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คํานํา 
 

  
ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ไดดําเนินการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ซ่ึงเปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ี สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามประกาศกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหถานศึกษาแตละแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ประกอบดวย 3 มาตรฐาน  9 ประเด็นการประเมิน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การ
สรางสังคมแหงการเรียนรู  ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเปนการประเมินผล และ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะตองมีเกณฑ การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในเชิงประจักษ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงไดจัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ท่ีมีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพไดท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดาน
ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม และดานปจจัยพ้ืนฐาน ซ่ึงมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

วิทยาลัยจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 เผยแพรใหกับผูเก่ียวของและ
สาธารณชนทราบและหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของใน
การจัดการศึกษา หากทานผูอาน มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงประการใด วิทยาลัยยินดีนอมรับขอเสนอแนะ
เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
                                                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
             9 กันยายน 2564 
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สวนท่ี 1  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

 
 
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ปการศึกษา 2563  
 
1.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

คะแนนท่ีได 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 88.64 
 ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100.00 
 ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  68.00 
 ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  82.11 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 100.00 
 ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
 ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 
 ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 100.00 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 
 ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  100.00 
 ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.23 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) 
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) 
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 
1.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

ดาน ประเด็น คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ดานท่ี 1 ดานผู เรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 4 ดเีลิศ 
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ยอดเยี่ยม 
1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 ด ี

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 



4 
 

ดาน ประเด็น คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

1 กําลังพัฒนา 

1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 4 ดีเลิศ 
ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ 
     2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 
5 
 
5 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

2.2 การจัดการเรียนรูสู การปฏิบัติท่ีเนนผู เรียนเปน
สําคัญ 
     2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู สู การ
ปฏิบัติ 
     2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สู การ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรยีนการสอน 

 
 
5 
 
5 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและ
ผูบริหารสถานศึกษา 

3.1 ครผููสอน 
     3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
     3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 
5 
5 
5 

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา  
     3.2.1 การบรหิารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
     3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
5 
5 

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 

ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม 

5 ยอดเยี่ยม 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 
5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

5 ยอดเยี่ยม 

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน 

5 ยอดเยี่ยม 
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1.3 จุดเดน 
 1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มีความรู ทักษะและการประยุกตใชทางดานวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2. วิทยาลัยฯมีการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน 
 3. วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 4. วิทยาลัยดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด โดยความรวมมือ
ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 5. วิทยาลัยพัฒนาความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาและบุคลากรในชุมชน สูสังคมแหงการเรียนรู 
             6. วิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัยโดยผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค 
และเผยแพรสูสาธารณชน 
1.4 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
1.5 ขอเสนอแนะ 
 1. ฝายวิชาการ คณะวิชา และแผนกวิชา ควรพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยวิทยาลัยใหการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดฝกประสบการณการเปนผูประกอบการ 
 2. วิทยาลัยควรสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูทักษะประสบการณไปใชในการพัฒนา ตอยอด ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค เพ่ือการประกวดหรือแขงขันในระดับตางๆเพ่ิมมากข้ึน และสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงาน
ดานตางๆของวิทยาลัยออกสูสังคมเพ่ิมข้ึน 
 
2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ  

วิทยาลัยดําเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องมากวา 55 ป ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาตอ สรางความพึง
พอใจแกผูเก่ียวของกับผูสําเร็จการศึกษา และสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง อีกท้ังผลงานตางๆของวิทยาลัย ท้ังท่ีเปนของ
ผูเรียน บุคลากร และสถานศึกษา จะเปนสิ่งยืนยันใหสังคมและสถานประกอบการเกิดความเชื่อม่ันท่ีจะใหความรวมมือใน
การจัดการศึกษาและรองรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน เห็นไดจากจํานวนสถานประกอบท่ีเขาสงหนังสือมาขอรับ
ผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานจํานวนมาก และมีสถานประกอบการท้ังในประเทศและตางประเทศยื่นความจํานงขอทํา
ความรวมมือ(MOU)กับวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
 วิทยาลัยดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด โดยความรวมมือของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
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ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มีการพัฒนาแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ อยางเปนระบบ และตอเนื่องนอกจากนั้น วิทยาลัยฯยังมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆดาน มีผลบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีหนวยงานตนสังกัด
กําหนด ระดับยอดเยี่ยม 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 
 ดวยวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนนการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนท่ีจะนําไปใช
ในการประกอบอาชีพ และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอีกท้ังมีพ้ืนฐานท่ีพรอมในการกาวสูโลกการทํางาน โดยใชแนวคิด
ทางอาชีวะโมเดลใหม WISE Model For Competitive Workforceซ่ึงเปนแนวคิดจากงานวิจัยทางดานการศึกษาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยฮารวารด เพ่ือสรางความเขมแข็งและความเปนผูนําทางวิชาชีพ ความรอบรูทางดาน ICT 
ภาษาอังกฤษ และวิชาทักษะชีวิต ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูและนําไปประยุกตใชเพ่ือการดํารงตนอยูในสังคมได
อยางเหมาะสมไมวาจะเปนทางดานการศึกษาการประกอบอาชีพ หรือการเปนผูประกอบการท่ีมีคุณภาพ ไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  
 W : Work-Related Competency เปนสมรรถนะทางดานวิชาชีพ รวมท้ังมีทักษะและประสบการณทาง
วิชาชีพมีความเปนเลิศในนวัตกรรมและการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 I : Information Technology เปนสมรรถนะทางดานสารสนเทศ มีความ สามารถทางดานเทคโนโลยี และ
ระบบสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 S : Social Service and Discipline เปนสมรรถนะทางดานคุณธรรม วินัยและการบริการ โดยสงเสริมให
ผูเรียนยึดม่ันในระเบียบวินัย พรอมปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมตางๆไดอยางเหมาะสมท้ังยังฝกใหผูเรียนเปนพลเมืองดีมี
ศีลธรรมรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวมและประเทศชาติ 
 E : English Language Skills  เปนสมรรถนะทางดานภาษาอังกฤษโดยสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ท้ัง 4 สมรรถนะดังกลาวขางตน จะตองไดรับการพัฒนา และผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
และไดรับการรับรองยอมรับจากองคกรภายนอก ภาคอุตสาหกรรม และสังคมโดยท่ัวไป 
 วิทยาลัยฯดําเนินการโดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนงาน โครงการตางๆ สอดคลองและมุงเนนใหเกิดสมรรถนะ
ดานใดดานหนึ่ง 
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สวนท่ี 2 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
2.1 ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ตั้งอยูเลขท่ี 46/9 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ  
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร   
   โทรศัพท 0 2864 0358-67 โทรสาร 0 2412 9863   
   E-mail - Website WWW.siamtech.ac.th 
 
ประวัติสถานศึกษา   
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
แหงแรกของประเทศไทย ท่ีจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตั้งข้ึนเม่ือปพุทธศักราช 2508 
ในปจจุบันวิทยาลัยจัดการเรยีนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
การจัดการศึกษา  
  
 วิทยาลัย จัดการศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง รายละเอียดสาขา
ตางๆ ตามตาราง ดังนี้ 
 
 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา 
ปวช. ปวส. 

อุตสาหกรรม     - สาขาวิชาชางยนต     - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 
    - สาขาวิชาไฟฟากําลัง     - สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
    - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส     - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ     - สาชาการบัญช ี     - สาชาการบัญช ี
    - สาขาการตลาด     - สาขาการตลาด 
    - สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ     - สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ/ธุรกิจดิจิทัล 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว     - สาขาการโรงแรม     - สาขาการโรงแรม 
    - สาขาการทองเท่ียว     - สาขาการทองเท่ียว 

ศิลปกรรม     - สาขาคอมพิวเตอรกราฟก     - สาขาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย/ดิจิทัลกราฟก 
    - ศิลปะการดนตร ี  

อุตสาหกรรมการบันเทิงและดนตร ี     - การดนตร ี  
 
 
 
 
 
 

http://www.siamtech.ac.th/


8 
 

สภาพชุมชน   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ตั้งอยูในเขตบางกอกใหญ เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุม
เขตกรุงธนบุรี ซ่ึงถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี มีจํานวน
ประชากร ประมาณ 67,211 คน พ้ืนท่ีเขตบางกอกใหญ สวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยหนาแนน มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุมากมาย การขยายตัวของเขตไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ ปจจุบันมีการพัฒนาทางดาน
กายภาพ มีระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในพ้ืนท่ีเขต ไดแก รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค ระยะทาง 14 
กิโลเมตร ซ่ึงเปนโครงสรางยกระดับและใตดิน และชวงบางซ่ือ-ทาพระ ระยะทาง 13 กิโลเมตร เปนโครงสรางยกระดับ
ท้ังหมด วิถีชีวิตคนในพ้ืนท่ีเขตจึงมีการเปลี่ยนแปลงดานการคมนาคม มีการพัฒนาดานท่ีอยูอาศัย ดานเศรษฐกิจ สังคม 
ฯลฯ ซ่ึงสํานักงานเขตฯจะตองมีการพัฒนาดานบุคลากรเพ่ือรองรับการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 
สภาพเศรษฐกิจ   
 สภาพเศรษฐกิจของเขตบางกอกใหญในปจจุบันประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ คาขาย และบริการตาง ๆ   
 
สภาพสังคม   
 สภาพสังคมปจจุบันเปนพ้ืนท่ีชุมชนเมือง มีบานเรือนท่ีอยูอาศัย อาคารพาณิชย และสถานท่ีราชการตาง ๆ   
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนงในคณะกรรมการ 
1 ดร.พรชัย  มงคลวนชิ ประธานกรรมการ(โดยตําแหนงผูรับอนุญาต) 
2 นางพรศรี  กตัญูทวีทิพย รองประธานกรรมการ(ผูแทนคร)ู 
3 นางพรสวรรค  พานิชชีวะ รองประธานกรรมการ(ผูทรงคุณวุฒ)ิ 
4 รศ. ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช กรรมการ(โดยตําแหนงผูอํานวยการ) 
5 ดร.เกษลัย  มงคลวนิช กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒ)ิ 
6 รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒ)ิ 
7 นายศุภนิธิ์  จันทรศิร ิ กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒ)ิ 
8 นายทศพร  ชยันุรักษ กรรมการ(ผูแทนผูปกครอง) 

  
 2.4 ขอมูลของสถานศึกษา 
      2.4.1 ขอมูลดานผูเรียน 
          1) จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2563 (ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563) 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
   -ปวช.1 

