตนหลวง   บวงสรวงพระบาทสามยอด 
 อำเภอบ้านโฮ่ง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม
ระยะทางถนนพหลโยธินถึงอำเภอบ้านโฮ่ง 689 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลำพูน ประมาณ 40 กิโลเมตร  เดิมเป็น
ตำบลบ้านโฮ่งขึ้นกับอำเภอป่าซาง แยกเป็นกิ่งอำเภอบ้านโฮ่งเมื่อปี พ.ศ.2460 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499  คำว่า "โฮ่ง" เป็นภาษาพ้ืนเมือง แปลว่า "ลุ่ม" หรือ "ต่ำ"  สถานที่พ้ืนที่อำเภอมีภูเขา
ทางทิศใต้ ลาดต่ำในทางทิศเหนือจรดเขตกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง  พื้นที่ 599.840  ตารางกิโลเมตร 
  สภาพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม สภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ภายในอำเภอบ้านโฮ่งประชากรจะมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร ประชาชนโดยทั่วไปมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพทาง เกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตร ที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้แก่ หอม กระเทียม พืชผักต่าง ๆ ตลอดจนการทำสวนลำไย 
สวนมะม่วง ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นคนพ้ืนเมืองล้านนาที่ตั้งรกรากถิ่นฐานในพ้ืนที่มา ตั้งแต่ดั้งเดิม  
การตั้งชุมชนในเขตเทศบาลจะตั้งเป็นกลุ่มหมู่บ้านตามถนน สายลำพูน – ลี้ เป็นหลัก  
   
 
 
 
 



 
 
 
         สภาพสังคม 
  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ อำเภอบ้านโฮ่ง มีชุมชนตั้งอยู่กระจายตามถนน
สายลำพูน – ลี้ ในลักษณะเป็นแนวยาวเหนือ – ใต้ โดยพื้นที่ด้านตะวันตกจะเป็นที่ราบเชิงเขา ลาดเทเอียงไปหา
แนวแม่น้ำลี้ที่อยู่ด้านตะวันตกชุมชนที่หนาแน่นจะอยู่บริเวณบ้านห้วยกาน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโฮ่ง สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศโดยทั่วไปในฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูหนาวจะหนาวจัด เป็นช่วงสั้น ๆ สำหรับฤดูฝนจะเริ่มประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ต่อจากนั้นเป็นช่วงฤดูหนาว อีกประมาณ 4 เดือน และฤดูร้อนจะเริ่ม
ประมาณ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 966.00 มม. / ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 



 

 

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
ข้อมูลผู้เรียน 

 
ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 146 0 0 146 

ปวช.2 117 0 11 128 

ปวช.3 165 0 0 165 

รวม ปวช. 428 0 11 439 
 

  
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 167 72 43.11 

ปวส.2 52 38 73.08 

รวม 219 110 50.23 
  

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 121 99 81.82 

ปวส.2 41 35 85.37 

รวม 162 134 82.72 
 
 
 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 0 55 55 

ปวส.2 9 32 41 

รวม ปวส. 9 87 96 



 
 
 

ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

6 6 6 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 6 6 6 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 12 7 12 

เจ้าหน้าที่ 13 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

4 - - 

รวม ครู 24 19 24 

รวมทั้งสิ้น 44 19 24 
   

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 4 4 8 

พาณิชยกรรม 1 1 2 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 0 1 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 



ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

พาณิชยนาวี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 5 11 
   

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 6 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมทั้งสิ้น 15 
 

ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 1480500.00 

งบดำเนินงาน 3320449.30 

งบลงทุน 6978000.00 

งบเงินอุดหนุน 3541277.86 

งบรายจ่ายอื่น 2731949.24 

รวมทั้งสิ้น 18052176.40 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
   เชิดชูคุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสังคม 
  อัตลักษณ์ 
   จิตอาสา  พัฒนาตน 
  เอกลักษณ์ 
   พัฒนาคน  นำวิชาชีพสู่สังคม 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งเน้นผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันเทคโนโลยี มี
คุณธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ  
 1. มุ่งเน้นผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยใีนการจัดการศึกษา 
 4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   
เป้าประสงค์ 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงกับความต้องการของ  
                     สถานประกอบการ 
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4 สนับสนุนให้สถานศึกษามีเทคโนโลยีใช้ได้อย่างพอเพียงในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 5 บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้เรียนหรือบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ 
   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านโอกาสทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือความม่ันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี  
        21 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน่วยงานการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน ด้านภาษาต่างประเทศ  
        เทคโนโลยีดิจิทัล และการวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งภาคสังคม และชุมชน 
 
 

กลยุทธ์ 
   
 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและ
แต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 กลยุทธ์ที ่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำ กับดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกำหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  



