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สาขาวิชา 



ก 

 

 ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๔๘ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องอย่างเป็น
ประจ าทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และน าผลจากการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด  
การประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
มาพัฒนาการจัด (องค์การมหาชน) การศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา และได้ จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ และได้แบ่งการรายงานออกเป็น ๔ บทดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 ตอนที่ ๒ การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ตอนที่ ๓ การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
และเปิดเผยรายงานนี้ต่อสาธารณชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
   พฤษภาคม  ๒๕๕9 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ๑ 
 ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ๑  
 ๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ๗  
 ๑.๓ ระบบโครงสร้างการบริหาร ๑๒ 
 ๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ๑๓ 
ตอนที่ ๒ การด าเนินงานของสถานศึกษา ๑๙  
 ๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 19 
 ๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 21 
 ๒.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 22 
 ๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ๒5 
ตอนที่ ๓ การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒8 
 มาตรฐานที่ ๑   ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ๒8 
 มาตรฐานที่ ๒   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๔8 
 มาตรฐานที่ ๓   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 54 
 มาตรฐานที่ ๔    ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๖8 
 มาตรฐานที่ ๕    ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 70 
 มาตรฐานที่ ๖   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น 73 
  พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 มาตรฐานที่ ๗   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๗9 
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สำรบัญ (ต่อ) 

 หน้ำ 

ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 83 
 ๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 83 
 ๔.๒  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 85 
บรรณานุกรม  94 
ภาคผนวก   95 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

เมื่อพ.ศ.๒๔๘๐ จังหวัดล ำปำง ได้จัดตั้งสถำนศึกษำขึ้น ชื่อว่ำ “โรงเรียนช่ำงทอผ้ำ” โดยใช้
งบประมำณประชำบำลในกำรก่อตั้ง ได้เปิดท ำกำรสอนช่ำงทอผ้ำ เมื่อวันที่ ๑ กันยำยน ๒๔๘๐ ในปี
พ.ศ.๒๔๘๑ โดยเข้ำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ ได้รับงบประมำณซื้อที่ดินบริเวณห้ำแยกประตูชัย เนื้อที่ ๘ 
ไร่ ๒ งำน ๕๖ ตำรำงวำ พ.ศ.๒๔๙๑ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกำรช่ำงสตรีล ำปำง” พ.ศ.๒๕๐๑ ได้รับ
อนุมัติให้เปิดสอนระดับ “ระดับอำชีวะชั้นสูง”  โดยรับนักเรียนที่ส ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖ (ม.ศ.๓)  
เข้ำเรียนหลักสูตร  ๓  ปี  เปิดสอนแผนกคหกรรมศำสตร์  สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย  สำขำวิชำ
อำหำรและโภชนำกำร ส ำเร็จกำรศึกษำระดับนี้แล้วได้รับประกำศนียบัตรประโยคอำชีวศึกษำชั้นสูง 
พ.ศ.๒๕๑๙ เข้ำร่วมกับโรงเรียนกำรช่ำงล ำปำง และได้ยกระดับเป็นวิทยำลัย ใช้ชื่อว่ำ วิทยำลัย
อำชีวศึกษำล ำปำง (วิทยำเขต ๒) และต่อมำได้ยกฐำนะจำกวิทยำเขต ๒ เป็น “วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ล ำปำง” ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน  

สถำนที่ตั้ง วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒  ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง   
จ.ล ำปำง  ๕๒๐๐๐ มีพ้ืนที ่๘ ไร่  ๒ งำน ๕๖ ตำรำงวำ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ โทรสำร 
๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘  เว็บไซต์ www.lampangvc.ac.th  

ปรัชญำ “คุณธรรมน ำหน้ำ  พัฒนำวิชำชีพ”  วิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำแห่งภูมิภำคในกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ พันธกิจ ๑. จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  ๒. สร้ำง
ภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ และกำรให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและ
สังคม ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรให้กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  ๔. ส่งเสริมให้มีกำรวิจัย สร้ำง
นวัตกรรม พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพ  ๕. สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนและผู้สนใจในกำรฝึก
ทักษะสมรรถนะและควำมรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ในสังคมโลกำภิวัตน์  เป้ำประสงค์
ของสถำนศึกษำ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ L.V.C: L = Lusted Life ชีวิตใส  V = Virtuous Mind ใจสว่ำง  
C = Civilized Life  พลเมืองด ี   

วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำงได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงเป็น
ประจ ำทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดังนี้ ด้วยกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน และน ำผลจำกกำรประเมินตนเอง กำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้นสังกัด  
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
มำพัฒนำกำรจัด (องค์กำรมหำชน) กำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และได้จัดท ำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำส ำหรับวิทยำลัย
อำชีวศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย ๗ มำตรฐำน ๓๕ ตัวบ่งชี้ 

 



จ 
 

ผลกำรประเมินตนเอง  
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเองระดับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำน ดีมำก ด ี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

๑. ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำ 

  
   

๒. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอำชีวศึกษำ  

    

๓. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ      
๔. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ      
๕. ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย  

    

๖. ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำง
ควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

    

๗. ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
๑.๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

๑.๑.๑ ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
พ.ศ.  ๒๔๘๐  จังหวัดล ำปำงได้จัดตั้ง  ใช้ชื่อว่ำ “โรงเรียนช่ำงทอผ้ำ” โดยใช้เงินงบประมำณ

ประชำบำล เปิดท ำกำรสอนช่ำงทอผ้ำ เมื่อวันที่ ๑ กันยำยน ๒๔๘๐ 
พ.ศ.  ๒๔๘๑  โอนเข้ำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ ได้รับงบประมำณซื้อที่ดินบริเวณ ห้ำแยก

ประตูชัย เนื้อท่ี ๘ ไร่ ๒ งำน ๕๖ ตำรำงวำ  
พ.ศ.  ๒๔๘๒   เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่ำงเย็บเสื้อและทอผ้ำ” เปิดสอนวิชำช่ำงเย็บเสื้อผ้ำ

เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งวิชำ 
พ.ศ.  ๒๔๙๑  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกำรช่ำงสตรีล ำปำง”   
พ.ศ.  ๒๕๐๑   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ “ระดับอำชีวะชั้นสูง” โดยรับนักเรียนที่ส ำเร็จชั้น

มัธยมศึกษำปีที่  ๖ (ม.ศ.๓)  เข้ำเรียนหลักสูตร  ๓  ปี  เปิดสอนแผนกคหกรรมศำสตร์  สำขำวิชำผ้ำ
และเครื่องแต่ งกำย  สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ส ำเร็ จกำรศึกษำระดับนี้ แล้วได้รับ
ประกำศนียบัตรประโยคอำชีวศึกษำชั้นสูง 

พ.ศ.  ๒๕๐๘ ได้เข้ำร่วมอยู่ในโครงกำรยูนิเซฟ  เปิดสอนระดับอำชีวศึกษำชั้นสูง  
แผนกคหกรรมศำสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๑๖   เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนอำชีวศึกษำล ำปำง” เปิดสอนสำขำวิชำพณิชยกำร 
อีกหนึ่งแผนก 

พ.ศ.  ๒๕๑๙   ไดร้วมกับโรงเรียนกำรช่ำงล ำปำงเป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง (วิทยำเขต ๒) 
เมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๑๙   

พ.ศ.  ๒๕๒๒   ได้ยกฐำนะจำกวิทยำเขต  ๒ เป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง เมื่อวันที่ ๑ 
มกรำคม ๒๕๒๒ 

พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับอนุมัติใหเ้ปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภท
วิชำบริหำรธุรกิจ และ ปิดไปใน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

พ.ศ.  ๒๕๒๕   เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทวิชำศิลปหัตกรรม 
กลุ่มวิชำวิจิตรศิลป์ 

พ.ศ.  ๒๕๒๖   เปิดเพิ่มกลุ่มวิชำศิลปะประยุกต์ ในประเภทวิชำศิลปหัตถกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๒๗   เปิด ปวท. สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร สำขำวิชำอำหำรและ

โภชนำกำร สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย ปวท. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร รับนักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษำตอนปลำย โปรแกรมคหกรรมเข้ำเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครบสูตร ปวช.สำขำวิชำผ้ำฯ 
อำหำรและคหกรรมฯ 

พ.ศ.  ๒๕๒๙   เปิด ปวท. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ ร่วมกับ เอกชน คือ บริษัท เอ๊กเซลเอนเตอร์ไพร์ส  จ ำกัด  เปิดศูนย์

คอมพิวเตอร์ สอนนักเรียนนักศึกษำ และบุคคลภำยนอก 
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พ.ศ.  ๒๕๓๕   เปิด ปวส. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสำขำวิชำกำรตลำด 
พ.ศ.  ๒๕๓๖   เปิด ปวช. ประเภทวิชำศิลปหตัถกรรม กลุ่มวิชำหัตถกรรม เครื่องเคลือบดินเผำ 

(เซรำมิค) 
พ.ศ.  ๒๕๓๗   เปิด ปวส. (พิเศษ)  รับนักเรียนชั้น ม.๖ เข้ำศึกษำในคณะวิชำบริหำรธุรกิจ   
พ.ศ.  ๒๕๓๘   เปิด ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม กลุ่มธุรกิจค้ำปลีก (ทวิภำคี) และกำร

โรงแรม  ซึ่งกลุ่มวิชำกำรโรงแรมได้ปิดใน พ.ศ.๒๕๔๐   
พ.ศ.  ๒๕๔๐   เปิดภำคสมทบระดับ ปวส. คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 
พ.ศ.  ๒๕๔๑   เปิดภำคสมทบระดับ ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  ซึ่งได้ปิดใน พ.ศ.