 
398 

 
0 

 
0 

 
398 

   -ปวช.2 363 0 0 363 
   -ปวช.3 360 0 0 360 
รวม ปวช. 1,121 0 0 1,121 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   -ปวส.1 

 
592 

 
49 

 
0 

 
641 

   -ปวส.2 539 65 0 604 
รวม ปวส. 1,131 114 0 1,245 
รวมสองระดับ    2,366 

             
    2) ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

 
ปการศึกษา 

ปวช.3 ปวส .2 ผลรวม 
แรกเขา จบก.ศ. รอยละ แรกเขา จบก.ศ. รอยละ แรกเขา จบก.ศ. รอยละ 

2561 667 405 60.72 782 524 67.01 1,449 929 64.11 
2562 485 406 83.71 669 532 79.52 1154 938 81.28 
2563 379 291 76.78 653 504 77.18 1,032 795 77.03 
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 2.4.2 ขอมูลดานบุคลากรของสถานศึกษา  

ประเภท ท้ังหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ 
รองผูอํานวยการ/ ผูชวยผูอํานวยการ 

8 7  

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูท่ี
ไดรับการรับรอง 

106 89 95 

ครูพิเศษสอน    
รวมครูผูสอน 106 89 95 
บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ี 91 31  
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

21   

รวมบุคลากรอ่ืน 106 120  
รวมบุคลากรท้ังสิ้น 225   

 
 2.4.3 ขอมูลดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน  

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 3 3 6 
พาณิชยกรรม 3 3 6 
ศิลปกรรม 1 1 2 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 2 2 4 
อุตสาหกรรมการบันเทิงและ
ดนตรี 

1  1 

รวมท้ังสิ้น 10 9 19 
 
 2.4.4 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี  

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) จํานวนหอง 
อาคารเรียน/อาคารปฏิบัติการท่ีใชสอน 7 177 
อาคารปฏิบัติการ/ศูนยบริการยานยนต 1 - 
อาคารวิทยบริการ 3 3 
อาคารอเนกประสงค 1 - 
อาคารอ่ืน ๆ 0 - 
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 2.4.5 ขอมูลดานงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 540,000.00 3.10 
งบดําเนินงาน 5,811,530.00 33.51 
งบลงทุน 5,701,590.00 32.81 
งบเงินอุดหนุน 1,978,100.00 11.38 
งบรายจายอ่ืน 3,335,000.00 19.20 
รวมท้ังส้ิน 17,366,220.00 100.00 

 
2.5 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

 
ปรัชญา  
  วิทยาการนํา  ล้ําเลิศวินัย  ใฝคุณธรรม 

 
  วิสัยทัศน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)  เปนผูนําทางการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนอง 
                      ยุทธศาสตรระดับประเทศและภูมิภาค 

 
เอกลักษณ 
  สถานศึกษาท่ีเปนเลิศทางการจัดการศึกษา ดานความรวมมือกับหนวยงานและองคกรภายนอก 
 
อัตลักษณ 
  คนดี มีฝมือ กาวทันโลก  
 

   เปาประสงค  
มุงม่ัน เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลง 
มุงสู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
มุง       พัฒนาบุคลากรท่ีเกงและด ี
มุงสราง ชื่อเสี่ยงและความภูมิใจของประชาคม 

 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 1. ไดรับรางวัลพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปน
สถานศึกษาดีเดนดานการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  
 2. ดร.ณรงค มงคลวนิช ผูกอตั้งวิทยาลัย ไดรับรางวัลผูบุกเบิกการศึกษาเอกชน ในงานวันการศึกษาเอกชน ภายใต
แนวคิด “การศึกษาเอกชน มาตรฐานสากล สรางคน สรางชาติ” เปนบุคคลผูทําคุณประโยชนใหกับการจัดการศึกษา
เอกชน เปนผูจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาข้ึนเปนแหงแรก ในงานวันการศึกษา
เอกชน ป 2558   
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 3. วิทยาลัยไดเขารวมโครงการวิจัยกับสถาบันพระปกเกลา และโรงพยาบาลทหารผานศึก ผลิตอุปกรณเสริมชวย
ผูปวยกลามเนื้อมือเกร็ง และออนแรง โดยวิทยาลัยไดดําเนินการผลิตชิ้นงานกายอุปกรณดังกลาว และมอบใหสถาบัน
พระปกเกลา และชิ้นงานกายอุปกรณนี้ วิทยาลัยดําเนินการจดอนุสิทธิบัตรเปนของวิทยาลัย โดยอยูในความรับผิดชอบ
ของอาจารยกัลป จิตรม่ันคงรวมกับนักศึกษาแผนกเทคโนโลยียานยนต 
 4. วิทยาลัยไดรับการรับรองเปนศูนยรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
  - อาชีพชางซอมบํารุงรักษาท่ัวไป คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 

- อาชีพชางซอมเครื่องยนต คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 และ ชั้น 3 
 5. วิทยาลัยไดรับการรับรองและแตงตั้งใหเปนศูนยทดสอบไอทีมาตรฐานสากล(Authorized Testing Center) 
จาก บริษัท เออาไอที จํากัด 
 6. วิทยาลัยไดรับการรับรองเปนศูนยทดสอบชางฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 - สาขาอาชีพชางซอมรถยนต ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
 - สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 
 - สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1    
 - สาขาอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส (โทรทัศน) ระดับ 1 

 7. วิทยาลัยไดรับการรับรองเปนศูนยทดสอบ TOEFL iBT ดวยคอมพิวเตอร 
 8. วิทยาลัยไดรับรางวัลองคกรท่ีมีระบบจัดการศึกษาดีเดน เนื่องดวยเปนองคกรท่ีมีระบบการจัดการท่ีดี เปน
แบบอยางท่ีดีตอสังคม และเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเยาวชนและประเทศไทย ในโครงการ”Life Learning Center” 
โดยกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท อีโคเซฟ จํากัด 
 9. วิทยาลัยไดรับเกียรติบัตรรางวัล ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับภูมิภาค” ประจาํป 2560 
 10. วิทยาลัยไดข้ึนทะเบียนเปนคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ในความอุปถัมภของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมใหแกนักเรียนนักศึกษาและประชาชน 
 11. วิทยาลัยไดรับคัดเลือกเปนองคกรภาคี ของศูนยวัฒนธรรม ดําเนินงานโครงการนํารองสถาบันอาชีวะตนแบบ
สราง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศ ม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 
 12. วิทยาลัยไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา(กสศ.) ป 2562 และ ป 2563 
 13. วิทยาลัยไดไดรับการรับรองเปนศูนยทดสอบภาษาจีน HSK/HSKK (Chinese Proficiency Test) 
 14. วิทยาลัยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนภายใตมาตรการชวยเหลือหรือการอุดหนุนเพ่ือ พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) 
 
รางวัลและผลงานของผูบริหารรองศาสตราจารย ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช(ผูอํานวยการ) 

ตัวอยางผลงานวิจัยและบทความวิชาการ: 

• ผลงานหนังสือชื่อ “Cooperation for Regional Competitiveness” สํานักพิมพ Springer สหรัฐอเมริกา
(2558) 

• ผลงานหนังสือชื่อ “Regional Development in Knowledge Economy   พิมพท่ีสํานักพิมพ VDMVerlag
ประเทศเยอรมัน (2552) 

• ผลงานตํารา “การบริหารองคการและบุคลากรทางการศึกษา” สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(2554,2556) 
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• ประธานโครงการวิจัยและพัฒนาฐานขอมูลสินทรัพยทางวัฒนธรรมภาคใต โดยงบสนับสนุนจากสํานักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) (2554) 

• ประธานโครงการวิจัยผลการดําเนินงานโครงการตนกลาอาชีพ โดยงบสนับสนุนจากสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (2553) 

• ประธานโครงการวิจัยแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครู โดยงบสนับสนุนจากคุรุสภา (2552) 

• บทความวิชาการ “Academy-Industry Partnership in Knowledge Economy” เสนอ ณ ท่ีประชุม
วิชาการ Public-Private Partnership ท่ี University of Malaya ประเทศมาเลเซีย (มกราคม 2552) 

• บทความวิชาการ “Universities, Government and Industry in Knowledge, Skill, and Innovative 
Capacity Diffusion of Thailand’s Automotive Cluster”  ตีพิมพใน International Handbook on 
Professional Development .Chicago:Springer Publisher (2551) 

• บทความวิ ช าการ   “Experiential Education in Professional Education”  ตี พิ มพ ใ น  ว า รส าร 
International Forumof Teaching andStudies(Volume 3 No 3) (2550) 

• บทความวิชาการ “Roles of Education to Enhance Development of Industrial Cluster”เสนอ ณ 
ท่ีประชุมวิชาการ UNESCO-AEPID ครั้งท่ี 11 (ธันวาคม 2550) 

รางวัลท่ีไดรับ : 

• Fellow, Higher Education Academy (UK) 

• รางวัลประธาน “ญาณสังวร” 

• รางวัล อาจารยดีเดน สภาคณบดีคณะคุรุศาสตรและศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

• รางวลัประธาน “พระพิฆเนศวร” 

• รางวลัประธาน “คนดีศรีสยาม” 

• รางวัลผูบริหารดีเดน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
  
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562-2563 

1. รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  
1.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
ไดรับการตออายุเปนองคกรรับรองสมรรถนะ 
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วิทยาลัย 
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 

- ชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องคกรมหาชน) 

วิทยาลัยไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง ปการศึกษา 2562ของกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) คัดเลือกนักศึกษาทุน 
ประเภท 5 ป(ปวช.ตอเนื่อง ปวส.) จํานวน 32 คน และ 
ประเภท 2 ป(ปวส.) จาํนวน 12 คน เปนรุนท่ี 1/2562 

- ชาติ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 

วิทยาลัยไดไดรับการรับรองเปนศูนยทดสอบภาษาจีน 
HSK/HSKK (Chinese Proficiency Test) 

- ชาติ ศูนยบริการสอบภาษาจีนแหง
อาเซียน-ประเทศไทย 
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          1.2  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

วิทยาลัยไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง ปการาศึกษา 2563ของกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) คัดเลือกนักศึกษา
ทุน ประเภท 2 ป(ปวส.) จํานวน 30 คน เปนรุนท่ี 
2/2563 

- ชาต ิ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 

วิทยาลัยไดรวมจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนออนไลนCoding และ data sci เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ใหกับเด็กอาชีวะโดยการสนับสนุนของกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 

- ชาต ิ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 
บริษัท ดิสรัปท เทคโนโลย เวน
เจอร จํากัด 
บริษัท ฟอกซฟอกซ จํากัด  

วิทยาลัยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนภายใตมาตรการ
ชวยเหลือหรือการอุดหนุนเพ่ือ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
(depa Digital Infrastructure Fund) 

- ชาต ิ สํานักงานสง เสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล(depa) 

 
2. รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาปการศึกษา 2562-2563 

           2.1 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 
ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

1.อาจารยอิทธิพล   ธนูพันธ 
“ผูบริหารดีเดน” ประจําปการศึกษา 2562 

ผูบริหาร
ดีเดน 

ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ ฯ 

2.อาจารยชัชชญา  โสนะมิตร 
“ครูผูสอนดีเดน” ประจาํปการศึกษา 2562 

ครูดีเดน ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภฯ 

3.อาจารยบุญสิน  ผิวขํา 
(ทําคุณประโยชนตอภาคีเครือขาย ดานการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย) 

โลเชิดชู
เกียรติ 

ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม   

4. อาจารยนุจรี พิเคราะหงาม 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสือ่การสอน
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12  ช่ือผลงาน การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning : 
PBL)รายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 สาขา
บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ) 

ดีเยี่ยม ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

5. อาจารยทิพยวัลย เพ็ญสาดแสง 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสือ่การสอน
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน การจัดการเรียน

ดีเยี่ยม ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
การสอนแบบ  Active Learning การเรียนรูแบบลงมือ
ทํา(ปฏิบัติ) ท่ีมีผลตอทักษะการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องวงจรคํานวณทางคณิตศาสตรและ
วงจรเปรียบเทียบ  ในรายวิชาวงจรดิจิตอลเทคนิค  ของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 
1  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)) 
6. อาจารยเรณู   บัวสุนทร 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน ผลของการใชสื่อ
การสอนเครื่องกําเนิดพลังงานแสง  ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องพลังงานแสงอาทิตย  ในรายวิชา
พลังงานและสิ่งแวดลอม  สําหรับนักศึกษาระดับชั้น
ปวช. 2  สาขายานยนต  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
(สยามเทค) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561) 

ดีมาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

7.อาจารยพัชรินทร  บุญมาเลิศ 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสือ่การสอน
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน ผลของการ
ประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือสรางความสัมพันธอัน
ดีในชั้นเรียน นักศึกษาประเภท  วิชาชางอุตสาหกรรม  
หอง สฟ.1/7และสฟ.1/8  ของ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม (สยามเทค) 

ดีมาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

8.อาจารยวีรวัฒน ไกรทองสุข 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสือ่การสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน การสรางและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน  เรื่องแรงปฏิกริยาท่ีจุดรองรับ
แรงเฉือน และโมเมนตตัดในคาน วิชากลศาสตร
วิศวกรรมของนักศึกษาระดับปวส.ชั้นปท่ี1 สาขา
เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยาม
เทค)) 

ดีมาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

9.อาจารยรุงรัศมี  คํามี  
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสือ่การสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน การจัดการเรียนรู
แบบแผนท่ีความคิด  ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการตลาดบริการ  ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)  ปการศึกษา 2561) 

ดีมาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
10.อาจารยบุปผา  พุกจําปา 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสือ่การสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
การตลาดเพ่ือการสงออก(การนําเขา-สงออก)โดยใช
วิธีการสอนบทบาทสมมุติสําหรับผูเรียนสาขา
บริหารธุรกิจ ระดับ ปวส. ป 2) 

ดีมาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

11.อาจารยดํารงวิทย แสงทองด ี
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสือ่การสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน เครื่องทดสอบ
หัวฉีดเบนซิน) 

ดีมาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

12.อาจารยชยายส   ขันโชค 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน ชุดสาธิตการ
ควบคุมมุมทริกของSCR ดวยไมโครคอนโทรลเลอร) 

ดีมาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

13.อาจารยชัชชญา  โสนะมิตร 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสือ่การสอน
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน การศึกษาความพึง
พอใจของผูเรียน ท่ีมีตอการทําแบบทดสอบออนไลน ใน
รายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส ของผูเรียนระดับปวส. 
ป 2 สาขาวิชาการตลาด  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
(สยามเทค) ปการศึกษา 2561) 

ดี ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

14.อาจารยชัยธร  เกิดลําเจียก 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสือ่การสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 ช่ือผลงาน ชุดประลองวงจรไฟ
บอกตําแหนงเกียรอัตโนมัติ) 

ดี ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

          
         2.2  รางวัลและผลงานบุคลากร ปการศึกษา 2563 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
1.อาจารยณรงค   เ ท่ียงสมบุญ “ผูบริหารดี เดน” 
ประจําปการศึกษา 2563 

ผูบริหาร
ดีเดน 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ ฯ 

2.อาจารยทิพยวัลย เพ็ญสาดแสง 
“ครูผูสอนดีเดน” ประจาํปการศึกษา 2563 

ครูดีเดน ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภฯ 

3.อาจารยวิโรจน  ศรีใส  
(ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ผูบริหาร
ดีเดน 

ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
4.อาจารยนิพนธ  เนียมสุวรรณ 
(ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ผูบริหาร
ดีเดน 

ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.อาจารยวีรวัฒน  ไกรทองสุข 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6.อาจารยโกมล   เลิศไกร 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวช. 

ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7.อาจารยวาท่ีร.ต.ศุภกร  พรพนารัตน 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวช. 

ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8.อาจารยสิริณัฏฐ  ภูมิรักษ 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวช. 

ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9.อาจารยวุฒินันท  เขิมขันธ 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวช. 

ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

10.อาจารยอํานาจ  พรปญญาวุฒ ิ
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11.อาจารยสุพรรษา  พุกโฉมงาม 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

12.อาจารยณัฐพงศ  เจริญทรัพย 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.อาจารยณิชาพิชญ  กลิ่นชื่น 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.อาจารยรุงราตรี  อ้ึงเจริญ 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวช. 

ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.อาจารยอรทัย  แซเอา 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

16.อาจารยบุญสิน  ผิวขํา 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

17.อาจารยพัชรินทร  บุญมาเลิศ 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

18.อาจารยเยาวภา  นาคปลัด 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

19.อาจารยสุพร  อมรจิตรานนท 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

20.อาจารยนวรัตน  องคเพลาเพลิศ 
(ครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

ครูสอนดี 
ระดบัปวส. 

ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

21.นายกวิน  กตัญูทวีทิพย 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
22.นายสมชาย  บุญมี 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

23.นายเหมมิญช เถลิงมหาโชคพิมล 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

24.นางทิพวรรณ  กุลทองบุณยพร 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

25.นางธีรรัตน  กิตติกรเดโช 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

26.นางพัชรีย   มากบุญ 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

27.นางโสภา  จิตรม่ันคง 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

28.นายหริรักษ  ควรประดษิฐ 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

29.นายณรงค  เท่ียงสมบุญ 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

30.นางรุงจันทร  ไพฑูรยรัตนชัย 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

31.วาท่ีร.ต.จารุบุตร ทะสุวรรณ 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

32.นางสาวพรทิพย  รัตนโมรี 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาติ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

33. นางกาญจนา  เวชการ 
(บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ) 

บุคลากรดี ชาต ิ อาชีวศึกษากรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

34.อาจารยนุจรี  พิเคราะหงาม 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ชื่อการสอนแบบโครงงานเปน
ฐาน(Project Based Learning : PJBL) ดวยการบูรณา
การสาระการเรียนรูรายวิชาการจัดการทรัพยากร
พลังงานและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ดีมาก 
ผูนําเสนอ
ยอดเยี่ยม 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

35.อาจารยฉัตรเทพ ตันติเวชสําราญ 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ช่ือ การใชGoogle Apps for 
Education ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาในรายวิชา
หลักการตลาด ระดับชั้น ปวส.ปท่ี1ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2562วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 

ดีมากผู
นําเสนอยอด

เยี่ยม 

ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
36.อาจารยวีรวัฒน  ไกรทองสุข 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ช่ือผลงานการสรางและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา เรื่องการวิ เคราะห
โครงสราง วิชากลศาสตรวิศวกรรม ของนักศึกษาระดับ 
ปวส. ชั้นปท่ี 1 สาขางานเทคนิคยานยนต วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ปการศึกษา 2562) 

ดมีาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

37.อาจารยทิพยวัลย  เพ็ญสาดแสง 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ช่ือผลงาน การพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโวลทมิเตอร
ไฟฟากระแสตรง  ในรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ดวย
การสอนแบบสาธิตการปฏิบัต)ิ 

ดมีาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

38.อาจารยเรณู  บัวสุวรรณ 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ช่ือผลงานการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชชุดการสอนเรื่องไฟฟาในชีวิตประจําวันท่ีมีผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียน ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  
ชั้นปท่ี 2  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)  ป
การศึกษา 2562 

ดมีาก ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

39.อาจารยรุงรัศมี  คํามี   
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ชื่อผลงานการพัฒนาพฤติกรรม
การกลาแสดงออก โดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ ใน
รายวิชาการขายเบื้องตน ของนักศึกษาประเภทวิชา
พาณิชยกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)   

ดีมาก ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชปูถัมภฯ 

40.อาจารยชัชชญา  โสนะมิตร 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ชื่อผลงานการเรียนการสอน
โดย ใช  Google Classroom  ท่ี มี ผลต อผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน  เรื่องการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ ในรายวิชาการบริหารงาน 
คุณภาพในองคการ  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

ดีมาก ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 



21 
 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
วิชาชีพชั้นสูง  สาขางานเทคนิคยานยนต  วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)) 
41.อาจารยชัยธร  เกิดลําเจียก 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ชื่อผลงาน ชุดประลองงานสง
ถายกําลัง เรื่อง กลไกขอตอหมุนไดทุกมุม) 

ดี ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

42.อาจารยดํารงวิทย  แสงทองดี 
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้ง ท่ี 13 ชื่อผลงานสื่อการสอนชุด
วงจรไฟฟาควบคุมระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ดี ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

43.อาจารยอภิวัฒน  นิลด ี
(การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน 
ระดับประเทศ ครั้ ง ท่ี  13 ชื่ อผลงานชุดประลอง
วงจรไฟฟาแสงสวางในรถยนต 

ด ี ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

 
3. รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562-2563 

         3.1 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  
ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

1.นายสุธัญวัชร    โพธิ์เตียน 
(การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28 
สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟาภายในอาคาร) 

เหรียญทอง 
 

ภาค 
(ตัวแทนแขงขัน
ระดบัประเทศ) 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. นายธนพล    เตชะสิทธิยุทธ 
(การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28
สาขาเทคโนโลยีระบบการทําความเย็น) 