 
 
 
 
และมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มี
การดำเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้ง
จัดทำรายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำปี 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา งาน"สุดยอด
นวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา"  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา 

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
   

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอรรถกฤต อินทะโย  
ครูที่ปรึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านโฮ่ง การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา งาน"สุด
ยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายสุพจน์ ญาณะทาน  
ครูที่ปรึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา งาน"สุด
ยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายชัชวาล กลับแสง  
ครูที่ปรึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา งาน"สุด
ยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย  
ครูที่ปรึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา งาน"สุด
ยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายธนคมน์ ต๊ะมัง  
ครูที่ปรึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา งาน"สุด
ยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองแท้  
ได้เข้าร่วมทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์(แข่งระดับชาติ) ระดับ 
ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายชัชวาล กลับแสง  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวส 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นายชัชวาล กลับแสง  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวส 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นางสาวพรนภา ปันวารินทร์  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นางสาวสาวิตรี แก้วปัญญา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย  
"หัวปลีอบกรอบกึ่งสำเร็จรูป Crispy Banana Blossom" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวภาติยา ภักดี  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 
"หัวปลีอบกรอบกึ่งสำเร็จรูป Crispy Banana Blossom" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวสวามินี เขื่อนโพธิ์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 
"หัวปลีอบกรอบกึ่งสำเร็จรูป Crispy Banana Blossom" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวเพ็ญประภา คำอ่ิน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย  
"หัวปลีอบกรอบกึ่งสำเร็จรูป Crispy Banana Blossom" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองแท้  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  
"เครื่องเทสระบบหัวฉีดมอเตอร์ไซค์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

สิบเอกศุภฤกษณ์ ดวงวะนา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

"เครื่องเทสระบบหัวฉีดมอเตอร์ไซค์" 

นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  
"เครื่องเทสระบบหัวฉีดมอเตอร์ไซค์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายสุรพงษ์ แดงซอน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  
"เครื่องเทสระบบหัวฉีดมอเตอร์ไซค์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

ว่าที่ร้อยตรีธนคมน์ ต๊ะมัง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  
"เครื่องเทสระบบหัวฉีดมอเตอร์ไซค์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองแท้  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  
"ชุดอุปกรณ์อัดจารบีลูกปืนล้อ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

สิบเอกศุภฤกษณ์ ดวงวะนา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  
"ชุดอุปกรณ์อัดจารบีลูกปืนล้อ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพป่า

ซาง 

นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  
"ชุดอุปกรณ์อัดจารบีลูกปืนล้อ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายสุรพงษ์ แดงซอน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  
"ชุดอุปกรณ์อัดจารบีลูกปืนล้อ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

ว่าที่ร้อยตรีธนคมน์ ต๊ะมัง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  
"ชุดอุปกรณ์อัดจารบีลูกปืนล้อ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายชัชวาล กลับแสง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "ตู้อบผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวสิริโสภา เมืองใจ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "ตู้อบผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ" 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุพจน์ ญาณทาน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายชัชวาล กลับแสง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางอธิษฎา ดิลกอมรคีรี  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"แผ่นแปะสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"แผ่นแปะสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายไตรเทพ จันทะวงค์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"แผ่นแปะสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวพรนภา ปันวารินทร์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"แผ่นแปะสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายชัชวาล กลับแสง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว "แปลงผักไฮโดรโปนิกส์พลังงาน
แสงอาทิตย์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวสิริโสภา เมืองใจ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว "แปลงผักไฮโดรโปนิกส์พลังงาน
แสงอาทิตย์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายพีรพล สุวรรณ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"อุปกรณ์ใส่สายไฟฟ้า THW สะดวกใช้" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายวุฒินันท์ พรมมินทร์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"อุปกรณ์ใส่สายไฟฟ้า THW สะดวกใช้" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุวรรณ สัตยมิ่งมงคล  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"อุปกรณ์ใส่สายไฟฟ้า THW สะดวกใช้" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"อุปกรณ์ใส่สายไฟฟ้า THW สะดวกใช้" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายธนดล ก้างคำมา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"อุปกรณ์ใส่สายไฟฟ้า THW สะดวกใช้" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธีระพัทธ์ บุญทาวงศ์  
การแข่งขันทักษะ การติดตั้งไฟฟ้าและคงบคุมไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 

นายณัฐพล สิทธิกัน  
การแข่งขันทักษะ การติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลับเทคนิคลำพูน 

นางสาวอุดมพร มั่นยืน  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 

นางสาวแสงเงิน กรุงมา  
การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 

นางสาวศรัญญา พูสินธ์  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 

นางสาวจอมขวัญ แก้วก๋า  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกเชียงราย 