๒๕๔๔ และเปิดภำคสมทบ ปวส. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้ปิดใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
พ.ศ.  ๒๕๔๓   เปิดภำคสมทบ ปวส. สำขำวิชำกำรตลำด และปิดใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
พ.ศ.  ๒๕๔๔   เปิดระดับ ปวส. ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำจิตรกรรมสำกล เปิดหอศิลป์ 

คณะศิลปกรรม และประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก (ทวิภำคี) 
พ.ศ.  ๒๕๔๕  เข้ำร่วมกับสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำในจังหวัดเชียงรำย จังหวัดพะเยำ 

และจังหวัดล ำปำง รวมเป็นสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๓ 
พ.ศ.  ๒๕๔๖   เปิด ปวส . ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  สำขำวิชำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปิด ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  สำขำงำนประชำสัมพันธ์ และได้ปิด 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปิด ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำธุรกิจรับจัดงำน  สำขำงำน 

ธุรกิจรับจัดงำน และได้ปิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  เปิด ปวส. ประเภทวิชำกำรบริหำรงำนคหกรรมศำสตร์ สำขำงำนคหกรรมกำร

โรงแรม   
พ.ศ. ๒๕๕๗  เปิด ปริญญำตรี ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำงำนกำรบัญชี (ต่อเนื่อง) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เปิด ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน 

 
  ๑.๑.๒ ขนาดและท่ีตั้ง 

   ขนาดพื้นที่  ๘  ไร่   ๒  งำน   ๕๖  ตำรำงวำ 
   ที่ตั้ง  ๒๗๒   ถ.พหลโยธิน  ต.หัวเวียง  อ.เมือง  จ.ล ำปำง  ๕๒๐๐๐ 

 
๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

  ๑. ที่ตั้งและอาณาเขต 
   จังหวัดล ำปำง ตั้งอยู่ภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ตำมทำง
หลวงแผ่นดินสำยพหลโยธิน ประมำณ ๖๐๒ กม. ตำมทำงรถไฟประมำณ ๖๒๕ กม. มีเนื้อที่ประมำณ 
๑๒,๕๓๓.๙๖๑ ตร.กม. หรือประมำณ ๗,๘๓๓,๗๒๖ ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ ๕ ของภำครองจำก
เชียงใหม่ ตำก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดข้ำงเคียงถึง ๗ จังหวัด ดังนี้ 
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   ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย และพะเยำ 
   ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตำก 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดล ำพูน  
   ๒. สภาพภูมิประเทศ 
   จังหวัดล ำปำง อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล ๒๖๘.๘๐ เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยำวรี 
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง มีภูเขำสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยำวตำมแนวทิศเหนือไปทำงทิศใต้ของ
จังหวัด และในบริเวณตอนกลำงของจังหวัดบำงส่วนมีที่รำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำ และตำมลักษณะทำง
กำยภำพทำงด้ำนธรณีสัณฐำนวิทยำ จังหวัดล ำปำงมีพ้ืนที่เป็นที่รำบล้อมรอบด้วยภูเขำ มีลักษณะเป็น
แอ่งแผ่นดินที่ยำวและกว้ำงที่สุดในภำคเหนือ เรียกว่ำ “อ่ำงล ำปำง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 
๓ ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่รำบสูง ภูเขำ และเป็นป่ำค่อนข้ำงทึบ อุดมสมบูรณ์
ด้วยไม้มีค่ำ ได้แก่ พ้ืนที่อ ำเภอเมืองปำน แจ้ห่ม วังเหนือ และงำว 
   บริเวณตอนกลำงของจังหวัด เป็นที่รำบและที่รำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำ ซึ่งเป็นแหล่ง
เกษตรกรรมที่ส ำคัญของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่อ ำเภอห้ำงฉัตร เมืองล ำปำง เกำะคำ แม่ทะ และสบปรำบ 
   บริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่ำไม้รัง บำงส่วนเป็นทุ่งหญ้ำ ได้แก่ พ้ืนที่อ ำเภอเถิน 
แม่พริก บำงส่วนของอ ำเภอเสริมงำม และแม่ทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

   ๓. การท่องเที่ยว 
    ๓.๑ ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด 
       จังหวัดล ำปำง   เป็นจังหวัดที่มีศักยภำพในด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
เพรำะมีแหล่งท่องเที่ยวหลำกหลำย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตและกิจกำรงำนประเพณี โดยมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจะบริกำรให้นักท่องเที่ยวมำกมำย ดังนี้ 
 

ศักยภาพ รายละเอียด 
- ด้ำนกำรคมนำคม 
 

 
- ด้ำนที่พัก 
 

- สำมำรถเดินทำงได้ทั้งทำงเครื่องบิน รถไฟและ
ทำงรถยนต์ โดยเฉพำะเส้นทำงรถยนต์ สำมำรถ
เชื่อมโยงไปยังจังหวัดภำคเหนือตอนบนได้ทุก
จังหวัด 
- มีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่ำงเพียงพอ ทั้ง
โรงแรม  เก็สต์เฮำส์  รีสอร์ท และ โฮมสเตย์  

- ด้ำนบริกำรน ำเที่ยว 
 
- ด้ำนร้ำนอำหำร 
 
 
- ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 

- มีบริษัทน ำเท่ียวให้บริกำรนักท่องเที่ยว พร้อม
มัคคุเทศก์  
- มีร้ำนอำหำรที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ทั้งอำหำร
พ้ืนบ้ำนและอำหำรทั่ว ๆ ไป จัดไว้บริกำรให้แก่
นักท่องเที่ยวเลือกชิมมำกมำย 
- มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว 
คือ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวในอำคำร
ศำลำกลำงจังหวัดหลังเก่ำ  และศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของเทศบำลนครล ำปำง 
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    ๓.๒ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน ทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม 
- อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน 
- ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย 
- เขื่อนกิ่วลม 
- อุทยำนแห่งชำติถ้ ำผำไท  
- อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล 
- น้ ำตกวังแก้ว 
- อ่ำงเก็บน้ ำวังเฮือ 
- ภูเขำไฟ 
- สวนป่ำทุ่งเกวียน 
- อ่ำงเก็บน้ ำแม่มอก 
- อุทยำนแห่งชำติแม่วะ 
- น้ ำตกแม่ตั๋ง 
- ถ้ ำน้ ำผ่ำผำงำม 
- ดอยหนอก 
- อุทยำนแห่งชำติดอยจง 
- เหมืองลิกไนต์ 
- สวนพฤกษชำติ 
- ภูเขำไฟจ ำป่ำแดด 
- ทุ่งบัวตอง 

- วัดพระธำตุล ำปำงหลวง 
- ภำพเขียนสีก่อน
ประวัติศำสตร์ ประตูผำ 
- วัดม่อนพระยำแช่ 
- วัดพระธำตุเสด็จ 
- วัดศรีรองเมือง 
- วัดพระแก้วดอนเต้ำ 
- วัดเจดีย์ซำว 
- วัดพระธำตุจอมปิง 
- วัดศรีชุม 
- ศำลเจ้ำพ่อประตูผำ 
- วัดป่ำฝำง 
- วัดอักโขชัยคีรี 
- ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง 
- วัดถ้ ำพระสบำย 
- วัดถ้ ำสุขเกษมสวรรค์ 
- วัดปงสนุก 
- วัดม่อนปู่ยักษ์ 
- วัดเสลำรัตนปัพพตำรำม 
 (วัดไหล่หิน) 
- วัดพระบำทปู่ผำแดง                   
- ส ำนักปฏิบัติธรรม 
หลวงพ่อเกษม เขมโก 
- อนุสำวรีย์เจ้ำพ่อพญำค ำลือ 
- วัดดงนั่งชัยศรี 
- วัดบ้ำนก่อ 
- วัดพระเกิด  
- วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอม
เกล้ำรำชำนุสรณ์                                                                            

- ศูนย์ศิลปำชีพแม่ต๋ ำ 
- หมู่บ้ำนแกะสลัก (บ้ำนหลุก) 
- หมู่บ้ำนทอผ้ำพ้ืนเมือง 
- หมู่บ้ำนกระดำษสำ  
- โรงงำนอุตสำหกรรมเซรำมิก 
- บ้ำนเสำนัก 

 
 

ที่มำ : www.lampang.go.th 
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1.1.4 งบด าเนินการ ประจ าปีการศึกษา 255๘       
 งบด ำเนินกำร  หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำนศึกษำในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำเสื่อมรำคำ เงินเดือนและวิทยฐำนะของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยใน
สถำนศึกษำ      
 งบด ำเนินกำร จำกเงินงบประมำณ ปวช. ปวส. + เงินอุดหนุนกำรเรียนกำรสอน + เงินรำยได้
สถำนศึกษำ      

ล าดับ 
ที่ 

รายการ รวมงบด าเนินการ  เงินงบประมาณ  
 เงินอุดหนุน 

การจัด   เงินรายได้  

 การเรียนการสอน   สถานศึกษา  

1 ค่ำตอบแทน  10,139,195 3,370,370 4,733,975 2,034,850 

2 ค่ำใช้สอย 5,442,802.18 2,872,749.35 418,532 2,151,520.83 

3 ค่ำวัสด ุ 9,815,096.72 3,482,032.19 2,133,471.53 4,199,593 

4 ค่ำสำธำรณูปโภค 2,555,957.96 1,134,815.34 - 1,421,142.62 

รวมงบด าเนินการ 27,953,051.86 10,859,966.88 7,285,978.53 9,807,106.45 

 
 

ที่มา : งำนวำงแผนและงบประมำณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๔๗ และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๗ รำยละเอียดสภำพปัจจุบันของกำรจัดกำรศึกษำมี ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ จ ำนวนผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 ดังแสดงใน
ตำรำงที่ ๑.๒ ถึงตำรำงที่ ๑.๕ 

ตารางท่ี ๑.๒ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 
พำณิชยกรรม พณิชยกำร กำรบัญชี 175 175 159 509 
  กำรตลำด 112 84 60 256 
  กำรเลขำนุกำร 51 54 52 157 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 104 111 106 321 
  ธุรกิจค้ำปลีก (ทวิภำคี) 25 14 4 43 
  กำรประชำสัมพันธ์ 0 0 18 18 
ศิลปกรรม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ 15 20 18 53 
  กำรออกแบบ 24 11 17 52 
  ศิลปกรรมเซรำมิก 3 0 2 5 
คหกรรม คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ 14 2 23 39 
  อำหำรและโภชนำกำร 79 63 68 210 
  คหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม 54 38 34 126 

รวม 656 572 561 1,789 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕8  

ที่มำ : งำนทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 รวม 
บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรบัญชี 199 207 506 
 กำรตลำด กำรตลำด 155 106 261 
 กำรเลขำนุกำร กำรเลขำนุกำร 22 22 44 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 67 76 143 
 กำรจัดกำรส ำนักงำน กำรจัดกำรส ำนักงำน 39 0 39 
 กำรจัดกำรธุรกิจค้ำ

ปลีก 
กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก 

24 20 44 

คหกรรม เทคโนโลยีแฟชั่นและ
สิ่งทอ 

เทคโนโลยีแฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

14 32 46 

 อำหำรและโภชนำกำร อำหำรและโภชนำกำร 70 48 118 
 กำรบริหำรงำน 

คหกรรมศำสตร์ 
กำรจัดกำรคหกรรม 
เพ่ือกำรโรงแรม 

40 5 45 

อุตสำหกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
49 40 89 

ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กรำฟิก คอมพิวเตอร์กรำฟิก 30 16 46 
รวม 709 572 1,281 

 
 

         ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕8  
ที่มำ : งำนทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ตารางท่ี ๑.๓ จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร/สาขาวิชา 

จ า
นว

น 
(ค

น)
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

คร
ูผุ้ช

่วย
 

คร
ูคศ

.๑
 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ฝ่ำยผู้บริหำร 5 5 - - 4 1 - 5 - - - 1 4 - 
สำขำทักษะชีวิต 22 13 2 7 8 14 - 9 13 - 1 5 7 - 
สำขำวิชำกำรบัญชี 12 9 1 2 - 12 - 7 5 - 1 6 2 - 
สำขำวิชำกำรตลำด 11 9 - 2 2 9 - 5 6 - 1 4 3 1 
สำขำวิชำเลขำนุกำร 9 8 - 1 - 9 - 4 5 - - 4 4 - 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 5 - 4 3 6 - 4 5 - - 4 1 - 
สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก  
(ทวิภำคี) 

4 3 - 1 1 3 - 3 1 - - 1 2 - 

สำขำวิชำศิลปกรรม 9 6 - 3 5 4 - 1 8 - 1 - 5 - 
สำขำวิชำเทคโนโลยีแฟชั่น
และสิ่งทอ 

4 4 - - - 4 - - 4 - - 3 1 - 

สำขำวิชำอำหำรและ
โภชนำกำร 

7 4 - 3 - 7 - - 7 - - 2 2 - 

สำขำวิชำบริหำรงำน 
คหกรรมศำสตร์ 

5 4 - 1 - 5 - 2 3 1 1 1 1 - 

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2 2 - - 2 - - 2 - - - 1 1 - 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์
กรำฟิก 

1 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - - 

รวม 100 73 3 24 26 74 0 42 58 1 5 33 33 1 
 
 

       ข้อมูล ณ วันที่  15 กันยำยน 2558 
              ที่มำ : งำนบุคลำกร 

 
 
 



๑๐ 

 

ตารางท่ี ๑.๔ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ
การศึกษา 

ข้อ 
งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

ก.
พ.