เหรียญทอง ภาค 
(ตัวแทนแขงขัน
ระดบั ประเทศ) 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. นายจักรินทร    หมอยาดี 
(การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28
สาขาเมคคาทรอนิกส(ประเภททีม)) 

เหรียญทอง ภาค 
(ตัวแทนแขงขัน
ระดบั ประเทศ) 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. นายวิศรุต    สุขสมบัติไพบูลย 
(การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28
สาขาเมคคาทรอนิกส(ประเภททีม)) 

เหรียญทอง ภาค 
(ตัวแทนแขงขัน
ระดบั ประเทศ) 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

5. นายเหมภาศ    ฉัตรชัยเวศ 
(การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส) 

เหรียญทอง ภาค 
(ตัวแทนแขงขัน
ระดบัประเทศ) 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

6. นายปราโมทย   วงศหนูพะเนาว 
(การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส) 

เหรียญทอง ภาค 
(ตัวแทนแขงขัน
ระดบั ประเทศ) 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

7.นางสาวเมยริศา   เพ่ิมเกษการ เหรียญเงิน ภาค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
(การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส) 
8.นายสุวิทยา     ชัยปญญา 
(การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28
สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟาภายในอาคาร) 

เหรียญ
ทองแดง 

ภาค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

9. นายรณัสถชัย    มณฑล 
(การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส) 

เหรียญ
ทองแดง 

ภาค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

10.นางสาวภัทราภรณ   หลักสระคู 
(โครงการคัดเลือกนักศึกษา และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน) 

ชมเชย 
 

ชาต ิ กระทรวงศึกษาธกิาร 

11.นางสาววรัญญา      พรอมพิมพ 
ไดรับการยกยองวาเปนผูมีความประพฤติด ี

กิตติบัตร ชาติ  พุทธสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ 

12.นางสาวธีรดา         พิชัย 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาปฏิบัติจัดนําเท่ียว ปวส.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

13.นางสาววรรณธิชา    พานทอง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาปฏิบัติจัดนําเท่ียว ปวส.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

14.นายโชติรัตน    รากทอง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

15.นายกฤตบดินทร   คงภูมิ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

16.นายพันศักดิ์     อภิวัฒนไพฑูรย 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาเครื่องยนตเล็กดีเซล ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

17.นายนันธวัฒน       เจียมจิตร 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาเครื่องยนตเล็กดีเซล ปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

18. นายนิรุต    มีกรรมสิทธิ์ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี34 สาขาการประกอบเครื่องเสียง ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

19. นายชนัญวิชญ    เจนวนิชยานนท 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี34 สาขาการประกอบเครื่องเสียง ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
20. นายธนาพร    บินดิโตวา 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาการประกอบเครื่องเสียง ปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

21.นายพล    พลสุข 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  
ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

22. นายธนพล    รอดมวง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34  สาขาดิจิทอล ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

23.นายเทพพิทักษ    โพธิ์ศรีมา 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาเครื่องมือวัดไฟฟา  ปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

24. นายสุจริต     วิวัฒนตระกูล 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ค รั้ ง ท่ี  3 4  ส า ข าก า ร พัน ม อ เ ต อ ร ไ ฟ ฟ า
กระแสสลับ 3 เฟส ปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

25. นายวรเทพ    ศิลา 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ค รั้ ง ท่ี  3 4  ส า ข าก า ร พัน ม อ เ ต อ ร ไ ฟ ฟ า
กระแสสลับ 3 เฟส ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

26. นายไตรภพ     ขุนเนียม  
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 สาขาการควบคุมเครื่องกลไฟฟา 
ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

27. นางสาวสิริยากร    นอยลา  
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขามัคคุเทศก ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

28. นางสาวสุกันยา    นาส ี
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขามัคคุเทศก ปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

29.นางสาวรัฏฐากร       พูลเพ่ิม 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาการบริการอาหาร ปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

30.นางสาวยลดา   สีงาม 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาการบริการอาหาร ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
31.นางสาวสกุลณา    อินทรรอด 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาการบริการอาหาร ปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

32.นายพุฒิพงศ   คาดหมาย 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาพิมพสัมผัสภาษาอังกฤษ ดวย
คอมพิวเตอร ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

33.นายนรภัทร       ศรชีอบธรรม 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 สาขาทักษะการเรียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

34.นายธีระภูมิ     พุทธพงษ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 สาขาทักษะการเรียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

35.นายศิลปชัย   แกวบุญเรือง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาองคประกอบศิลปสําหรับงาน
คอมพิวเตอร ปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

36.นายเจษฎา  วนาประเสริฐศักดิ ์
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาองคประกอบศิลปสําหรับงาน
คอมพิวเตอร ปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

37. นายวรวิทย   ชูกลิ่น 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 สาขาองคประกอบศิลปสําหรับงาน
คอมพิวเตอร ปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

38. นายณัทพงศ    โสภาสาย 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน หัว
ลากวีลแชรเพ่ือคนพิการ (Wheelchair Their 
Disabililties)) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

39.นายพิทยาธร   รักทวม 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน หัว
ลากวีลแชรเพ่ือคนพิการ(Wheelchair Their 
Disabililties)) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
40.นายปรวิศ   โชตกิิจนุสรณ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน หัว
ลากวีลแชรเพ่ือคนพิการ(Wheelchair Their 
Disabililties) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

41.นายธนพล   เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
เครื่องปอกสายไฟ ) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

42.นายอนุสร   ใจเย็น 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
เครื่องปอกสายไฟ ) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

43.นายชนะพล กรุยกระโทก 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
เครื่องปอกสายไฟ ) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

44.นายจิรายุส   ฉิมเรือง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
แมแรงยกรถอัตโนมัติ) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

45.นายชนวัฒน   กระจางแจง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
แมแรงยกรถอัตโนมัติ) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

46.นายชยุตพงศ   แดงเรือง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

47.นายณัฐวุฒิ   หม่ืนนะ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

48.นายเอกลักษณ  ม่ิงละกุล 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
49.นายเจษฎากร   แสงภ ู
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

50.นายธนิตศักดิ์  ปญจวิเชียรชัย 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ชื่อผลงาน
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

51.นายจิตรมนัส  มาดีประเสริฐ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ชื่อผลงาน
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

52.นายนันทวัฒน   สียงพะเนาว 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

53.นายวรากร   จรัลวรกุลวงศ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

54.นายธัญพิสิษฐ   พานทองถาวร 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
รถจักรยานยนตไฟฟา(Electric Motorcycle) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

55.นายพิสิฐชัย  เหมปน 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
รถจักรยานยนตไฟฟา(Electric Motorcycle)) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

56.นายนิติธร   เดชบํารุง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
รถจักรยานยนตไฟฟา(Electric Motorcycle)) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

57.นายวีระศักดิ์  อยูภิรมย 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
รถจักรยานยนตไฟฟา(Electric Motorcycle)) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
58.นายปฤษฐ   คําภูแสน 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
รถจักรยานยนตไฟฟา(Electric Motorcycle)) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

59.นายธนโชติ  ตองเงิน 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
รถจักรยานยนตไฟฟา(Electric Motorcycle)) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

60.นางสาวภัทรธิรา  วงคอาวาส 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
รถจักรยานยนตไฟฟา(Electric Motorcycle)) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

61.นายสราวุฒิ   กันดีลัง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
รถจักรยานยนตไฟฟา(Electric Motorcycle)) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

62. นางสาวธารทิพย  เสือแกว 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ง ท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน 
รถจักรยานยนตไฟฟา(Electric Motorcycle)) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

63.นางสาวเมยริสา   เพ่ิมเกษการ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน ตู
ชารทโทรศัพทแบบสมารทโฟนดวยพลังงานโซ
ลาเซลล) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

64.นายโสภณัฐ   อําภา 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน ตู
ชารทโทรศัพทแบบสมารทโฟนดวยพลังงานโซ
ลาเซลล) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

65.นายอุดมศักดิ์   โชติรัตน 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน ตู
ชารทโทรศัพทแบบสมารทโฟนดวยพลังงานโซ
ลาเซลล) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

66.นางสาวภัทรสุดา  เปนพรอม เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ช่ือผลงาน
ขาวตมมัดมะมวง) 
67.นายณัฐพร   บุญถูก 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ช่ือผลงาน
ขาวตมมัดมะมวง) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

68.นายวันราหุล   เพ็ชรรุน 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ช่ือผลงาน
ขาวตมมัดมะมวง) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

69.นายภัทรดนัย  มานะกุล 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน สาคู
บัวลอยกะทิสด) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

70.นางสาววรรณวสร   อุนแกว 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน สาคู
บัวลอยกะทิสด) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

71.นางสาวนฤมล  ชูศิริ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน สาคู
บัวลอยกะทิสด) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

72.นางสาวศรีพรรณกุล  ดงภูธร 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน สาคู
ไสกะเพราหมูสับ) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

73.นางสาวน้ําฝน  วัฒนะรุง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน สาคู
ไสกะเพราหมูสับ) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

74.นางสาวภัคจิรา  จุลเสน 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน สาคู
ไสกะเพราหมูสับ) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

75.นางสาวพรสิริ  นูมหันต เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ช่ือผลงาน 
เปาะเปยะลาบหมูทอด) 
76.นางสาวสุวภัทร ขําศิริ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ช่ือผลงาน 
เปาะเปยะลาบหมูทอด) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

77.นางสาวศุภษร  โสดาพรม 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ช่ือผลงาน 
เปาะเปยะลาบหมูทอด) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

78.นางสาวอรรัมภา  ตัญชรี 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน เตาหู
ธัญพืชชาไทย) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

79.นางสาววิภาวี   สุภาษร 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 34 ประเภทสิ่งประดิษฐ ช่ือผลงาน เตาหู
ธัญพืชชาไทย) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

80.นายณัฐวัฒน  รวงผึ้ง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ช่ือผลงาน
Game BEZ ) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

81.นายอภิเดช   จําปาขัน 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ช่ือผลงาน
Game BEZ) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

82. นายชัจจพล  โกษิกุล 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้ ง ท่ี  34 ประเภทสิ่ งประดิษฐ  ช่ือผลงาน
Game BEZ) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภฯ 

    
           3.2  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
1.นายปราโมทย  วงศหนูพะเนาว  
(รับพระราชทานรางวัล “ความเปนเลิศดาน
อาชีวศึกษา”ครั้งท่ี 3 จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  

เกียรติบัตร 
 

ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
2.นายปราโมทย  วงศหนูพะเนาว 
( รั บ ร า ง วั ล เ ย า ว ช น ต น แ บ บ THAILAND 
MASTER YOUTH 2020-2021 ( ค รั้ ง ท่ี 3 ) 
สาขาทักษะฝมือและอาชีพ 