 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพฤหัสพล ศรีทา  
นักเรียน นักศึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัย
การอาชีพบ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU 
อาชีวศึกษา งาน"สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจีรสิน อุตขา  
นักเรียน นักศึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัย
การอาชีพบ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU 
อาชีวศึกษา งาน"สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายธีรภัทร์ กันทา  
นักเรียน นักศึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัย
การอาชีพบ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU 
อาชีวศึกษา งาน"สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายพัธรพล นาคน้อย  
นักเรียน นักศึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัย
การอาชีพบ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU 
อาชีวศึกษา งาน"สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายณัฐวุฒิ ใจหมุด  
นักเรียน นักศึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัย
การอาชีพบ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU 
อาชีวศึกษา งาน"สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายธนกร สาก้อน  
นักเรียน นักศึกษา ทีมลูกพระนางจามเทาวี วิทยาลัย
การอาชีพบ้านโฮ่งการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU 
อาชีวศึกษา งาน"สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายธนากร กรุงมา  
ไดเ้ข้าร่วมทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์(แข่งระดับชาติ) 
ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ระดับชาติ ครั้งที่30 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  
จังหวัดน่าน 

นายธีรภัทร์ กันทา  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นายพัชรพล นาคน้อย  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นางสาวศุภากร ชนันชนะ  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวฉันทนารี คำไวโย  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย " 
หัวปลีอบกรอบกึ่งสำเร็จรูป Crispy Banana 
Blossom" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวศุภากร ชนันชนะ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย " 
หัวปลีอบกรอบกึ่งสำเร็จรูป Crispy Banana 
Blossom" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวสุนิษา ตันติบุญชูชัย  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย " 
หัวปลีอบกรอบกึ่งสำเร็จรูป Crispy Banana 
Blossom" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายนนทนันท์ สะตรอง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 
"เครื่องเทสระบบหัวฉีดมอเตอร์ไซค์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายสุรเดช แก้วแสง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 
"เครื่องเทสระบบหัวฉีดมอเตอร์ไซค์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายวรปรัชญ์ ทาธิ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 
"เครื่องเทสระบบหัวฉีดมอเตอร์ไซค์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายวชิรวิทย์ แสนเรือน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ "ชุด
อุปกรณ์อัดจารบีลูกปืนล้อ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายณัฐกานต์ ไชยสูง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ "ชุด
อุปกรณ์อัดจารบีลูกปืนล้อ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายจิรภัทร ยะวง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ "ชุด
อุปกรณ์อัดจารบีลูกปืนล้อ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวนงนุช วงศ์อินทร์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "ตู้อบผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวธนัชญา อู่เสาร์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "ตู้อบผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพรศิริ วงค์ฝั้น  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "ตู้อบผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายเมฆินทร์ ไทยเจริญ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายณัฐวุฒิ ใจหมุด  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายรัฐภูมิ ธนโชติหิรัณ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร "เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวณัฐกานต์ นุผาเลา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"แผ่นแปะสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวรุจจิรา ปาสุนันท์  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"แผ่นแปะสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพป่ 

าซาง 

นางสาวณิชานาฏ วงค์จันทร์ติ๊บ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"แผ่นแปะสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายธีรภัทร์ กันทา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว "แปลงผักไฮโดรโปนิกส์พลังงาน
แสงอาทิตย์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นายจิรสิน อุตขา  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว "แปลงผักไฮโดรโปนิกส์พลังงาน
แสงอาทิตย์" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวจิรัญญา อูปแปง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 
"เครื่อง spot Welding แบบพกพา" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวชนิตา คำแปง  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 
"เครื่อง spot Welding แบบพกพา" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธนาพร ปินตาแสน  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"อุปกรณ์ใส่สายไฟฟ้า THW สะดวกใช้" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวรวิพร โชติกวิรัชกิจ  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"อุปกรณ์ใส่สายไฟฟ้า THW สะดวกใช้" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

นางสาวอริสา คุ้มเผ่า  
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 
"อุปกรณ์ใส่สายไฟฟ้า THW สะดวกใช้" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 

ป่าซาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี 



 

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที ่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรีย นการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 

 



 

 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 จำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ได้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ.....100.........  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพ......ยอด
เยี่ยม.............. 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 จำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา ได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ.....100.........  ได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ......ยอดเยี่ยม.............. 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชี พอิสระ
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  
และระดับชาติ ได้ผลการประเมิน 2 ดาวในระดับภาคเหนือ  อยู่ในระดับคุณภาพ........ปานกลาง............ 
 