  

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
  

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

 

ชา
ย 

หญิ
ง  

ม.
ต้น

หร
ือต

่ าก
ว่า

  

ม.
ปล

าย
/ป

วช
.  

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 
 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 
 

๑ งำนบริหำรทั่วไป 3 - - 3 - 3 - - 3 - 

๒ งำนบุคลำกร 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

๓ งำนกำรเงิน 2 1 - 1 - 2 - 1 - 1 

๔ งำนบัญชี 1 - - 1 - 1 - 1 - - 

๕ งำนพัสดุ 3 - 1 2 - 3 - 2 - 1 

๖ งำนอำคำรสถำนที่ 17 - 5 12 15 2 17 - - - 

๗ งำนทะเบียน 2 - - 2 - 2 - - 2 - 

๘ งำนประชำสัมพันธ์ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

๙ 
งำนวำงแผนและ
งบประมำณ 

1 - - 1 - 1 - 1 - - 
10 

งำนส่งเสริมผลิตผล
กำรค้ำและประกอบ
ธุรกิจ 

๑1 
งำนวิจัยพัฒนำ
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

1 - - 1 - 1 - 1 - - 
๑2 

งำนประกันคุณภำพ
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

13 งำนควำมร่วมมือ 

๑4 
งำนศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศ 

1 - - 1 1 - - 1 - - 

 
 
 



๑๑ 

 

ข้อ 
งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

ก.
พ.

  

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
  

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

 

ชา
ย 

 

หญิ
ง  

ม.
ต้น

หร
ือต

่ าก
ว่า

  

ม.
ปล

าย
/ป

วช
.  

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 
 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 
 

๑๕ 
งำนกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษำ 1 - - 1 - 1 - 1 - - 

๑๖ งำนครูที่ปรึกษำ 

๑๗ งำนปกครอง 
1 - - 1 - 1 - 1 - - 

๑๘ 
งำนโครงกำรพิเศษและ
กำรบริกำรชุมชน 

๑๙ 
งำนแนะแนวอำชีพและ
กำรจัดหำงำน 

1 - - 1 - 1 - - 1 - 

๒๐ งำนสวัสดิกำรนักเรียน 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

๒๑ 
งำนพัฒนำหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน 

1 - - 1 - 1 - - 1 - 

๒๒ งำนวัดผลประเมินผล 1 - - 1 - 1 - 1 - - 

๒๓ 
งำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุด 

2 - - 2 - 2 - - 1 1 

๒๔ 
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำค ี

- - - - - - - - - - 

๒๕ 
งำนสื่อกำรเรียน 
กำรสอน 

1 - - 1 1 - - 1 - - 

รวม 42 1 6 35 17 25 17 11 11 3 

รวมทั้งหมด 42 42 42 42 

 
 

      ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยำยน 2558 
          ที่มำ : งำนบุคลำกร 

 
 
 



๑๒ 

 

๑.๓ ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง 

นำยพลฤทธิ์  จินดำหลวง 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝำ่ยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 

นำยคติ  ปรีชำ 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝำ่ยบริหำรทรัพยำกร 

นำยปณิทัต  ลีจ้ินดำ 

หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที ่ 
นำยจิรศกัดิ์  คลมุดวง 

หัวหน้ำงำนพัสด ุ
นำงยุพิน แสงเหมอืนเพช็ร 

หัวหน้ำงำนบัญช ี 
นำงดวงพร สัจจำมรรค 

  

หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
นำงวรรณำ  เทพฉิม 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝำ่ยวิชำกำร 

นำยสันต์  ดวงประภำ 

หัวหน้ำงำนบริหำรทัว่ไป 
นำงอญัจนำ  โพธิอ์ยู่ 

 
หัวหน้ำงำนบุคลำกร 

นำงประณิตำ  ศรีสมุทร 

หัวหน้ำงำนประชำสัมพนัธ ์
นำงอรุณี  ลีจ้ินดำ 

หัวหน้ำงำนทะเบียน  
นำงพัชรำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 

สำขำวิชำทักษะชวีิตและสำขำวชิำชีพ 
 หัวหน้ำสำขำวิชำทักษะชีวิต  
 หัวหน้ำสำขำวิชำบริหำรงำน 

คหกรรมศำสตร์ 
 หัวหน้ำสำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ 
 หัวหน้ำสำขำวิชำอำหำรและ 

โภชนำกำร  
 หัวหน้ำสำขำวิชำกำรบัญชี  
 หัวหน้ำสำขำวิชำเลขำนุกำร  
 หัวหน้ำสำขำวิชำกำรตลำด  
 หัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 หัวหน้ำสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ 

ค้ำปลีก  
 หัวหน้ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์  
 หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ  
 หัวหน้ำสำขำวิชำวิจิตรศิลป์ 
 หัวหน้ำสำขำวิชำออกแบบ 
 หัวหน้ำสำขำวิชำศิลปกรรมเซรำมิก 
 หัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิค 
 หัวหน้ำสำขำวิชำกำรจัดกำร

ส ำนักงำน 
 หัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 

หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและ  
กำรจดัหำงำน 

นำงรจนำ เฉลิมชัย 

หัวหน้ำงำนสวสัดิกำรนกัเรียน 
นักศกึษำ 

นำงนำธญำ  สดชื่น 

หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและ  
กำรบรกิำรชุมชน 

นำยไตรสิทธิ ์ สิงหภิวัฒน ์

หัวหน้ำงำนปกครอง 
นำยวีระ  ทองทำบวงศ ์

หัวหน้ำงำนครูที่ปรกึษำ 
นำงสำวจงกล นันทพล 

หัวหน้ำงำนกิจกรรมนกัเรียนนักศกึษำ 
นำงวรรณนภำ ไกวัลอำภรณ ์

หัวหน้ำงำนวดัผลประเมินผล 
นำยทศพล วจิำรณกรน ์

หัวหน้ำงำนวทิยบริกำรและ
ห้องสมุด 

นำงกรีะตกิำญจน์ มำอยู่วัง 

หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร 
กำรเรียนกำรสอน  

นำงสำวประคอง เจนคณุำวัฒน ์

หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 
นำงปภัสสร อินทโสตถ ิ

หัวหน้ำงำนวจิัยพัฒนำนวัตกรรม  
และสิ่งประดิษฐ ์

นำงสำวจิตต์ใส แก้วบุญเรอืง 

หัวหน้ำงำนประกนัคุณภำพ  
และมำตรฐำนกำรศกึษำ 

นำงสำวแพรวพรรณ  สิทธิวรีะกุล 

หัวหน้ำงำนส่งเสรมิผลิตผล กำรค้ำ 
และประกอบธุรกิจ 
นำงมรรษณำ  จัดด ี

หัวหน้ำงำนควำมรว่มมอื 
นำงสำวอำนีสรำ  โศภนะศกุร ์

หัวหน้ำงำนศนูย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นำงชญำนันทน ์ธิรำช 

หัวหน้ำงำนอำชีวศกึษำ 
ระบบทวิภำค ี

นำงอำรีรัตน ์พุทธวงศ ์

งำนควบคุมภำยใน 

นำงอัญชนำ  เหมวงศ์กุล 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝำ่ยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นำงสำววำรี  ชวีะเจริญ 
 

หัวหน้ำงำนสือ่กำรเรียน 
กำรสอน 

นำยนรนิทร์  มกุดำเนตร 



๑๓ 

 

๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ผลงานรางวัลประจ าปีการศึกษา 255๘ 
ประเภทสถานศึกษา 

 
ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ สถานที่จัด/หน่วยงาน 

1 รำงวัลระดับชำติ  โล่เชิดชูเกียรติ ระดับดีเด่น 
แด่วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง  เป็น
สถำนศึกษำ สีขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข ประจ ำปี 2556  
กระทรวงศึกษำธิกำร 

หอประชุมคุรุสภำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
กรุงเทพมหำนคร 

2 รำงวัลระดับชำติ โล่เชิดชูเกียรติ แด่วิทยำลัย
อำชีวศึกษำล ำปำง เป็นสถำนศึกษำที่จัด
โครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ณ สวนพฤกษศำสตร์ทวีชล  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 
 

ผลงานรางวัลประจ าปีการศึกษา 255๘ 
ประเภท ผู้บริหาร และครู 

 
ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/หน่วยงาน 

1 รำงวัล  ข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ ำปี
งบประมำณ  2557 
 

นำยปณิทัติ  ลี้จินดำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง 

2 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ประเภทครู - อำจำรย์ กำร
แข่งขันหมำกล้อม
อำชีวศึกษำครั้งที่ 14  
(V-GO XIV) 

นำยคติ ปรีชำ วิทยำลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี  โดย สอศ.
ร่วมกับ สมำคมกีฬำหมำก
ล้อมแห่งประเทศไทย 

3 รำงวัลระดับเหรียญทอง  
ชื่อผลงำน กำรเรียนรู้ผ่ำน
ช่องทำงกำรเรียนรู้แบบ
สังคมออนไลน์ดว้ย 
EDMODO 
 
 

นำยนิพนธ์ ร่องพืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีวศึกษำภำคเหนือ  



๑๔ 

 

ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/หน่วยงาน 
4 รำงวัลระดับเหรียญทอง  

ชื่อผลงำน บทเรียนส ำเร็จรูป
โปรแกรมเพำเวอร์พ้อยท์  
เรื่องกำรวิเครำะห์สังเครำะห์
และประเมินค่ำสำร 

นำยวีระ ทองทำบวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีวศึกษำภำคเหนือ  

5 รำงวัลระดับเหรียญเงิน  
ชื่อผลงำน พุทธธรรมเพื่อ
ชีวิต และ สังคม 

นำงวรรณนภำ ไกวัลอำภรณ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 

6 รำงวัลระดับเหรียญเงิน  
ชื่อผลงำน โปรกแกรมสอน
สถิติเบื้องต้น 

นำงสำวจำรุพร วำงมือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 
 

7 รำงวัลระดับเหรียญเงิน  
ชื่อผลงำน CAI CHI 

นำยสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 
 

 
 

ผลงานรางวัลประจ าปีการศึกษา 255๘ 
ประเภท นักเรียน นักศึกษา 

 
ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/หน่วยงาน 

1 รำงวัลชนะเลิศ ระดับชำติ  
"กำรประกวดแผนธุรกิจของนัก
ธุรกิจรุ่นเยำว์ในตลำดอำเซียน" 

1.นำงสำวจินดำรัตน์ ค ำหนัก  
2.นำงสำวนันทวัน โอดปะละ  
3.นำยชูตระกูล บุญมำวงค์ 

โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

2 รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขัน
สำขำแฟชั่นเทคโนโลยี 

1.นำงสำวผำณิตภำ แซ่เฮ้อ สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำนภำค 10 ล ำปำง 
 

3 รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขัน
สำขำเว็บดีไซน์ 

1.นำงสำวอรกัญญำ วงศ์รักไทย สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำนภำค 10 ล ำปำง 
 

4 รำงวัลเหรียญทอง มวย ไทย
สมัครเล่นหญิงรุ่น 45 กก. 