เกียรติบัตร ชาต ิ ชมรมสร า งสรรต พัฒนา เด็ กแล ะ
เยาวชนแหงประเทศไทย 

3.นายณฐกร  ศรีทอง 
ไดรับการยกยองวาเปนผูมีความประพฤติด ี

กิตติบัตร ชาติ พุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ 

4.นางสาวนุชณัฏฐา  ประเสริฐศรี 
ไดรับการยกยองวาเปนผูมีความประพฤติด ี

กิตติบัตร ชาติ พุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ 

5.นายธนพล  รอดมวง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภททักษะวิชาการประกอบ
และตรวจซอมเครื่องขยายเสียง) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

6.นายประสิทธิ์  นามวงษา 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภททักษะวิชาการประกอบ
และตรวจซอมเครื่องขยายเสียง) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

7.นายสุเมธ  อินทรคํานอย  
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภททักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

8.นายจักพรรดิ  ทองศรี 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภททักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

9.นางสาวอภิยะดา  อุทัยอวม 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเลกทรอ
นิกส) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

10.นายพล  พลสุข 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 วิชาดิจทัิล) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

11.นายวชิรวิทย  จอยลวง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 วิชาดิจิทัล) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

12.นายนิรุต  มีกรรมสิทธิ์ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 วิชาดิจิทัล) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
13.นายภาณุวัฒน  สาระบุตร 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องตน ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

14.นายวสุ  หวังดี 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องตน ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

15. นายอภิเดช  จําปาขันธ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ระดบัปวส.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

16.นายชวัลวิทย  แสงแกว 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 วิชาองคประกอบศิลปสําหรับงาน
คอมพิวเตอร ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

17.นายพงศกร  เสรยากร 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ค รั้ ง ท่ี  3 5  วิ ช า ก า ร ใ ช โ ป ร แกรมส ร า ง
ภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม Adobe Flash 
CS6 ระดับบปวส.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

18.นางสาวมะปราง  รวมญาต ิ
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑ
อาหาร ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

19.นายพนพล  โคกกระชาย 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑ
อาหาร ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

20.นายวิสุทธิชน  สรรเสริญนิเวศ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑ
อาหาร ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

21.นางสาวพํานักขวัญ  ลิมปสิทธิสาร 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑ
อาหาร ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
22.นายภานุวัฒน  สาระบุตร 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวรและระบบสมองกลฝงตัว ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

23.นายวสุ  หวังดี 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวรและระบบสมองกลฝงตัว ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

24.นายสิทธิชัย  ทวมสมวัฒน 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวรและระบบสมองกลฝงตัว ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

25.นายนรภัทร  ศรีชอบธรรม 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวรและระบบสมองกลฝงตัว ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

26.นายธีระภูมิ พุทธพงษ 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวรและระบบสมองกลฝงตัว ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

27.นายอิทธิพัฒน  จันเทียม 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวรและระบบสมองกลฝงตัว ระดับปวช. 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

28.นายกิตติธนัท วิรวรางกูร 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวรและระบบสมองกลฝงตัว ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาต ิ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

29.นางสาวรัตนาภรณ  แกวรักษา 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวรและระบบสมองกลฝงตัว ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

30.นายณัฐนนท  ปลาบูทอง 
(การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน   
ครั้งท่ี 35 ประเภทสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวรและระบบสมองกลฝงตัว ระดับปวช.) 

เหรียญทอง ชาติ สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 
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สวนท่ี 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นดังนี้  

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและการ
ประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 

1.1 ดานความรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต
ละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง 
เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละ
ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร 
สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
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2.3 ดานการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ัง
การชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

 
3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค 
และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนท่ี 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 จากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนในรอบปการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯไดดําเนินการประเมินตนเอง ตาม
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาการอาชีวศึกษาในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
1. ผลสัมฤทธิ์  

1.1 ดานความรู ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
        1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                    เชิงปริมาณ :  ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก (เฉพาะระดับชั้น ปวช.3 และ 
ปวส.2) จํานวน 886 คน   
        เชิงคุณภาพ :  ผูเรียนรอยละ 93.39 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
          ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมี
มาตรฐานวิชาชีพ  
   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) 
                      เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-
NET) จากสถาบันทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) ระดับ ปวช. ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 116 คน 
              เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-
NET)ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป รอยละ 32.13  
                      ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
           1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   
      เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีวิทยาลัยกําหนดเปาหมาย เพ่ือรับการพัฒนาเปนผูประกอบอาชีพอิสระ
ขายสินคาออนไลน จํานวน 15 คน (สาขาการตลาด) ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบอาชีพอิสระขายสินคา
ออนไลนครบ 9 คน 
             เชิงคุณภาพ: นักศึกษาเปาหมายมีรายไดจากการขายสินคาออนไลนรอยละ 60.00 
             ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
             เชิงปริมาณ :  ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน  81 รางวัล 
             เชิงคุณภาพ: ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพเปนผลงานอยูในระดับชาติ  
             ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 
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1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
         1. การดูแลแนะแนวนักเรียน 
             เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จบการศึกษา
795 คน 
             เชิงคุณภาพ:รอยละ 77.03 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
             ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดแูลแนะแนวนักเรียน 
                 2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
                         เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค 2,821 คน 
             เชิงคุณภาพ: รอยละ 94.37 ของนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม 
             ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดแูลแนะแนวนักเรียน 
                 3. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
                      เชิงปริมาณ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช.และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 จํานวน 316  คน มีงานทําใน
สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
             เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช.และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 รอยละ 37.04 มีงานทําใน
สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ   
             ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนท่ีผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอ 
2. จุดเดน  
   ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะความรู ความสามารถในการประยุกตใชและมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3. จุดท่ีควรพัฒนา 
 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. ขอเสนอแนะ 
 1. ฝายวิชาการ คณะวิชา และแผนกวิชา ควรพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยวิทยาลัยใหการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดฝกประสบการณการเปนผูประกอบการ 
 2. วิทยาลัยควรสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูทักษะประสบการณไปใชในการพัฒนา ตอยอด ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค เพ่ือการประกวดหรือแขงขันในระดับตางๆเพ่ิมมากข้ึน และสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงาน
ดานตางๆของวิทยาลัยออกสูสังคมเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
1. ผลสัมฤทธิ์  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตร
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
         1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
           เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯมีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยปรับปรุงรายวิชาเดิม รอยละ 100 
           เชิงคุณภาพ :วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนสงเสริมใหครูทุกสาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
โดยปรับปรุงรายวิชาเดิม รอยละ 100  
           ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวนเก่ียวของ ใหการ
ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจากรายวิชาเดิมอยางเปนระบบ   
    2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจากรายวิชาเดิม  
                  เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานทุกสาขามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุง
รายวิชาเดิม   
          เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดย
ปรับปรุงรายวิชาเดิม 
          ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบโดยการปรบัปรุงรายวิชาเดิม   
    3. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
          เชิงปริมาณ :วิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนทุกคน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
          เชิงคุณภาพ : คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู รอยละ 100 
          ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวนเก่ียวของ ใหการ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
    4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 
          เชิงปริมาณ ; ครูผูสอนทุกคน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
          เชิงคุณภาพ :  มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 
                      ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวนเก่ียวของ ใหการ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียน
การสอน 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
    1. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
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          เชิงปริมาณ :วิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนทุกคน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
                      เชิงคุณภาพ : คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู รอยละ 100 
          ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวนเก่ียวของ ใหการ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
    2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 
           เชิงปริมาณ ; ครูผูทุกคน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
           เชิงคุณภาพ :  มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน
การจดัการเรียนการสอน รอยละ 100 
           ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวนเก่ียวของ ใหการ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียน
การสอน 
    3. การจัดการเรียนการสอน 
           เชิงปริมาณ : ครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาท่ีสอน มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีครบทุก
รายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
และแกปญหาการจัดการเรียนรูทุกคน 
           เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
           ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวนเก่ียวของ ใหการ
ยอมรับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
    4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
           เชิงปริมาณ : ครูผูสอนทุกคนจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจํา
ชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชวิธีการ
เสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน และดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานพฤติกรรม 
และดานเศรษฐกิจ 
           เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนรอยละ 100 มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวนเก่ียวของ ใหการ
ยอมรับตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 
    5. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
           เชิงปริมาณ : ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตนเอง
อยางนอย 12 ชั่วโมงตอป นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงาน
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือ
เผยแพรในรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน 
                       เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนรอยละ 99 ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                       ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวนเก่ียวของ ใหการ
ยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน 
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    6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
           เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนทุก
หอง 
           เชิงคุณภาพ: รอยละ 100 ของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
           ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวนเก่ียวของ ใหการ
ยอมรับคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการบริหาร
จัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
        1. การบริหารจัดการระบบบานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดสถานศึกษา 
           เชิงปริมาณ: สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  
           เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
           ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 
ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
    2. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
          เชิงปริมาณ : มีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ทุกสาขาวิชา  
             เชิงคุณภาพ : อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ใชงานไดดีและเพียงพอ 
             ผลสะทอน : ผูเรียนไดฝกทักษะอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง ผูเก่ียวของทุกฝายมีความพึงพอใจ 
    3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
          เชิงปริมาณ : มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบถวน    
          เชิงคุณภาพ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอ้ือตอการจัดการศึกษา  
          ผลสะทอน : ผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคมีความพึงพอใจ 
    4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
          เชิงปริมาณ : มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการครบถวนทุกสาขาวิชา 
          เชิงคุณภาพ : แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
          ผลสะทอน : ผูใชบริการมีความพึงพอใจของท่ีมีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
    5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
          เชิงปริมาณ : มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
          เชิงคุณภาพ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาเอ้ือตอ
การบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอก 
          ผลสะทอน : ผูใชบริการระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษามีความพึงพอใจ 