 
 
 
 
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า
ร่วม การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
การประเมินตามข้อ 1 และข้อ ......4......  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.........ดีเลิศ..................... 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา  ที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ ...3...... ได้ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ……ดี…… 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจ    
และพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทาง
การจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมิน 
ระดับเหรียญทองในระดับภาค ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ...3....  ได้ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ......ดี......... 
 3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา งาน
และภาพรวมของสถานศึกษา ได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ....97.80.. ได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ...ยอดเยี่ยม.... 
  2) จุดเด่น  
  1. ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร  
 



 
 
 
 
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้าน
จิตใจ และพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื ่อสัตย์ และการเสียสละเพื ่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
 1. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากการเข้า
ร่วม การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 1.  สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู ้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 2. สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการประกวด  แข่งขันทางด้าน
ทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาต 
   
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
ส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินข้อ 1, 2,3,4 และข้อ  5   
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ..........ยอดเยี่ยม....... 
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ..........ดี
............. 
 



 
 
 
 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ซ่ึงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมินตามลำดับข้อ 1 ถึงข้อ..5... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.....ยอดเยี่ยม...... 
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ..100.. ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
.....ยอดเยี่ยม..... 
3. การจัดการเรียนการสอน 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรยีนร้
ตามมาตรฐานตำแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ....99.... ได้ผล
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.....ยอดเยี่ยม.... 
4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ
รายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ....100.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ......ยอดเยี่ยม..... 
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 ครูผู ้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้ร ับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่  เป็นไป
อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย...100... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ... 
ยอดเยี่ยม... 
6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
สืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
การประเมินคิดเป็นร้อยละ....94.29...... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.........ยอดเยี่ยม........... 
 
 



 
 
 
 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามลำดับข้อ 1 ถึงข้อ....5.... ได้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ........ยอดเยี่ยม......... 
2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1 ถึงข้อ...5.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.............ยอดเยี่ยม................. 
3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการทาง
การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมินตามข้อ...5.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ........ยอดเยี่ยม...................... 
4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นไปอย่ างมี
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ...5.... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.....ยอดเยี่ยม...... 
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ เป็นไปอย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ  ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.........ยอดเยี่ยม........... 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษา
และสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 



 
 
 
ยิ่งขึ้น เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามลำดับข้อ 1 ถึงข้อ...5...... ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ.......ยอดเยี่ยม....... 
  2) จุดเด่น  
 1. สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  มี
การส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 4. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้น
เรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
 5. ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน
และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  
 6.  สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 7. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื ้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา  มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 8. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
 9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
 10. สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 11. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี สถานศึกษาได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 



 
 
 
   

3) จุดที่ควรพัฒนา  
 

  1. ครูผู้สอนควรจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีการบูรณาการกับรายวิชาที่สอดคล้องกับ 
ศตวรรษท่ี 21 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 
  1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี หรือแผนปฏิบัติงานประจำปี และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ
ของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามลำดับข้อ 1 ถึงข้อ....5.... ได้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ...........ยอดเยี่ยม......... 
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ ่น ครูผู ้เชี ่ยวชาญ ผู ้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามลำดับข้อ 1 ถึงข้อ....5.... ได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.........ยอดเยี่ยม.............. 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ...5.... ได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.....ยอดเยี่ยม........ 



 
 
 
 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 2  
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ.......ปานกลาง......... 
 
  2) จุดเด่น  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
 1. สถานศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1. สถานศึกษา ต้องส่งเสริม สนับสนุนหาแหล่งทุน แหล่งความรู้จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน สำหรับ
การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ ้น และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 1 20 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 20 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 20.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 21 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 84.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 
– 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 4 8 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 
– 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 
– 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)   

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 



ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 
– 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดา้นการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 



ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดา้นการนำนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  
 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 6 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 40.00 

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  
 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 60.91 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 20.00 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84.00 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 94.15 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52.00 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 85.00 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 77.94 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

ที่กำหนดเพิ่มเตมิ 
 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้   
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
  1.1 ด้านความรู้ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 100.00 
  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ดีเลิศ 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 97.80 
          มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ดี 
  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 99.00 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ยอดเยี่ยม 
  2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมเเห่งการเรียนรู้  
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 100 
  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีระดับ ปานกลาง  
รวมผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์อยู่ที่ร้อยละ 98.95 ระดับคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 1.2 จุดเด่น 
  1. ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
                 2. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ 
                 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้ง
ด้านจิตใจ และพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 
                4. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน 
                5. สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี
การส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
                6. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
                7. ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
                8. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
                9. ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน
และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  
               10. สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
               11. ผู ้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื ้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
               12. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
               13. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
               14. สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
               15. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี สถานศึกษาได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
               16. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 