1.นำงสำวศศิพร แก้วสว่ำง กำรแข่งขันกีฬำ 
“พญำมังรำยเกมส์” 
อำชีวะเกมส์ ภำคเหนือ 
ครั้งที่ 10 ณ สนำมกีฬำ
กลำง จังหวัดเชียงรำย 
 



๑๕ 

 

ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/หน่วยงาน 
5 รำงวัลเหรียญทอง กรีฑำขว้ำง

จักรหญิง 
1.นำงสำววรัญญำ แซ่ลิ้ม กำรแข่งขันกีฬำ 

“พญำมังรำยเกมส์” 
อำชีวะเกมส์ ภำคเหนือ 
ครั้งที่ 10 ณ สนำมกีฬำ
กลำง จังหวัดเชียงรำย 

6 รำงวัลเหรียญทอง หมำกล้อม 
ทีมผสม 

1.นำงสำวสิริรัตน์ แก้วธรรม  
2.นำยณรงค์ ฤทธิ์ จันทร์สุยะ 

กำรแข่งขันกีฬำ 
“พญำมังรำยเกมส์” 
อำชีวะเกมส์ ภำคเหนือ 
ครั้งที่ 10 ณ สนำมกีฬำ
กลำง จังหวัดเชียงรำย 

7 รำงวัลเหรียญทอง หมำกล้อม
เดี่ยว 

1.นำยปองภพ สันเพชรเวสสกุล กำรแข่งขันกีฬำ 
“พญำมังรำยเกมส์” 
อำชีวะเกมส์ ภำคเหนือ 
ครั้งที่ 10 ณ สนำมกีฬำ
กลำง จังหวัดเชียงรำย 

8 รำงวัลเหรียญทอง หมำกล้อม
คู่ผสม 

1.นำยธนำกร เขื่อนแก้ว กำรแข่งขันกีฬำ 
“พญำมังรำยเกมส์” 
อำชีวะเกมส์ ภำคเหนือ 
ครั้งที่ 10 ณ สนำมกีฬำ
กลำง จังหวัดเชียงรำย 

9 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด
กำรจัดโต๊ะหมู่บูชำพระรัตนตรัย  
หมู่ 9 

1.นำงสำวพรพิรำบ อินต๊ะหล้ำ  
2.นำงสำววิไลพร ค ำป้อง  
3.นำยอัษฎำวุธ ใจอำวุธ  
4.นำยทวีศักดิ์ โสแสง 

ข่วงนคร อ.เมือง  
จ.ล ำปำง 

10 รำงวัลชนะเลิศ กำรออกแบบ 
เว็บเพจ 

1.นำงสำวอชิรญำ สมเสียง  
2.นำงสำวอรกัญญำ วงศ์รักไทย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ  
ล ำปำง 

11 รำงวัลดีเด่น อันดับ 1  
กำรแข่งขันท ำบัญชีด้วย
โปรแกรมส ำเร็จรูป 

1.น.ส.อัจฉรำภรณ์ สุขแจ่ม  
2.น.ส.มัสยำ ชุ่มอินจักร  
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
ภำคตะวันออก (อี.เทค) 

12 รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
บุคคลหญิง 

1.นำงสำวศุภิสรำ จรัสเรืองแสง กำรแข่งขันกีฬำเยำวชน
แห่งชำติ ภำค 5 ครั้งที่ 
32 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 



๑๖ 

 

ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/หน่วยงาน 
13 รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

คู่ผสม 
1.นำยปองภพ สันเพชรเวสสกุล  
2.นำงสำวศุภิสรำ จรัสเรืองแสง 

กำรแข่งขันกีฬำเยำวชน
แห่งชำติ ภำค 5 ครั้งที่ 
32 จังหวัดเชียงใหม่ 

14 รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
คู่หญิง 

1.นำงสำวสิริรัตน์ แก้วธรรม  
2.นำงสำวศิรินภำ ฟั่นสำย 

กำรแข่งขันกีฬำเยำวชน
แห่งชำติ ภำค 5 ครั้งที่ 
32 จังหวัดเชียงใหม่ 
 

15 รำงวัลชนะเลิศ งำนออกแบบ 
3D Animation ช้ำงไทย 

1.นำยณัฐวัฒน์ ดวงใจ  
2.นำยรำมนรินทร์ ชัยชนะ 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 
ระดับภำค ภำคเหนือ  
(จ.อุตรดิตถ์) 

16 รำงวัลชนะเลิศ จิตรกรรมสีน้ ำ
หุ่นนิ่ง 

1.นำงสำววรรณษำ ภู่สิ่งห ์ 
2.นำงสำวเอ้ือกำรย์ สุทธวงศ์ 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 
ระดับภำค ภำคเหนือ  
(จ.อุตรดิตถ์) 

17 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด
ร้องเพลงไทย สำกล (สตริง) 
หญิง 

1.นำงสำวกนกลดำ ใจตำบุตร กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 
ระดับภำค ภำคเหนือ  
(จ.อุตรดิตถ์) 

18 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด
กำรพูดสำธิต เป็นภำษำอังกฤษ 

1.นำงสำวณัฐริกำ ยำสิทธิ์ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 
ระดับภำค ภำคเหนือ  
(จ.อุตรดิตถ์) 

19 รำงวัลชนะเลิศ อุปกรณ์ช่วยจัด
กลีบผ้ำ 

1.นำงสำวขวัญกมล เทพรมวงศ์  
2.นำงสำวโยษิตำ มูลอิ่น 

กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ สุดยอด
นวัตกรรมอำชีวศึกษำ 
ระดับภำค ภำคเหนือ  
(จ.อุตรดิตถ์) 

20 รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรใช้
คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี 

1.นำงสำวดำริน ยะทุ่งตัน  
2.นำงสำวเมวิกำ สมศรี 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง  
21 รำงวัลชนะเลิศ โปรแกรม

ส ำเร็จรูปเพ่ืองำนบัญชี 
1.นำงสำวอัจฉรำภรณ์ สุขแจ่ม  
2.นำงสำวมัสยำ ชุ่มอินจักร 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
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ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/หน่วยงาน 
22 รำงวัลชนะเลิศพิมพ์ดีดอังกฤษ

ด้วยคอมพิวเตอร์ 
1.นำยภูวนัย ค ำใจงำม กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
23 รำงวัลชนะเลิศ กำรเขียนแผน

ธุรกิจ 
1.นำยชูตระกูล บุญมำวงค์  
2.นำงสำวรสริน วงศ์ชื่นใจ  
3.นำงสำวเดือนเต็มดวง กิติค ำ  
4.นำงสำวพรรณวิภำ ต๊ะน้อย  
5.นำงสำวอมรรัตน์ บุญเลิศ 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 

24 รำงวัลชนะเลิศ The 
marketing Challenge 

1.นำยอโนชำ มำนันชัย  
2.นำงสำวไอริน เชื้อพรรณงำม  
3.นำงสำวกัญญำณัฐ เกตุแก้ว 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
25 รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ

ทอง กำรขำยสินค้ำออนไลน์ 
1.นำงสำวอรกัญญ วงศ์รักไทย  
2.นำงสำวอชิรญำ สมเสียง 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
26 รำงวัลชนะเลิศ กำรออกแบบ 

Web Page 
1.นำงสำวปุญชรัศน์ ดวงตำ 
2.นำงสำวอำรยำ พันธุ์ดี 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
27 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกอบ

อำหำรไทยเป็นชุด 
1.นำยศตพล ม่วงจินดำ 
2.นำงสำวเกสร ฟ่ันอุด  
3.นำยสุรเดช อุตส่ำห์ 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
28 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกอบ

อำหำรชุดแบบ ตะวันตก 
1.นำยปฏิภำณ อ่ินแก้วเครือ  
2.นำยศิรำยุทธ เทศรุ่งเรือง  
3.นำงสำวสุรีวัลย ์ชุนเกศำ 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
29 รำงวัลชนะเลิศ กำรประยุกต์

ดอกไม้ใน ท้องถิ่น 
1.นำยธีรพงษ์ สำยเทพ  
2.นำยอิทธิพล แสนแก้ว  
3.นำงสำวทิพภำพร วงค์ก ำบิน  
4.นำงสำววรำพร ค ำมำออน 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 

30 รำงวัลชนะเลิศ ประยุกต์ดอกไม้
แบบไทย 

1.นำยอัษฎำวุธ ใจอำวุธ  
2.นำงสำววิไลพร ค ำป่อง  
3.นำงสำวยุภำรัตน์ ยะเปียงปลูก 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
31 รำงวัลชนะเลิศ กำรออกแบบ

และตัดเย็บชุด นอนวัยรุ่นหญิง 
อำยุ 15 - 20 ปี 

1.นำงสำวสร้อย ผำด่ำน  
2.นำงสำวฐิติมำ สง่ำผำกุล  
3.นำงสำววำสนำ แซ่โย่ง 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
 
 



๑๘ 

 

ล าดับที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/หน่วยงาน 
32 ชนะเลิศ กำรออกแบบและตัด

เย็บชุด ท ำงำนสตรี  
อำยุ 25 - 35 ปี 

1.นำงสำวสุวนันท์ ครรลองหรรษำ  
2.นำงสำวนภัสสร แซ่ส่ง  
3.นำงสำวกรวิภำ หำญเรืองกิจ 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
33 รำงวัลชนะเลิศ กำรวำดภำพ 

คนเหมือน 
1.นำยธัญกร เจริญสุข กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
34 รำงวัลชนะเลิศ กำรออกแบบ

ตกแต่งภำยใน “ห้องพักผ่อน 
Family Room” 

1.นำงสำวสโรชำ หลีกเลี่ยง กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
35 รำงวัลชนะเลิศ กำรออกแบบ

ต้นฉบับปก หนังสือ เรื่องนิยม
หลัก 12 ประกำร 

1.นำงสำวอำรยำ ยำรังสี  
2.นำงสำวมินตรำ สุวรรณเทศ 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
36 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด

สุนทรพจน์ ภำษำอังกฤษ 
1.นำงสำวเบญจสวรรค์ นพคุณ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
37 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด

สุนทรพจน์ ภำษำไทย 
1.นำงสำวนครินทร์  ไทยบัณฑิตย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
38 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด

ดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (จะเข้) 
1.นำงสำวสิริณดำ จันทร์โรจน กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
39 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด

ดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขิม) 
1.นำงสำวอภิษฎำ เทพสืบ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
40 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด 