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดาน
การนํานโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
        1. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          เชิงปริมาณ : สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเปนระบบทวิภาคี 3 สาขา 
          เชิงคุณภาพ : การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนระบบและตอเนื่อง 
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          ผลสะทอน : องคกรหนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี และมีความพึงพอใจ 
2. จุดเดน  
   1. ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2. วิทยาลัยมีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง 
เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละ
ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร 
สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 3. บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนย
วิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 4. วิทยาลัยมีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 
รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
3. จุดท่ีควรพัฒนา  
   - 
4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
   - 
 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
1. ผลสัมฤทธิ์ 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสราง
สังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
        1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
          เชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและผู เ ก่ียวของมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา  
          เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 100% 
          ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจในการบริหาร
สถานศึกษา 
    2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
                      เชิงปริมาณ : มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
                      เชิงคุณภาพ: สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครู พิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
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ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
                      ผลสะทอน : องคกรหนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ผูเก่ียวของทุกฝายพึงพอใจ 
    3. การบริการชุมชนและจิตอาสา  
                      เชิงปริมาณ : ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 
                      เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม     
                      ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก ชุมชน ผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจในการบริการชุมชน
และจิตอาสาของสถานศึกษา 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสราง
สังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
          เชิงปริมาณ : ผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัย ไดรับรางวัลจํานวน 81 รางวัล 
          เชิงคุณภาพ : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนรอยละ 100  ถูกนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา ชุมชน และระดับอ่ืนๆ 
          ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษา นําผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชน
หรือเผยแพร 
 
2. จุดเดน  
   1. ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2. วิทยาลัยมีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง 
เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละ
ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร 
สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 3. บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนย
วิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 4. วิทยาลัยมีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 
รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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3. จุดท่ีควรพัฒนา   
   - 

 

4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา     
 วิทยาลัยควรสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูทักษะประสบการณไปใชในการพัฒนา ตอยอด ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค เพ่ือการประกวดหรือแขงขันในระดับตางๆเพ่ิมมากข้ึน และสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงาน
ดานตางๆของวิทยาลัยออกสูสังคมเพ่ิมข้ึน 
 
สรุปคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

คะแนนท่ีได 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 88.64 
 ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100 
 ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  68.00 
 ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  82.11 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 100.00 
 ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
 ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 
 ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 100.00 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 
 ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  100.00 
 ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.23 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) 
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) 
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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สวนท่ี 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2563 

จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้ 
 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทาง

วิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวย การดูแลและแนะแนว
ผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนมี สมรรถนะในการเปนผู ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) และการมีงานทําและศึกษาตอของ
ผูสําเร็จการศึกษา  

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผู เรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ  

รอยละ= 
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีสําเร็จการศึกษาของรุน 

X100 
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
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รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 

จํานวน
ผูเรียนแรก
เขาของรุนท่ี

สําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา
ของรุน 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา
(เทียบกับ
แรกเขา) 

จํานวน
ผูเรียน
ออก

กลางคัน
ของรุน 

รอยละของ
ผูเรียนออก
กลางคัน
(เทียบกับ
แรกเขา) 

ระดบั ปวช.       
อุตสาหกรรม ชางยนต 112 89 79.46 39 34.82 
 ไฟฟากําลัง 77 60 77.92 11 14.28 
 อิเล็กทรอนิกส 20 14 70.00 8 40.00 
พาณิชยกรรม การบัญชี 17 14 82.35 3 17.64 
 การตลาด 15 12 80.00 4 26.66 
 คอมฯธุรกิจ 26 22 84.61 4 15.38 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 41 36 87.80 7 14.07 
 การทองเท่ียว 13 9 69.23 3 23.07 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 38 28 73.68 10 26.31 
 ศิลปะการดนตร ี 20 7 35.00 4 20.00 
รวมระดับ ปวช. 379 291 76.78 93 24.53 
 ระดบั ปวส.       
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 219 195 89.04 38 17.35 
 การพิมพ - - - - - 
 ไฟฟากําลัง 194 123 63.40 31 15.97 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 28 25 89.28 2 7.14 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 53 48 90.56 12 22.64 
 การตลาด 36 30 83.33 2 5.55 
 คอมฯธุรกิจ 50 37 74.00 10 20.00 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 48 26 54.16 6 12.50 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 25 20 80.00 4 16.00 
รวมระดับ ปวส. 653 504 77.18 105 16.07 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 1032 795 77.03 198 19.18 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดเีลิศ 
 
 



45 
 

1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
คําอธิบาย 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและ

พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยและการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิ
ปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนให
ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

การประเมิน 
1. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา 
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) 

2. ผูเรียนรอยละ 60.00– 69.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิป
ไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการ
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญ
ทองแดง ในระดับจังหวัด  

3. ผูเรียนรอยละ 70.00 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับ
กลุมจังหวัด 

4. ผูเรียนรอยละ 80.00 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ
เหรียญทองแดง ในระดับภาค 

5. ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการ   
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือ
องคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และ

เสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการประเมินผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

รอยละของผูเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 
ระดับ ปวช. 1-3     
อุตสาหกรรม ชางยนต 367 350 95.36 
 ไฟฟากําลัง 214 205 95.79 
 อิเล็กทรอนิกส 52 49 94.23 
พาณิชยกรรม การบัญชี 53 48 90.56 
 การตลาด 48 44 91.66 
 คอมฯธุรกิจ 61 55 90.16 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 110 105 95.45 
 การทองเท่ียว 25 23 92.00 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 130 120 92.30 
 ศิลปะการดนตร ี 19 18 94.73 
รวมระดับ ปวช. 1,079 1,017 94.25 
 ระดับ ปวส. 1-2     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 360 340 94.44 
 การพิมพ - - - 
 ไฟฟากําลัง 380 360 94.73 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 50 47 94.00 
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ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

รอยละของผูเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 104 98 94.23 
 การตลาด 111 105 94.59 
 คอมฯธุรกิจ 88 83 94.31 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 65 61 93.84 
 การทองเท่ียว 5 5 100.00 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 70 66 94.28 
รวมระดับ ปวส. 1,233 1,165 94.48 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 2,312 2,182 94.37 

 
ผลการประเมินผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามประเด็นการพิจารณา 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมหรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพ ในอนาคต
แหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

× 

2 ผูเรียนรอยละ 60.00– 69.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)โดยไดรับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

× 

3 ผูเรียนรอยละ 70.00 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด 

× 

4 ผูเรียนรอยละ 80.00 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม       
มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา

× 
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แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดบัภาค 

5 ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)) โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาต ิ

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนให มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบ

อาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการ
สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประ
ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจํานวน

ผูเรียน กลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนา การเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระหรือมีผลการประเมินศูนยบม
เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

การคํานวณ 

รอยละ= 
จํานวนผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

X100 
จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชพีอิสระ 
3. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. ผลการประเมินศูนยบมเพราะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 
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เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 3 ดาว 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 1 ดาว 1 กําลังพัฒนา 

ตารางแสดงจํานวนผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 

จํานวนผูเรียน
กลุมเปาหมายท่ีผานการ
พัฒนาเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพ

อิสระ 

จํานวนผูเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จสูการเปน
ผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

รอยละ 

ระดบั ปวช.     
อุตสาหกรรม ชางยนต    
 ไฟฟากําลัง    
 อิเล็กทรอนิกส    
พาณิชยกรรม การบัญชี    
 การตลาด    
 คอมฯธุรกิจ    
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม    
 การทองเท่ียว    
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก    
 ศิลปะการดนตร ี    
รวมระดับ ปวช.    
 ระดบั ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต    
 การพิมพ    
 ไฟฟากําลัง    
 อิเล็กทรอนิกสฯ    
บริหารธุรกิจ การบัญชี    
 การตลาด 15 9 60.00 
 คอมฯธุรกิจ    
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม    
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก    
รวมระดับ ปวส.    
รวมระดับ ปวช. และ ปวส.    
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ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 5 ดาว × 

2 ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 4 ดาว × 

3 ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 3 ดาว × 

4 ลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 2 ดาว × 

5 ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 1 ดาว × 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 ด ี
 

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยผลงาน

ของผู เรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมี การนําไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา

หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับจังหวัด 
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือได

รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับภาค 
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับจังหวดัหรือได

รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับชาติ 
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช ประโยชนจริงในระดับประเทศหรือ

ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับนานาชาติ 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา ระดับ

ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ  
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ  
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 
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เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา 

 

2 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมี การนําไปใชประโยชนจริง
ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับจังหวัด 

 

3 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงใน
ระดับชุมชนหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยระดับภาค 

 

4 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงใน
ระดับจังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยระดับชาต ิ

 

5 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช ประโยชนจริง
ในระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับนานาชาต ิ

× 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 
 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขารวมการ

ประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามี การสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
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หมายเหตุ  
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดงหรอืรางวัลอ่ืนๆ ไมนับรางวัลชมเชย 
2. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือองคกร ในระดับชาติ

ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาท่ีจัดข้ึนเอง โดยรวมกับ
ตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวม

การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชี พ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือเขา
รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการประเมินผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามี การสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา 

 

2 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด × 

3 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค × 

4 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาต ิ  

5 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาต ิ × 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 
 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบาย 
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนก
ตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
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ระดับ ปวช. 
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ ปวส. 
- ดานความรูตองได คะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
การคํานวณ  

รอยละ= 

 
จํานวนผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

X100 
จํานวนผูเรียน ปวช.3 และปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร 

การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
ท้ัง 2 ดาน ในครั้ง

แรก 

รอยละของผูเรียนท่ี
ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพท้ัง 
2 ดานในครั้งแรก 

ระดบั ปวช.     
อุตสาหกรรม ชางยนต 111 107 96.40 
 ไฟฟากําลัง 71 69 97.18 
 อิเล็กทรอนิกส 19 19 100.00 
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พาณิชยกรรม การบัญชี 17 16 94.12 
 การตลาด 15 15 100.00 
 คอมฯธุรกิจ 24 24 100.00 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 39 39 100.00 
 การทองเท่ียว 11 11 100.00 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 35 34 97.14 
 ศิลปะการดนตร ี 19 15 78.95 
รวมระดับ ปวช. 361 349 96.68 
 ระดบั ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 211 195 92.42 
 การพิมพ - - - 
 ไฟฟากําลัง 159 123 77.36 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 26 25 96.15 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 51 48 94.12 
 การตลาด 64 63 98.44 
 คอมฯธุรกิจ 38 37 97.37 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 27 26 96.30 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 20 20 100.00 
รวมระดับ ปวส. 596 537 90.10 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 957 886 93.39 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
คําอธิบาย 
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปท่ี2 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ข้ึนไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม
ของสถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผู เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

รอยละ= 
จํานวนผูเรียน ปวช. และ ปวส. ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

X100 
จํานวนผูเรียน ปวช. และปวส. ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
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การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

ตารางสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีไดคะแนนตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 