 
 
 
 
               17. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 
 1.3 จุดควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

2. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากการเข้าร่วม 
การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ 

 3. ครูผู้สอนควรจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีการบูรณาการกับรายวิชาที่สอดคล้องกับ 
ศตวรรษท่ี 21    

4. สถานศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา   
 
 1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 

2. สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะ
วิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. สถานศึกษา ต้องส่งเสริม สนับสนุนหาแหล่งทุน แหล่งความรู้จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
สำหรับการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนได้ 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ ผลิตผู้สำเร็จ
การศึกษาที ่มีคุณภาพ มีความรู ้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เรียน ตลอดจนการเป็นผู ้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นคนดีของสังคม วิทยาลัยฯ 
ได้ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ โดยได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพของวิทยาลัย นำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปละแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา สถานประกอบการ มีผลทำ
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในการรับเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ทางวิทยาลัยฯ จึงได้มีการพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษา และในสถานประกอบการให้มีการพัฒนา
ตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 
 



 
 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน
คุณภาพของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส. 
ลดปัญหาการออกกลางคัน เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพ ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสำคัญต่อ
การเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ ผู้ปกครอง 
 2. จัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพได้ โดยการยกระดับคุณภาพการจัด
อาชีวศึกษาสถานศึกษาเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์จากการ เรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
     รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อย เพื่อเป็น
รากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจอันจะเอาไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ นโยบายที่เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ท
อัพไทยแลนด์ เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมการ
พัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจอย่าง
แท้จริง สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนิน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษา  จัดตั้งศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ มีความรู้ต่อยอดไป
เป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
 4.2 วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาลหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของ
ตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 4.3 วิธีการดำเนินงาน 
           1) ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือการได้มาซึ่งพ้ืนที่สำหรับการจัดตั้งเป็นสำนักงานศูนย์บ่ม
เพาะฯ 
           2) จัดหาดูแล และรับผิดชอบ ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ 
           3) การทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ 
           4) การประชุมและจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี ของศูนย์บ่มเพาะฯ 
           5) บริหารจัดการและดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย 
           6) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ตามโครงสร้าง 
           7) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 



 
 
  

4.4 ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ นักเรียน 
นักศึกษา ได้เข้าร ่วมโครงการตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บ ่มเพาะฯ ได้ร ับการพัฒนาการเป็ น
ผู้ประกอบการ และทำให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ  ในระดับ 3 ดาว ในระดับจังหวัด 

4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
          1) ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสามารถนำไปประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 
          2) ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษาและสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ 
          3) มีการนำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงานฯลฯ มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบและเข้ารับการ
ทดสอบ V-Net  

2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์  
4. โครงการทอสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างยนต์  
5. โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
2. โครงการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

วิชาพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน  
3. โครงการปลูกต้นไม้  
4. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  
5. โครงการศึกษาดูงานเพื ่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา

และนันทนาการแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านโฮ่ง  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
2. โครงการแข ่งข ันค ุณภาพผ ู ้ เร ียนในสถานศึกษา 

กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม  
3. โครงการว ันเฉล ิมพระชนมพรรษา สมเด ็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
4. โครงการธรรมในลานธรรม เน ื ่ อง ในส ัปดาห์

พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา  



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

5. โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ  

6. โครงการวันไหว้ครู  
7. โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง  
8. โครงการถวายเทียนพรรษา  
9. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนว

ทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  
10. โครงการวันแม่แห่งชาติ  
11. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี  
12. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย  
13. โครงการ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราพิธีบรมราชาภิเษก  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ.ระดับ

ภาค และระดับชาต 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน/การเรียนรุ้
ม ุ ้ ง เน ้นสมรรถนะอาช ีพและบ ูรณาการปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที ่ฝึก
ปฏิบัติงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  

3. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูที่ปรึกษาเพื่อดูแล
ติดตามนักเรียน นักศึกษา  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมมรถนะรายวิชา ร่วม
กับสถสนประกอบการอย่างเป็นระบบ  

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านโฮ่ง  

3. โครงการเขียนแผนปฏิบัติการ  
4. โครงการเย ี ่ยมบ้านและดูแลนักเร ียน น ักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการแนะแนวสัญจรอาชีวศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านโฮ่ง  



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2. โครงการพี่ช่วยน้อง พัฒนาสถานสึกษาขนาดเล็ก เนื่อง
ในโอกาสพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  

3.  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูน
เคลื่อนที่"  

4. โครงการติดตามผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ที่
ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการความร่วมมือสถานประกอบการ  
2. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
2. โครงการหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