เล่ำนิทำน พ้ืนบ้ำน 
1.นำงสำวประภัสสร กำวิต กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

และทักษะวิชำพ้ืนฐำน 

ระดับ อศจ. ล ำปำง 
41 รำงวัลชนะเลิศ กำรประดิษฐ์

ภำพนูนสูงจำกกระดำษ  
เหลือใช้ 

1.นำงสำวสุทธินันท์ อินลำ   
2.นำงสำวภัทรสุดำ นิลประภำ 

“กำรประกวดสิ่ง
ประดิษฐคนรุ่นใหม่ สุด
ยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ” ระดับ 
อศจ.ล ำปำง 

 



ตอนที่ ๒ 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  

ปรัชญา  
“คุณธรรมน ำหน้ำ  พัฒนำวิชำชีพ” 

(Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.) 
วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น ำแห่งภูมิภำคในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
(Leadership of the region in Vocational Education Management.) 
พันธกิจ 
๑. จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
(To qualify the teaching and learning methods of vocational education to 

international standard.) 
๒. สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ และกำรให้บริกำรวิชำชีพ

แก่ชุมชนและสังคม  
(To build a network of cooperation partners in vocational education, and 

provide vocational services to the communities.) 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรให้กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(To promote and support the personals to have continuous improvement.) 
๔. ส่งเสริมให้มีกำรวิจัย สร้ำงนวัตกรรม พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพ 
(To facilitate the research works, create innovations and develop a knowledge 

for vocational development.) 
๕. สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนและผู้สนใจในกำรฝึกทักษะสมรรถนะและควำมรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือกำร

เรียนรู้ตลอดชีวิต ในสังคมโลกำภิวัตน์ 
(To provide opportunities for students and other people who interested in 

practicing the vocational capability skills and vocational knowledge for long-life 
education in globalization societies.) 

 
อัตลักษณ์ (Inentity) : LVC 

 L = Lusted Life  ชีวิตใส 
 V = Virtuous Mind ใจสว่ำง 
 C = Civilized Life พลเมืองดี 
  

 



๒๐ 

 

L : Lustred life  ชีวิตใส 
 สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักกำรอ่ำน แสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำร มีทักษะในกำรคิดและกำรปฏิบัติ 
 V : Virtuous Mind ใจสว่ำง 
 เป็นผู้มีควำมใฝ่ดี มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวที 
สุภำพ 
 C : Civilized Life พลเมืองดี 
 เป็นผู้มีควำมระลึกในหน้ำที่  รักษำค ำพูด ท ำงำนเป็นทีม มีสัมมำคำรวะ มีวัฒนธรรม 
ประชำธิปไตย มีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีควำมเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
กล้ำท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
  
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
  หนึ่งใจเดียวกัน (Oneness)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. กลยุทธ์น้ าเหนือ (เพ่ิมปริมาณผู้เรียนประเภทวิชาศิลปกรรม และคหกรรม) 
 2. กลยุทธ์ Young Blood (สุขภาพดี / Asean / อาชีพ / วิจัย / ฉลาด มีสติ) 
 3. กลยุทธ์อิคคิวซัง (คุณธรรม / ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา) 
 4. กลยุทธ์ม้าไม้ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู 

1. กลยุทธ์ครูโดรำเอมอน (Dora’emon) (เป็นที่รักที่พ่ึงของนักเรียน นักศึกษำ/    
นวัตกรรม) 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ 
  1. กลยุทธ์ประดู่บำน (การจัดการ Oneness Team ความพร้อม ความร่วมมือ 

          ร่วมใจ สามัคคี มีพลัง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ 
   1. กลยุทธ์วิทยำลัยน่ำอยู่ (สถานที่สะอาด สวยงาม / อุปกรณ์พอเพียง) 
   2. กลยุทธ์ Vocational Pizzazz Center (บริการอาชีพ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๒.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง  
 เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงจึง
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้ 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๓.๑ ควำมเสี่ยงด้ำนควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ 

๑. มำตรกำรไม่อนุญำตให้นักเรียน
ระดับปวช. ออกนอกสถำนศึกษำ 
ก่อนเวลำ ๑๕.๐๐ น. 
๒.ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ
ทำงเข้ำออกวิทยำลัย และใน
บริเวณท่ีเป็นจุดอับหรือพ้ืนที่เสี่ยง 
๓.ติดตั้งตู้แดงของสถำนี
ต ำรวจภูธรเมืองล ำปำงไว้ บริเวณ
ประตดู้ำนหน้ำวิทยำลัย 

๑.เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียน
ระดับปวช.ออกไปนอก
สถำนศึกษำ แก้ปัญหำกำร
ทะเลำะวิวำท มั่วสุมตำมหอพัก 
บ้ำนเช่ำและสวนสำธำรณะ 
๒.เพ่ือเป็นกำรป้องปรำมและ
บันทึกเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึน 
เก็บไว้เป็นหลักฐำน 
๓.เพ่ือให้มีต ำรวจสำยตรวจมำ
ดูแลควำมเรียบร้อยหน้ำ
วิทยำลัย ในช่วงเวลำนักเรียน
นักศึกษำเลิกเรียน 
 

๒.๓.๒ ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ทะเลำะวิวำท 

๑. แต่งตั้งครูปกครองประจ ำ
สำขำวิชำ 
๒.แต่งตั้งครูที่ปรึกษำประจ ำ
นักเรียนนักศึกษำทุกกลุ่ม 
๓.สร้ำงเครือข่ำยและประสำน
ควำมสัมพันธ์กับครูปกครองของ
สถำนศึกษำอ่ืน ทั้งของภำครัฐและ
เอกชน 
 

๑.เพ่ือดูแล ปกครอง แก้ปัญหำ
และพัฒนำวินัยให้แก่นักเรียน
นักศึกษำในสำขำวิชำที่
รับผิดชอบ 
๒.เพ่ืออบรมสั่งสอน ดูแล 
ช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำแก่
นักเรียนนักศึกษำ 
๓.เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ช่วยเหลือกัน สอดส่องดูแล
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนนักศึกษำ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๓.๓ ควำมเสี่ยงด้ำน 
สิ่งเสพติด 

๑.รณรงค์สร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนยำ
เสพติด 
๒.คัดกรองเพ่ือค้นหำผู้ใช้สำรเสพ
ติด 
๓.ป้องปรำบ ตรวจค้น สุ่มตรวจ
ปัสสำวะเพ่ือปรำมกำรเกี่ยวข้อง
กับสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
๔.แก้ไข บ ำบัดผู้เสพ ผู้ติดสำรเสพ
ติด 
๕.ดูแล ติดตำม ก ำกับ กำรใช้ชีวิต
กำรเรียน เพ่ือให้ภำวะจิตใจ
เข้มแข็ง 

๑.ผู้ค้ำยำเสพติดไม่มีปรำกฏใน
วิทยำลัย 
๒.ผู้เสพได้รับกำรบ ำบัด ลด ละ 
เลิกเสพในที่สุด 
๓.เป็นสถำนศึกษำสีขำว 

๒.๓.๔ ควำมเสี่ยงด้ำนสังคม 
เช่น กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร , โรคเอดส์ 

๑.จัดท ำโครงกำรป้องกัน 
ปลอดภัยห่ำงไกลเอดส์และ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 

๑.นักเรียนนักศึกษำเกิดควำม
ตระหนักถึงปัญหำของกำรแพร่
ระบำดของโรคเอดส์และกำร
ป้องกัน 
๒.นักเรียนนักศึกษำทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับโรคเอดส์และ
ร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่
เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
๓.นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้ใน
กำรป้องกันโรคเอดส์ เข้ำใจเรื่อง
เพศและปฏิบัติตนในเรื่องควำม
รักให้เหมำะสมกับวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๓.๕ ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
พนันและกำรมั่วสุม 

๑. มำตรกำรไม่อนุญำตให้นักเรียน
ระดับปวช. ออกนอกสถำนศึกษำ 
ก่อนเวลำ ๑๕.๐๐ น. 
๒. แต่งตั้งครูปกครองประจ ำ
สำขำวิชำ 
๓.แต่งตั้งครูที่ปรึกษำประจ ำ
นักเรียนนักศึกษำทุกกลุ่ม 
๔.สร้ำงเครือข่ำยและประสำน
ควำมสัมพันธ์กับครูปกครองของ
สถำนศึกษำอ่ืน ทั้งของภำครัฐและ
เอกชน 
๕.ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ
ทำงเข้ำออกวิทยำลัย และใน
บริเวณท่ีเป็นจุดอับหรือพ้ืนที่เสี่ยง 
๖.ติดตั้งตู้แดงของสถำนี
ต ำรวจภูธรเมืองล ำปำงไว้ บริเวณ
ประตดู้ำนหน้ำวิทยำลัย 
7. การประชุมขอความร่วมมือใน
การดูแบพฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษา 

๑.เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียน
ระดับปวช.ออกไปนอก
สถำนศึกษำ แก้ปัญหำกำร
ทะเลำะวิวำท มั่วสุมตำมหอพัก 
บ้ำนเช่ำและสวนสำธำรณะ 
๒.เพ่ือดูแล ปกครอง แก้ปัญหำ
และพัฒนำวินัยให้แก่นักเรียน
นักศึกษำในสำขำวิชำที่
รับผิดชอบ 
๓.เพ่ืออบรมสั่งสอน ดูแล 
ช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำแก่
นักเรียนนักศึกษำ 
๔.เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ช่วยเหลือกัน สอดส่องดูแล
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนนักศึกษำ 
๕.เพ่ือเป็นกำรป้องปรำมและ
บันทึกเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึน 
เก็บไว้เป็นหลักฐำน 
๖.เพ่ือให้มีต ำรวจสำยตรวจมำ
ดูแลควำมเรียบร้อยหน้ำ
วิทยำลัย ในช่วงเวลำนักเรียน
นักศึกษำเลิกเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก  
๑. สถำนศึกษำ ควรส่งเสริมผู้เรียน ได้จัดท ำ
ผลงำนที่เป็นโครงงำนทำงวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัด 
ชุมชน ระดับภำค และระดับชำติ มำกข้ึน โดยหำ
แหล่งเงินทุนสนับสนุนจำกชุมชน ท้องถิ่น  หรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน   พร้อมทั้ง
จัดหำเวทีเพ่ือน ำเสนอผลงำนหรือเข้ำร่วมกำร
แข่งขันต่ำง ๆ 

    สถำนศึกษำได้จัดท ำกำรจัดให้มีกำรส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษำทุกสำขำวิชำจัดท ำสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงงำนวิชำชีพ เข้ำแข่งขันในเวทีต่ำง ๆ 
จำกงบประมำณที่ต้นสังกัดจัดสรร 

๒.สถำนศึกษำ  ควรส่งเสริมครูผู้สอน ได้พัฒนำ
ต่อยอดผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่น ำไปใช้
ประโยชน์ ในระดับจังหวัด ชุมชน ระดับภำค 
และระดับชำติ มำกขึ้น รวมทั้งหำแหล่งเงินทุน
สนับสนุน จำกภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน 

    สถำนศึกษำเชิญชวนให้คณะครูและบุคลำกร 
จัดท ำงำนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ทุกสำขำวิชำ 