รอยละ 

ระดบั ปวช.     
อุตสาหกรรม ชางยนต 111 33 29.73 
 ไฟฟากําลัง 71 15 21.13 
 อิเล็กทรอนิกส 19 9 47.37 
พาณิชยกรรม การบัญชี 17 9 52.94 
 การตลาด 15 6 40.00 
 คอมฯธุรกิจ 24 18 75.00 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 39 10 25.64 
 การทองเท่ียว 11 0 0.00 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 35 16 45.71 
 ศิลปะการดนตร ี 19 0 0.00 
รวมระดับ ปวช. 361 116 32.13 
 ระดบั ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต - -  
 การพิมพ - -  
 ไฟฟากําลัง - -  
 อิเล็กทรอนิกสฯ - -  
บริหารธุรกิจ การบัญชี - -  
 การตลาด - -  
 คอมฯธุรกิจ - -  
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อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม - -  
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก - -  
รวมระดับ ปวส. - -  
รวมระดับ ปวช. และ ปวส.  -  

- 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

  
 

1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย 
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ท้ังหมดของปการศึกษาท่ีผานมาทีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ โดยไมนับ
รวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 
การประเมิน 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมาโดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

การคํานวณ 

รอยละ= 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีมีงานทําหรือศึกษาตอ 

X100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีทีงานทํา ประกอบอาชีพ

อิสระหรือศึกษาตอ 
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมามีงานทํา ประกอบอาชีพ

อิสระหรือศึกษาตอ 
6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมาทีมีงานทํา หรือศึกษาตอ 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา ท้ังหมดใน
ปการศึกษาท่ีผานมา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษาท่ีผานมา ที
มีงานทํา หรือศึกษาตอ 

รอยละ 

ระดับ ปวช.     
อุตสาหกรรม ชางยนต 159 145 91.19 

 ไฟฟากําลัง 66 61 92.42 

 อิเล็กทรอนิกส 24 21 87.50 

พาณิชยกรรม การบัญชี 31 29 93.55 

 การตลาด 13 11 84.62 

 คอมฯธุรกิจ 23 19 82.61 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 38 33 86.84 

 การทองเท่ียว 11 9 81.82 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 34 29 85.29 

 ศิลปะการดนตร ี 7 4 57.14 

รวมระดับ ปวช. 406 361 88.92 

 ระดับ ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 157 98 62.42 

 การพิมพ - - - 

 ไฟฟากําลัง 119 92 77.31 

 อิเล็กทรอนิกสฯ 24 20 83.33 

บริหารธุรกิจ การบัญชี 52 36 69.23 

 การตลาด 44 24 54.55 

 คอมฯธุรกิจ 67 31 46.27 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 34 26 76.47 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 28 18 64.89 

รวมระดับ ปวส. 532 345 64.84 

รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 938 706 75.27 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 
 
ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการสงเสริม 
สนับสนุน ใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการน
สอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
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2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
คําอธิบาย  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสงเสริมให

สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

การประเมิน 
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย 
1) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียงของ  เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

4) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 
5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนือง 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

          สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 

 

2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร 

 

3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียงของ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 

 

4 สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา  
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5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการ
พัฒนาอยางตอเนือง 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม  

การคํานวณ  

รอยละ= 
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

X100 
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด 

การตรวจสอบขอมูล 
1) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมี การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
พัฒนา

หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

ปรับปรุง
รายวิชา 

ปรับปรุง
รายวิชา

เดิม 

กําหนด
รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

ระดับ ปวช.       
อุตสาหกรรม ชางยนต      

 ไฟฟากําลัง      

 อิเล็กทรอนิกส      

พาณิชยกรรม การบัญชี      

 การตลาด      

 คอมฯธุรกิจ      

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม      

 การทองเท่ียว      

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก      

 ศิลปะการดนตร ี   X  X 

รวมระดับ ปวช.   9  9 
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ระดับ ปวส.       
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต      

 การพิมพ X    X 

 ไฟฟากําลัง      

 อิเล็กทรอนิกสฯ      

บริหารธุรกิจ การบัญชี      

 การตลาด      

 คอมฯธุรกิจ      

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม      

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก      

รวมระดับ ปวส. 9    9 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส.     18 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คําอธิบาย 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
การประเมิน 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย 
1) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3) แผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู สู การปฏิบัติ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู  ท่ี

หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
4) แผนการจัดการเรียนรูมี การกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี การจัด การเรียนรู ท่ี

เหมาะสม และมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ี

หลากหลาย 
การตรวจสอบขอมูล 
1) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  
2) แผนการจัดการเรียนรูมี การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรยีนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
4) แผนการจัดการเรียนรูมี การกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม 

และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
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5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ี
หลากหลาย 

เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ครูผูสอนมีการวิเคราะห หลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรู ท่ีมุงเนน
สมรรถนะอาชีพ 

 

2 แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติ และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 

 

4 แผนการจัดการเรียนรูมี การกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี การ
จัด การเรียนรูท่ีเหมาะสม และมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

5 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

การคํานวณ  

 
รอยละ= 

จํานวนครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 
X100 

จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน  
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เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
จํานวนครูผูสอน

ท้ังหมด 

จํานวนครูผูสอนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

สรุปผลการ
ประเมิน 
(รอยละ) 

ระดับ ปวช.     
อุตสาหกรรม ชางยนต 10 9 90 
 ไฟฟากําลัง 5 5 100 
 อิเล็กทรอนิกส 3 3 100 
พาณิชยกรรม การบัญชี 2 2 100 
 การตลาด 2 2 100 
 คอมฯธุรกิจ 2 2 100 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 4 4 100 
 การทองเท่ียว 1 1 100 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 5 4 80 
 ศิลปะการดนตร ี 1 0 0 
รวมระดับ ปวช. 35 32 91.43 
ระดับ ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 7 7 100 

 การพิมพ 1 0 0 

 ไฟฟากําลัง 5 4 80 

 อิเล็กทรอนิกสฯ 3 3 100 

บริหารธุรกิจ การบัญชี 2 2 100 

 การตลาด 4 4 100 

 คอมฯธุรกิจ 3 3 100 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 2 2 100 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 3 3 100 

รวมระดับ ปวส. 30 28 93.33 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 65 60 92.31 

รวมท้ังหมด 106 101 95.28 
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สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอนหมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีทําหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  
ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังของรัฐและ

เอกชน 
3.1 ครูผูสอน 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม

มาตรฐานตําแหนงสายงานครูผูสอนประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบาย 
ครูผูสอนมีคุณวุฒิ การศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัยเพ่ือคุณภาพจัดการ
เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

การประเมิน  
1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
3. รอยละของครูผู สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอน 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
การคํานวณ 
กําหนดให 
N  =  จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
X  =  จํานวนครูผู สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัด การเรียนการสอน 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรูเกณฑ การ

ประเมิน 

รอยละเฉลี่ย = 
100(V+W+X+Y+Z) 

 
5(N) 
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การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มี

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการจดัการเรยีนการสอน 
ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน N V W X Y Z V+W+X+Y+Z รอยละ 

ระดบั ปวช.          
อุตสาหกรรม ชางยนต 10 10 9 9 9 9 46 92.00 
 ไฟฟากําลัง 5 5 5 5 5 5 25 100.00 
 อิเล็กทรอนิกส 3 3 3 3 3 3 15 100.00 

พาณิชยกรรม การบัญชี 2 2 2 2 2 2 10 100.00 

 การตลาด 2 2 2 2 2 2 10 100.00 

 คอมฯธุรกิจ 2 2 2 2 2 2 10 100.00 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 4 4 4 4 4 4 20 100.00 

 การทองเท่ียว 1 1 1 1 1 1 5 100.00 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 5 5 4 4 4 4 21 84.00 
 ศิลปะการดนตร ี 1 1 0 0 0 0 1 20 
รวมระดับ ปวช. 35 35 32 32 32 32 163 93.14 
 ระดบั ปวส.          
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 7 7 7 7 7 7 35 100.00 
100 การพิมพ 1 1 0 0 0 0 1 20.00 
 ไฟฟากําลัง 5 5 4 4 4 4 21 84.00 
 อิเล็กทรอนิกส 3 3 3 3 3 3 15 100.00 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 2 2 2 2 2 2 10 100.00 
 การตลาด 4 4 4 4 4 4 20 100.00 
 คอมฯธุรกิจ 3 3 3 3 3 3 15 100.00 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 2 2 2 2 2 2 10 100.00 
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ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน N V W X Y Z V+W+X+Y+Z รอยละ 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 3 3 3 3 3 3 15 100.00 
รวมระดับ ปวส. 30 30 28 28 28 28 142 94.67 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 65 65 60 60 60 60 305 93.85 
ครูวิชาสามัญและเทนนิคพ้ืนฐาน ปวช. 21 21 21 21 21 15 99 94.28 
ครูวิชาสามัญและเทนนิคพ้ืนฐาน ปวส. 20 20 20 20 20 14 94 94.00 

รวม 106 106 101 101 101 89 498 93.96 
 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
คําอธิบาย 
ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา 

ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันต้ังใจใน
การเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

 

การประเมิน  
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ 
การคํานวณ 
กําหนดให 
N  =  จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
X  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

รอยละเฉลี่ย = 
100(V+W+X+Y+Z) 

 
5(N) 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล   
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน  
6. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ  
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เกณฑการประเมิน นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน N V W X Y Z V+W+X+Y+Z รอยละ 

ระดบั ปวช.          
อุตสาหกรรม ชางยนต 10 10 10 10 10 10 50 100.00 
 ไฟฟากําลัง 5 5 5 5 5 5 25 100.00 

 อิเล็กทรอนิกส 3 3 3 3 3 3 15 100.00 

พาณิชยกรรม การบัญชี 2 2 2 2 2 2 10 100.00 

 การตลาด 2 2 2 2 2 2 10 100.00 

 คอมฯธุรกิจ 2 2 2 2 2 2 10 100.00 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 4 4 4 4 4 4 20 100.00 

 การทองเท่ียว 1 1 1 1 1 1 5 100.00 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 5 5 5 5 5 5 25 100.00 