๓. สถำนศึกษำ  ควรจัดท ำแผนโครงกำร/
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ออกให้บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียน ให้
ครบทุกสำขำงำน และครบทุกประเด็น 

    สถำนศึกษำได้จัดให้มีกิจกรรมกำรบริกำร
วิชำชีพของผู้เรียนต่อชุมชนทุกภำคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
๑. ควรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้มีค่ำนิยมที่ดีงำม มี
บุคลิกภำพเหมำะสม เช่น แต่งกำยให้ถูกต้องตำม
ประกำศวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง เรื่อง 
เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำล ำปำง  

มีระบบครูที่ปรึกษำ (คป.๐๑-๐๕) 
• คป.๐๑ ประวัติ รูปถ่ำย นักเรียน นักศึกษำ  
   แผนที่บ้ำนผู้ปกครอง  
• คป.๐๒ แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
นักศึกษำ 
• คป.๐๓ แบบบันทึกรำยงำนเกี่ยวกับผู้ปกครอง  
นักเรียน นักศึกษำ  
• คป.๐๔ บันทึกกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer 
Group)  
• คป.๐๕ แบบรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนครู
ที่ปรึกษำ  

๒.ในกำรท ำหลักสูตร DVT ร่วมกับ Big C เป็นสิ่ง
ที่ดีมำกและน่ำจะด ำเนินกำรเช่นนี้กับสถำน
ประกอบกำรอ่ืน ๆ ให้มำกข้ึน  

ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำค ี

๓.ในกำรท ำงบประมำณเก่ียวกับกำรจัดซื้อวัสดุ
ฝึกส ำหรบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
เหมำะสม ต้องมีควำมเหมำะสมของ
งบด ำเนินกำร และวัสดุฝึก อย่ำงถูกต้อง  

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนทุกงำน ทุก
โครงกำร 

๔.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนสำมำรถประกอบอำชีพ 
และหำรำยได้ให้กับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้  

- SALE Model 
- ศูนย์บ่มเพำะ 
- โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน  

๕.ควรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม ต้องผ่ำน
ผู้รับผิดชอบหลักแล้วกระจำยสู่สำขำวิชำ  

เขียนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Job Description) 

๖.ครูและผู้เรียน บุคลำกรเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิจัย 
และแหล่งค้นคว้ำได้มำกขึ้น  

-วิจัยในชั้นเรียน 
-วิจัยของนักศึกษำ 
-วิจัยวิชำโครงกำร/โครงงำนวิทย์/วิชำสัมมนำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๗.กำรจัดท ำแผนพัฒนำให้สอดรับกับมำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพอำชีวศึกษำ  

-ก ำหนดแผนปฏิบัติกำร แผนพัฒนำสถำนศึกษำ
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 

๘.กำรรวบรวมผลงำนวิจัย นวตักรรม ของครู-
นักเรียนทุกสำขำวิชำอย่ำงครบถ้วน  

-วิจัยในชั้นเรียน 
-วิจัยของนักศึกษำ 
-วิจัยวิชำโครงกำร/โครงงำนวิทย์/วิชำสัมมนำ  

๙.กำรพัฒนำกำรให้บริกำรห้องสมุดมี
ประสิทธิภำพเพียงพอในด้ำนปริมำณหนังสือที่จัด
เพ่ิมข้ึนทุกปี  

พัฒนำระบบงำนห้องสมุด  

๑๐.กำรส่งเสริมกำรจัดท ำผลงำนวิจัยในภำพรวม
ของสถำบัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ซึ่งจะสอดคล้อง
กับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรขององค์กร  

- มอบหมำยงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ จัดท ำวิจัยสถำบัน  

 



๒๘ 

 

ตอนที่ ๓ 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

สาขาวิชา 
ระดับ
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ออก
กลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
อยู่จริง 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
การบัญชี ปวช.๑ 175 9 166 166 100.00 
การบัญชี ปวช.๒ 175 2 173 167 96.53 
การบัญชี ปวช.๓ 159 3 156 156 100.00 

รวม/เฉลี่ย   509 14 495 489 98.79 
การตลาด  ปวช.๑ 112 25 87 70 80.46 
การตลาด ปวช.๒ 84 3 81 79 97.53 
การตลาด ปวช.๓ 60 3 57 57 100.00 

รวม/เฉลี่ย   256 31 225 206 91.56 
การเลขานุการ ปวช.๑ 51 12 39 36 92.31 
การเลขานุการ ปวช.๒ 54 2 52 50 96.15 
การเลขานุการ ปวช.๓ 52 3 49 49 100.00 

รวม/เฉลี่ย   157 17 140 135 96.43 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.๑ 104 3 101 98 97.03 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.๒ 111 6 105 104 99.05 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.๓ 106 2 104 104 100.00 

รวม/เฉลี่ย   321 11 310 306 98.71 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ปวช.๑ 25 4 21 16 76.19 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ปวช.๒ 14 3 11 11 100.00 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ปวช.๓ 4 0 4 4 100.00 

รวม/เฉลี่ย   43 7 36 31 86.11 
 

 



๒๙ 
 

สาขาวิชา 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบีย
นทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ออก
กลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
อยู่จริง 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

การประชาสัมพนัธ ์ ปวช.๑ 0 0 0 0 0.00 
การประชาสัมพนัธ ์ ปวช.๒ 0 0 0 0 0.00 
การประชาสัมพนัธ ์ ปวช.๓ 18 1 17 17 100.00 

รวม/เฉลี่ย   18 1 17 17 100.00 
วิจิตรศิลป ์ ปวช.๑ 15 5 10 8 80.00 
วิจิตรศิลป ์ ปวช.๒ 20 0 20 16 80.00 
วิจิตรศิลป ์ ปวช.๓ 18 2 16 16 100.00 

รวม/เฉลี่ย   53 7 46 40 86.96 
การออกแบบ ปวช.๑ 24 5 19 13 68.42 
การออกแบบ ปวช.๒ 11 0 11 9 81.82 
การออกแบบ ปวช.๓ 17 1 16 15 93.75 

รวม/เฉลี่ย   52 6 46 37 80.43 
ศิลปกรรมเซรามิก ปวช.๑ 3 0 3 2 66.67 
ศิลปกรรมเซรามิก ปวช.๒ 0 0 0 0 0.00 
เครื่องเคลือบดินเผา ปวช.๓ 2 0 2 2 100.00 

รวม/เฉลี่ย   5 0 5 4 80.00 
แฟชั่นและสิ่งทอ  ปวช.๑ 14 0 14 12 85.71 
แฟชั่นและสิ่งทอ ปวช.๒ 2 0 2 2 100.00 
แฟชั่นและสิ่งทอ ปวช.๓ 23 4 19 19 100.00 

รวม/เฉลี่ย   39 4 35 33 94.29 
อาหารและโภชนาการ ปวช.๑ 79 20 59 56 94.92 
อาหารและโภชนาการ ปวช.๒ 63 6 57 53 92.98 
อาหารและโภชนาการ ปวช.๓ 68 2 66 66 100.00 

รวม/เฉลี่ย   210 28 182 175 96.15 
คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปวช.๑ 54 12 42 42 100.00 
คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปวช.๒ 38 3 35 34 97.14 
คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปวช.๓ 34 0 34 33 97.06 

รวมเฉลี่ย  126 15 111 109 98.20 
รวม/เฉลี่ยระดับปวช.   1,789 141 1,648 1,582 96.00 

       
       
       
       

        



๓๐ 
 

สาขาวิชา 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบีย
นทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ออก
กลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
อยู่จริง 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
การบัญชี ปวส.๑ 199 14 185 184 99.46 
การบัญชี ปวส.๒ 207 0 207 207 100.00 

รวม/เฉลี่ย   406 14 392 391 99.74 
การตลาด ปวส.๑ 155 32 123 123 100.00 
การตลาด ปวส.๒ 106 3 103 103 100.00 

รวม/เฉลี่ย   261 35 226 226 100.00 
การเลขานุการ ปวส.๑ 22 8 14 14 100.00 
การเลขานุการ ปวส.๒ 22 0 22 22 100.00 

รวม/เฉลี่ย   44 8 36 36 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.๑ 67 5 62 62 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.๒ 76 0 76 76 100.00 

รวม/เฉลี่ย   143 5 138 138 100.00 
การจัดการส านักงาน ปวส.๑ 39 7 32 32 100.00 
การจัดการส านักงาน ปวส.๒ 0 0 0 0 0 

รวม/เฉลี่ย  39 7 32 32 100.00 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ปวส.๑ 24 5 19 19 100.00 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ปวส.๒ 20 0 20 20 100.00 

รวม/เฉลี่ย   44 5 39 39 100.00 
เทคโนโลยีแฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

ปวส.๑ 14 2 12 12 100.00 

เทคโนโลยีแฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

ปวส.๒ 32 1 31 31 100.00 

รวม/เฉลี่ย   46 3 43 43 100.00 
อาหารและโภชนาการ ปวส.๑ 70 9 61 57 93.44 
อาหารและโภชนาการ ปวส.๒ 48 2 46 44 95.65 

รวม/เฉลี่ย   118 11 107 101 94.39 
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สาขาวิชา 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบีย
นทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ออก
กลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
อยู่จริง 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

การจัดการคหกรรมการ
โรงแรม 

ปวส.๑ 40 4 36 36 100.00 

การจัดการคหกรรมการ
โรงแรม 

ปวส.๒ 5 0 5 5 100.00 

รวม/เฉลี่ย   45 4 41 41 100.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.๑ 49 6 43 37 86.05 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.๒ 40 2 38 37 97.37 

รวม/เฉลี่ย   89 8 81 74 91.36 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส.๑ 30 4 26 24 92.31 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส.๒ 16 1 15 15 100.00 

รวม/เฉลี่ย  46 5 41 39 95.12 
รวม/เฉลี่ยระดับปวส.   1,281 105 1,176 1,160 98.60 
รวม/เฉลี่ยทั้งหมด   3,070 246 2,824 2,742 97.10 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐ ขึ้นไป มีค่าเท่ากับร้อยละ  97.10 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 5 
ดี 3.51 – 4.50 ๔ 

พอใช้ 2.51 – 3.50 ๓ 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 ๑ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

เครื่องมือที่
ใช้ประเมิน 

จ านวนที่ตอบกลับ 

จ านวนของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย  
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย  
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

แบบประเมิน 60 20 60 20 4.90 4.60 
 

ร้อยละของสถานประกอบการและบุคคลในชุมชนที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 
ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก   ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)  ๕ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก   ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)  ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๑) ๑ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
    (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บ
ข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์  
    (2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 



๓๓ 
 

   (3) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
   (4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
   (5) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 156 156 100.00 
- สาขาวิชาการตลาด 59 57 96.61 
- สาขาวิชาการเลขานุการ 48 48 100.00 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 103 103 100.00 
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 17 17 100.00 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 4 100.00 

รวม 387 385 99.48 
2.ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 

   
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 20 18 90.00 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 66 64 96.97 
- สาขาวิชาคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 34 34 100.00 

รวม 120 116 96.67 
3.ประเภทวิชาศิลปกรรม    
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 18 17 94.44 
- สาขาวิชาการออกแบบ 17 17 100.00 
- สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 2 2 100.00 

รวม 37 36 97.30 
รวม ปวช. 544 537 98.71 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาวิชาการบัญชี 207 205 99.03 

- สาขาวิชาการตลาด 104 102 98.08 
- สาขาวิชาการเลขานุการ 22 22 100.00 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 78 78 100.00 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 20 20 100.00 

รวม 431 427 99.07 
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 32 32 100.00 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 47 44 93.62 
- สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือ
การโรงแรม 

5 5 100.00 

รวม 84 81 96.43 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 39 100.00 
ประเภทวิชาศิลปกรรม    
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 15 15 100.00 

รวม ปวส. 569 562 98.77 
รวมทั้งหมดเฉลี่ย 1,113 1,099 98.74 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา มีค่าร้อยละ  98.74 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 

ดี 3.51 – 4.50 ๔ 
พอใช้ 2.51 – 3.50 ๓ 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 ๑ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

วิชา 
พ้ืนฐาน 

ความรู้พ้ืนฐาน
ประเภทวิชา 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี

ผลการสอน
ผ่านทั้ง ๒ 

วิชา 

ร้อยละ 
ผ่าน 

เกณฑ ์
ร้อยละ 

ผ่าน 
เกณฑ ์

ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 160 137 85.63 104 65.00 104 65.00 

- สาขาวิชาการตลาด 60 29 48.33 36 60.00 29 48.33 

- สาขาวิชาการเลขานุการ 51 30 58.82 24 47.06 24 47.06 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 107 68 63.55 45 42.06 45 42.06 

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 18 7 38.89 5 27.78 5 27.78 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีก 

4 2 50.00 2 50.00 2 50.00 

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่น 
และสิ่งทอ 

20 4 20.00 8 40.00 4 20.00 

- สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

69 27 39.13 39 56.52 27 39.13 

- สาขาวิชาการจัดการคหกรรม
เพ่ือการโรงแรม 

34 10 29.41 20 58.82 10 29.41 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 18 12 66.67 14 77.78 12 66.67 

- สาขาวิชาการออกแบบ 17 12 70.59 13 76.47 13 76.47 

- สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม ปวช. 560 338 60.36 310 55.36 275 49.11 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

วิชา 
พ้ืนฐาน 

ความรู้พ้ืนฐาน
ประเภทวิชา 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี

ผลการสอน
ผ่านทั้ง ๒ 

วิชา 

ร้อยละ 
ผ่าน 

เกณฑ ์
ร้อยละ 

ผ่าน 
เกณฑ ์

ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 208 159 76.44 150 72.12 150 72.12 

- สาขาวิชาการตลาด 105 56 53.33 56 53.33 56 53.33 

- สาขาวิชาการเลขานุการ 22 13 59.09 12 54.55 12 54.55 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 77 53 68.83 50 64.94 50 64.94 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีก 

19 9 47.37 10 52.63 9 47.37 

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่น 
และสิ่งทอ 

32 9 28.13 18 56.25 9 28.13 

- สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

47 15 31.91 24 51.06 15 31.91 

- สาขาวิชาการจัดการคหกรรม
เพ่ือการโรงแรม 

5 2 40.00 3 60.00 2 40.00 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

40 23 57.50 13 32.50 13 32.50 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 15 8 53.33 8 53.33 8 53.33 

รวม ปวส. 570 347 60.88 344 60.34 324 56.84 

รวมทั้งหมดเฉลี่ย 1,130 685 60.62 654 57.88 599 53.00 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีค่าร้อยละ 53.00   
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ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 
ดี 3.51 – 4.50 ๔ 

พอใช้ 2.51 – 3.50 ๓ 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
การบัญชี 160 156 97.50 

การตลาด 60 54 90.00 

การเลขานุการ 51 48 94.12 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 107 103 96.26 

ธุรกิจค้าปลีก 18 16 88.89 

การประชาสัมพันธ์ 4 4 100.00 

แฟชั่นและสิ่งทอ 20 18 90.00 

อาหารและโภชนาการ 69 59 85.51 

คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 34 31 91.18 

วิจิตรศิลป์ 18 16 88.89 

การออกแบบ 17 15 88.24 

ศิลปกรรมเซรามิก 2 0 0.00 
รวม ปวช. 560 520 92.86 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 

การบัญชี 208 177 85.10 

การตลาด 105 62 59.05 

การเลขานุการ 22 14 63.64 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 77 62 80.52 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 19 10 52.63 

เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 32 14 43.75 

อาหารและโภชนาการ 47 19 40.43 

การจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 5 3 60.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 27 67.50 

คอมพิวเตอร์กราฟิก 15 9 60.00 
รวม ปวส. 570 397 69.65 

รวมทั้งหมดเฉลี่ย 1,130 917 81.15 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าร้อยละ 
81.15 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 

ดี 3.51 – 4.50 ๔ 
พอใช้ 2.51 – 3.50 ๓ 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 ๑ 



๔๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๖ ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ยกเว้นการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
อาชีวศึกษา เรื่องการประเมินคุณภายภายในอาชีวศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ของมาตรฐานที่ ๑ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ระดับชั้น/สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 

ของรุ่นนั้น 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากผู้เรียน

แรกเข้าของรุ่น 
ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

การบัญชี 168 156 92.86 

การตลาด 80 53 66.25 

การเลขานุการ 64 41 64.06 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 128 96 75.00 

ธุรกิจค้าปลีก 15 3 20.00 

การประชาสัมพันธ์ 22 16 72.73 

แฟชั่นและสิ่งทอ 50 18 36.00 

อาหารและโภชนาการ 85 55 64.71 

คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 40 34 85.00 

วิจิตรศิลป์ 24 13 54.17 

การออกแบบ 26 15 57.69 

ศิลปกรรมเซรามิก 6 2 33.33 

รวม ปวช. 708 502 70.90 
 

 

 



๔๓ 
 

ระดับชั้น/สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนแรก

เข้าของรุ่นนั้น 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากผู้เรียน

แรกเข้าของรุ่น 
ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
- การบัญช ี 222 207 93.24 
- การตลาด 123 98 79.67 
- การเลขานุการ 23 22 95.65 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 79 74 93.67 
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก 26 19 73.08 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 18 15 83.33 
- เทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ทอ 37 32 86.49 
- อาหารและโภชนาการ 58 40 68.97 
- การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 6 5 83.33 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 51 37 72.55 

รวม ปวส. 643 549 85.38 
รวมเฉลี่ย 1,351 1,051 77.79 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกบัแรกเข้า มีค่าเท่ากับ 77.79 ค่าคะแนน 

เท่ากับ 4.86 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 

ดี 3.51 – 4.50 ๔ 
พอใช้ 2.51 – 3.50 ๓ 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 ๑ 



๔๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 

จ านวน 
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 
  

ผู้ได้งานท าภายใน  
๑ ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 

ผู้ศึกษาต่อภายใน  
๑ ปี 

รวมผู้ได้งานท า
ประกอบอาชีพและ

ศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
การบัญชี 162 2 1.23 0 0.00 150 92.59 152 93.83 

การตลาด 62 0 0.00 0 0.00 59 95.16 59 95.16 

การเลขานุการ 64 3 4.69 0 0.00 53 82.81 56 87.50 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 108 1 0.93 1 0.93 101 93.52 102 94.44 

การประชาสัมพันธ์ 25 0 0.00 0 0.00 19 76.00 19 76.00 

การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก 

14 0 0.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00 

วิจิตรศลิป ์ 23 0 0.00 0 0.00 19 82.61 19 82.61 

การออกแบบ 28 0 0.00 0 0.00 28 100.00 28 100.00 

ศิลปกรรมเซรามิก 7 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00 

แฟช่ันและสิ่งทอ 6 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00 
อาหารและ
โภชนาการ 

48 4 8.33 3 6.25 43 89.58 47 97.92 

คหกรรมเพื่อการ
โรงแรม 

35 1 2.86 1 2.86 34 97.14 35 100.00 

รวม ปวช. 582 11 1.89 5 0.86 533 91.58 544 93.47 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จ านวน 
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 
  

ผู้ได้งานท าภายใน 
๑ ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 

ผู้ศึกษาต่อภายใน 
๑ ปี 

รวมผู้ได้งานท า
ประกอบอาชีพและ

ศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
การบัญชี 179 62 34.64 7 3.91 91 50.84 153 85.47 

การตลาด 123 45 36.59 10 8.13 49 39.84 94 76.42 

การเลขานุการ 40 19 47.50 3 7.50 18 45.00 37 92.50 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 55 20 36.36 0 0.00 33 60.00 53 96.36 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 9 5 55.56 0 0.00 0 0.00 5 55.56 

เทคโนโลยีการตัดเย็บ
เสื้อผ้า 

21 14 66.67 3 14.29 5 23.81 19 90.48 

อาหารและโภชนาการ 39 15 38.46 2 5.13 23 58.97 38 97.44 

การจัดการคหกรรม 
เพื่อการโรงแรม 

24 9 37.50 4 16.67 13 54.17 22 91.67 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 51 15 29.41 0 0.00 28 54.90 43 84.31 

คอมพิวเตอร์กราฟิก 13 7 53.85 1 7.69 6 46.15 13 100.00 

รวม ปวส. 554 211 38.09 30 5.42 266 48.01 477 86.10 

รวม ปวช. และปวส. 1,136 222 19.54 35 3.08 799 70.33 1,021 89.88 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี มีค่า 

เท่ากับ 89.88  

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได ้ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 ๕ 
ดี 3.51 – 4.50 ๔ 

พอใช้ 2.51 – 3.50 ๓ 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 ๑ 



๔๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา 
จ านวน
สถาน

ประกอบการ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
ค่าเฉลี่ย ด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์
ด้านสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะทั่วไป 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

ระดับ ปวช. 19 3.81 3.64 3.54 3.66 
ระดับ ปวส. 40 4.67 4.74 4.71 4.19 

รวมทั้งหมด 4.24 4.19 4.93 4.19 
 

 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  4.19  คิดเป็นร้อยละ  83.8 เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมผีลตาม (๕) ๕ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมผีลตาม (๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมผีลตาม (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมผีลตาม (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมผีลตาม (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมผีลตาม (๑) ๑ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
    (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บ
ข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์  
    (2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
    (3) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
   (4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
   (5) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 



๔๗ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่าคะแนนผล
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
การประเมิน 

๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 5 ดีมาก 
๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

5 ดีมาก 

๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 
๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าระดับชาติขึ้นไป 

5 ดีมาก 

๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

5 ดีมาก 

๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

ยกเว้นการประเมิน 

๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 5 ดีมาก 
๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

5 ดีมาก 

๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

มาตรฐานที่  ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
๑ สาขางานมีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
๒ สาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

๓ สาขางานมีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
๔ สาขางานมีการประเมินหลักสูตร มี 
๕ สาขางานมีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ  

(๑) – (๔) ไม่เกิน ๓ ปี อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 
100 

 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)  และ (๔)  ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)  และ (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  และ (๒)  ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 

 
 

 

 



๔๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
๑ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

๒ สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

๓ สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

๔ สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดสถานศึกษา 

- 

๕ สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๕) ๕ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 

 

 

 