 ศิลปะการดนตร ี 1 1 1 1 1 1 5 100.00 

รวมระดับ ปวช. 35 35 35 35 35 35 175 100.00 
 ระดบั ปวส.          
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 7 7 7 7 7 7 35 100.00 
 การพิมพ 1 0 0 0 0 0 0 0.00 
 ไฟฟากําลัง 5 5 5 5 5 5 25 100.00 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 3 3 3 3 3 3 15 100.00 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 2 2 2 2 2 2 10 100.00 
 การตลาด 4 4 4 4 4 4 20 100.00 
 คอมฯธุรกิจ 3 3 3 3 3 3 15 100.00 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 2 2 2 2 2 2 10 100.00 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 3 3 3 3 3 3 15 100.00 
รวมระดับ ปวส. 30 29 29 29 29 29 145 96.67 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 65 64 64 64 64 64 320 98.46 
ครูวิชาสามัญและเทนนิคพ้ืนฐาน ปวช. 21 21 21 21 21 21 105 100.00 
ครูวิชาสามัญและเทนนิคพ้ืนฐาน ปวส. 20 20 20 20 20 20 100 100.00 

รวม 106 105 105 105 105 105 525 99.06 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
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3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
คําอธิบาย 
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง

และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร  

การประเมิน 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  
3. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 
การคํานวณ  
กําหนดให  
N  =  จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
X  =  จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช ในการจัดการเรียนการสอน 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

รอยละเฉลี่ย = 
100(V+W+X+Y+Z) 

 
5(N) 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  
4. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 
เกณฑการประเมิน นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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สรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน N V W X Y Z V+W+X+Y+Z รอยละ 

ระดับ ปวช.          
อุตสาหกรรม ชางยนต 10 9 6 9 9 9 42 84.00 
 ไฟฟากําลัง 5 5 5 5 5 5 25 100.00 
 อิเล็กทรอนิกส 3 3 3 3 3 3 15 100.00 

พาณิชยกรรม การบัญชี 2 2 2 2 2 2 10 100.00 

 การตลาด 2 2 2 2 2 2 10 100.00 

 คอมฯธุรกิจ 2 2 2 2 2 2 10 100.00 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 4 4 2 4 4 4 18 90.00 
 การทองเท่ียว 1 1 1 1 1 1 5 100.00 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 5 4 3 4 4 4 19 76.00 
 ศิลปะการดนตร ี 1 0 0 0 0 0 0 0.00 
รวมระดับ ปวช. 35 32 26 32 32 32 155 88.57 
 ระดบั ปวส.          
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 7 7 3 7 7 7 31 88.57 
 การพิมพ 1 0 1 0 0 0 1 20.00 
 ไฟฟากําลัง 5 4 4 4 4 4 20 80.00 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 3 3 3 3 3 3 15 100.00 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 2 2 2 2 2 2 10 100.00 
 การตลาด 4 4 3 4 4 4 19 95.00 
 คอมฯธุรกิจ 3 3 3 3 3 3 15 100.00 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 2 2 2 2 2 2 10 100.00 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 3 3 1 3 3 3 13 86.67 
รวมระดับ ปวส. 30 28 22 28 28 28 135 90.00 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 65 60 48 60 60 60 289 88.92 
ครูวิชาสามัญและเทนนิคพ้ืนฐาน ปวช. 21 21 16 21 21 21 100 95.24 
ครูวิชาสามัญและเทนนิคพ้ืนฐาน ปวส. 20 20 16 20 20 20 96 96.00 
รวม 106 101 80 101 101 101 484 91.32 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
  ผูบริหารสถานศึกษาให ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ ราชการประจําปหรือแผนปฏิบัติงานประจําปและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของ
สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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การประเมิน  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  
3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

5 ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
3.2.2  การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
คําอธิบาย 
ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
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การประเมิน 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ 
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร

จัดการศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล  
1. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา  
2 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ  
3 ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  
4 ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5 ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช  พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตางๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และสงเสริม
ใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม รายละเอียดดังนี้ 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
คําอธิบาย 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

การประเมิน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคกร ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 

1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ สถาน
ประกอบการ หนวยงาน องคกร  

2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.1  คัดเลือกผูเขาเรียน 
3.2  ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
3.3  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
3.4  จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
4.2  การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1  การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2  การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3  การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา 
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา 
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา 
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
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เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1.1 การสํารวจความพร อมของสถานประกอบการ 
หนวยงาน องคกร ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับสถานศึกษา 

 

1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ สถานประกอบการ 
หนวยงาน องคกร  

 

2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

3.1  คัดเลือกผูเขาเรียน  
3.2  ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุม
ผูปกครอง  

 

3.3  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ  
3.4  จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  

ข้ั น ท่ี  4  ข้ันติ ดตาม  ตรวจสอบ
คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

4.1  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ   

4.2  การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 
 

ข้ัน ท่ี  5 ข้ันสรุปรายงานผลการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

5.1  การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
5.2  การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
5.3  การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
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4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศ

และหรือตางประเทศ ในดานครู พิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดาน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามี แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศ

และหรือตางประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครู

ฝกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามี การจัดให  ครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน  ครูผูเชียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 

ท้ัง ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผู เรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 

4. สถานศึกษามี การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา 
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค ของการระดมทรพัยากรอยางเปนรูปธรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด การ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การตรวจสอบขอมูล 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ

ตางประเทศ 
2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
4. จํานวนสาขางานท่ีจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ัง

ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
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  สรุปผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามี แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 

 

2 สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

 

3 สถานศึกษามี การจัดให  ครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน  ครูผูเชียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

 

4 สถานศึกษามี การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค ของการระดมทรพัยากรอยางเปนรูปธรรม 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
คําอธิบาย  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมี

สวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประ
โยชนใหกับชุมชนและสังคม 

การประเมิน 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   
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เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการบริการชุมชนและจิตอาสา 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม
บริการชุมชน 

 

2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ 

 

3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ 

 

4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม
จิตอาสา 

 

5 สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา  
 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 
ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  
คําอธิบาย 
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง

การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน
หรือผูรับบริการเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบรบิทของสถานศึกษา  

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของ
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการจัดการเรียนรู 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียน  

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
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4. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง

การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน
หรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียน 

3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 

4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1  1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความ
ตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
จัดการจัดการเรียนรู 

 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดย
การมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียน  

 

3 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน ห
องปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
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หัวขอ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

(หรือ ×) 

4 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน    
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 

5 สถานศึกษาปรับปรุงและการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี   
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ังการจัดระบบ

รักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแก
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก 

1.1 ระบบสงกําลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา 

ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 
2. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ 
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา ระบบจําจัดขยะ

ภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
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เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก 
1.1 ระบบสงกําลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

 

2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  
3 สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มี

ระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

5.3 แหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครูบุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  
การประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง 
2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมี

ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 80ของ

ผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 
5. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
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การตรวจสอบขอมูล 
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
2. ศูนยวิทยบริการหรอืหองสมุดมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. จาํนวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
4. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
5. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
6. จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
7. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการประเมินแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
อยางตอเนื่อง 

 

2 สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษา 
คนควา ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

 

3 ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

 

4 สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไม
นอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของ
ผูใชบริการ 

 

5 มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ 
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เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

การประเมิน  
1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 
3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา   
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 
2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 
3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา   
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมโยงเขากับ
เครือขายคอมพิวเตอร ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล ท่ีเปนสื่อประสมและมี
รายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา  100 Mbps (เมกะบิทตอวินาที) 
สรุปผลการประเมินระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
2 มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัย

ในการจัดเก็บและใชขอมูล 
 

3 มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา    
4 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
5 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา  

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
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5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การ

สืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 
การประเมิน 
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับ

จํานวนหองเรยีน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
การคํานวณ  

      รอยละ= 
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

X100 
จํานวนหองเรยีน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2. จาํนวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ี

ใชในการจัดการเรียนการสอน
ท้ังหมด 

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีมี
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน

การจัดการเรียนการสอน 
177 177 100 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
 

ดาน ประเด็น คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ดานท่ี 1 ดานผู เรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 4 ดเีลิศ 
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ยอดเยี่ยม 
1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 ดี 

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

1 กําลังพัฒนา 

1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 4 ดีเลิศ 
ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ 
     2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 
5 
 
5 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

2.2 การจัดการเรียนรูสู การปฏิบัติท่ีเนนผู เรียนเปน
สําคัญ 
     2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู สู การ
ปฏิบัติ 
     2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สู การ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรยีนการสอน 

 
 
5 
 
5 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและ
ผูบริหารสถานศึกษา 

3.1 ครผููสอน 
     3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
     3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 
5 
5 
5 

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา  
     3.2.1 การบรหิารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
     3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
5 
5 

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 
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ดาน ประเด็น คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน หรืองานฟารม 
5 ยอดเยี่ยม 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 
5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

5 ยอดเยี่ยม 

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน 

5 ยอดเยี่ยม 

 
จุดเดน 
 1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มีความรู ทักษะและการประยุกตใชทางดานวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2. วิทยาลัยฯมีการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน 
 3. วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 4. วิทยาลัยดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด โดยความรวมมือ
ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 5. วิทยาลัยพัฒนาความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาและบุคลากรในชุมชน สูสังคมแหงการเรียนรู 
             6. วิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัยโดยผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค 
และเผยแพรสูสาธารณชน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ฝายวิชาการ คณะวิชา และแผนกวิชา ควรพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยวิทยาลัยใหการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดฝกประสบการณการเปนผูประกอบการ 
 2. วิทยาลัยควรสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูทักษะประสบการณไปใชในการพัฒนา ตอยอด ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค เพ่ือการประกวดหรือแขงขันในระดับตางๆเพ่ิมมากข้ึน และสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงาน
ดานตางๆของวิทยาลัยออกสูสังคมเพ่ิมข้ึน 
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การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ  

วิทยาลัยดําเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องมากวา 55 ป ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาตอ สรางความพึง
พอใจแกผูเก่ียวของกับผูสําเร็จการศึกษา และสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง อีกท้ังผลงานตางๆของวิทยาลัย ท้ังท่ีเปนของ
ผูเรียน บุคลากร และสถานศึกษา จะเปนสิ่งยืนยันใหสังคมและสถานประกอบการเกิดความเชื่อม่ันท่ีจะใหความรวมมือใน
การจัดการศึกษาและรองรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน เห็นไดจากจํานวนสถานประกอบท่ีเขาสงหนังสือมาขอรับ
ผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานจํานวนมาก และมีสถานประกอบการท้ังในประเทศและตางประเทศยื่นความจํานงขอทํา
ความรวมมือ(MOU)กับวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
 วิทยาลัยดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด โดยความรวมมือของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มีการพัฒนาแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ อยางเปนระบบ และตอเนื่องนอกจากนั้น วิทยาลัยฯยังมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆดาน มีผลบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีหนวยงานตนสังกัด
กําหนด ระดับยอดเยี่ยม 
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