 



๕๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล  
๑ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถระอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

 
มี 

๒ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ  
100 

๓ สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ
คนท าบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 
94.56 

๔ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

 
มี 

๕ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 



๕๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัด

และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
มี 

๒ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

๓ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

๔ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

๕ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 
 

มี 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 
 

 

 



๕๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความ

ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 

มี 

๒ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
๓ สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หน่วยงาน  

มี 

๔ สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

มี 

๕ สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญ  
สถานประกอบการ หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

มี 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 
 

 

 

 

 



๕๓ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒   

ตัวบ่งชี้ 
ค่าคะแนนผล
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
การประเมิน 

๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

5 ดีมาก 

๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก 
๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

5 ดีมาก 

๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 
เฉลี่ย 5 ดีมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  

๑ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มี 

๒ สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

มี 

๓ สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

มี 

๔ สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษาและมีผลการ ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

ไม่ท าการ
ประเมิน 

๕ สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 

มี 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 
 

 



๕๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

๒ สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

มี 

๓ สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
๔ สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุง 
มี 

๕ สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)  และ (๔)  ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)  และ (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  และ (๒)  ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 

 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
มี 

๒ สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

๓ สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 

๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

๕ สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)  และ (๔)  ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)  และ (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  และ (๒)  ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
มี 

๒ สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง 

มี 

๓ สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

มี 

๔ สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย 
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไป
ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

มี 

๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
4.85 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับ

สถานศึกษาท่ีครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

 
มี 

๒ สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
๓ สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
มี 

๔ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

 
มี 

๕ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

3.68 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่

ส าคัญอย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท 
ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

๒ สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  มี 
๓ สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
๔ สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
๕ สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน  ลดลง 4 ด้าน 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)  และ (๔)  ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)  และ (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  และ (๒)  ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ตัวบ่งชี้ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 
๒ สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
มี 

๓ สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 
๔ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง

น้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
ร้อยละ 
65.79 

๕ สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 
 
 
 

 

 

 

 



๖๑ 
 

ตัวบ่งชี้ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ  
                การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ

ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา และผู้เรียน  

มี 

๒ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ 

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
มี 

๔ สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ผลการประเมิน 
3.57 

๕ สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 
 

 

 

 



๖๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ 
มี 

๒ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

มี 

๔ สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ผลการประเมิน 
3.40 

๕ สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ 
๑ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ

การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕  

94.25 

๒ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

- 

๓ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืน
หรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

18.25 

๔ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

94.25 

๕ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

11 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 



๖๔ 
 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา งบด าเนินการ งบที่จัดสรร ร้อยละ 
๑ สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก 

อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของงบด าเนินการ 

 
27,953,051.86 

 
2,798,248.36 

 
10.01 

๒ สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่า
ของผลผลิต ผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของ
ค่าวัสดุฝึก 

 
 

2,798,248.36 

 
 

7,00,796 

 
 

25.04 

๓ สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 

 
27,953,051.86 

 
833,646 

 
2.98 

๔ สถานศึกษามีรายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ  

 
 
27,953,051.86 

 
 

1,033,917 

 
 

3.70 

๕ สถานศึกษามีรายจ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของงบด าเนินการ 

 
 

27,953,051.86 

 
 

1,399,877 

 
 

5.01 

 

 

 

 



๖๕ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
มี 

๒ สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

มี 

๓ สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง 

จ านวน  
266  แห่ง 

๔ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ 
รายการ 

 
มี 5 รายการ 

๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

 
มี 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 



๖๗ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓   

ตัวบ่งชี้ 
ค่าคะแนนผล
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
การประเมิน 

๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

4 ดี 

๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ดีมาก 
๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 5 ดีมาก 
๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ดีมาก 
๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 
๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมาก 

๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและ การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ 

 
5 

 
ดีมาก 

๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

4 ดี 

๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ดี 
๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 4 ดี 

๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.67 ดีมาก 
 
 

 

 

 



๖๘ 
 

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

๒ สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 
กิจกรรมต่อปี 

มี 

๓ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

มี 

๔ สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

มี 

๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑- ๕.๐๐ 

4.48 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 



๖๙ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4   

ตัวบ่งชี้ 
ค่าคะแนนผล
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
การประเมิน 

๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 
เฉลี่ย 5 ดีมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่ม)ี 
๑ สาขางานส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการประกวด จัดแสดง 

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
มี 

๒ สาขางานด าเนนิการให้ผู้เรียนระดับชัน้ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ จัดท าโครงการ 
สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์
เฉลี่ยระดับชัน้ ปวช. ๓ จ านวน ๓ คน : ๑ ชิ้น ปวส. ๒ จ านวน ๒ คน : ๑ ชิ้น 

 
มี 

๓ สาขางานได้จัดประกวด และไดน้ าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจยั ไมน่้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผลงานทัง้หมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
94.97  

๔ สาขางานได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 
94.97 

๕ สาขางานด าเนนิการให้โครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
ระดับชุมชน จงัหวัด ภาค และชาติ 

 
ร้อยละ 9 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 
 

 

 



๗๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
๑ สาขางานส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการประกวด จัด

แสดง โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
มี 

๒ สาขางานด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

มี 

๓ สาขางานได้จัดประกวด และได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ  
94.41 

๔ สาขางานได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ  
94.41 

๕ สาขางานด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

 
ร้อยละ 9 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๕   

ตัวบ่งชี้ 
ค่าคะแนนผล
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
การประเมิน 

๕.๑  ระดับคุณภาพในการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

5 ดีมาก 

๕.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

๑ สาขางานมีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 

 
มี 5 กิจกรรม 

๒ สาขางานด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

 
มี 

๓ สาขางานด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
มี 

๔ สาขางานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
มี 

๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐  

 
4.21 

 

 

 

 



๗๔ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
๑ สาขางานมีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 
มี 

๒ สาขางานด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

มี 

๓ สาขางานด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

มี 

๔ สาขางานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
๓.๕๑ -๕.๐๐  

 
4.03 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 

 



๗๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
๑ สาขางานมีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่

น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 
มี 

๒ สาขางานด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

มี 

๓ สาขางานด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

มี 

๔ สาขางานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐  

 
4.16 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
๑ สาขางานมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสาขางานและผู้เรียน 
มี 

๒ สาขางานมีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

๓ สาขางานมีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มี 

๔ สาขางานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐  

 
4.45 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  ๑ ข้อ ๑ 

 

 

 

 



๗๘ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๖   

ตัวบ่งชี้ 
ค่าคะแนนผล
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
การประเมิน 

๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
5 

 
ดีมาก 

๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

5 ดีมาก 

๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 5 ดีมาก 
๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑  ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไม่มี  
๑ สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  

 
 
มี 

๒ สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
๓ สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

๔ สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
๕ สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)  และ (๔)  ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)  และ (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)  ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  ๑ 

 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๑ ๑.๑      
 ๑.๒      
 ๑.๓      
 ๑.๔      
 ๑.๕      
 ๑.๖ ยกเว้นการประเมิน 
 ๑.๗      
 ๑.๘      
 ๑.๙      

๒ ๒.๑      
 ๒.๒      
 ๒.๓      
 ๒.๔      
 ๒.๕      

๓ ๓.๑      
 ๓.๒      
 ๓.๓      
 ๓.๔      
 ๓.๕      
 ๓.๖      
 ๓.๗      
 ๓.๘      
 ๓.๙      
 ๓.๑๐      
 ๓.๑๑      
 ๓.๑๒      

๔ ๔.๑      
๕ ๕.๑      
 ๕.๒      

 



๘๑ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๖ ๖.๑      
 ๖.๒      
 ๖.๓      
 ๖.๔      

๗ ๗.๑      
 ๗.๒      

รวม 29 5    
 

      รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ ๕ คะแนน  ดีมาก จ านวน  29 ตัวบ่งชี ้

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ๒๔-29 ตัวบ่งชี ้ ๔ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์

ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๕ 

ดี ๒๔-29 ตัวบ่งชี ้ ๔ 
พอใช้ ๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี ้ ๓ 

ต้องปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี ้ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า ๑๒ ตัวบ่งชี้ ๑ 

 

 

 

 

 



๘๒ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๗   

ตัวบ่งชี้ 
ค่าคะแนนผล
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
การประเมิน 

๗.๑ ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

4 ดี 

เฉลี่ย 4.5 ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๘๓ 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้ 
 ๔.๑.๑  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
 มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
 มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ 
 มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 
 มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ 
 มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ 
 มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ 
 มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ 
 มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 
 มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 
 มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 
 มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
 มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ 
 มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 
 มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 
 มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 
 มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 
 มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 



๘๔ 

 

 มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 
 มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ 
 มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 
 ๔.๑.๒  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ 
 มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ 

 ๔.๑.๓  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามล าดับดังนี้ 
  - ไม่มี - 

 ๔.๑.๔  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 
  - ไม่มี - 

 ๔.๑.๕  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับ
ดังนี้ 
  - ไม่มี - 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน
รูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

แผนพัฒนาสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพด้าน

วิชาการและวิชาชีพ 
1. Young Blood 
2. อิคคิวซัง 
3. ม้าไม้    2. เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถใน

เชิงแข่งขัน 
   3. เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 
2 พัฒนาคุณภาพครู 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอน 1. ครูโดราเอมอน 

2. ม้าไม้ 
  

   2. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

   3. เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีงามในการเป็นครู 

3 พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 
  
  
  

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารให้ได้มาตรฐาน 1. ประดู่บาน 
  
  
  

 2. เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 และเป็นประโยชน์ 

 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

4 พัฒนาคุณภาพแหล่ง
เรียนรู้ 

1. เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาด้าน
อาชีพ 

1. วิทยาลัยน่าอยู่ 
2. Vocation 
Pizzazz Center    2. ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนา

ทักษะอาชีพ 
 
 
 



๘๖ 
 

 



๘๗ 

 

 



๘๘ 

 

 



๘๙ 

 

 



๙๐ 

 

 



๙๑ 

 

 



๙๒ 

 

 



๙๓ 

 

 



๙๔ 
 

  

บรรณานุกรม 

ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  ๒๕๕๕,  คู่มือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา.  แผนกวิชาการพิมพ์ 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ,
กรุงเทพมหานคร. 

ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  ๒๕๕๕,  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕.  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ,  กรุงเทพมหานคร. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน   

สาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตร และเปิดรายวิชาเลือกเสรี ระดับ ปวช.2 ดังนี้ 

กลุ่ม รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1 2000*9001 ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น 

2 2000*9002 ทักษะภาษาอังกฤษท่องเที่ยวเบื้องต้น 

3 2200*9001 ทักษะพิมด์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

4 2200*9002 ทักษะการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น 

5 2200*9003 ทักษะการตลาดเบื้องต้น 

6 2200*9005 ทักษะธุรกิจขนาดย่อมเบื้องต้น 
7 2300*9001 ทักษะการเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น 

8 2300*9003 ทักษะคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์เบื้องต้น 

9 2300*9005 ทักษะเซรามิกสร้างสรรค์เบื้องต้น 

10 2400*9001 ทักษะการประดิษฐ์ของใช้ในบ้านเบื้องต้น 

11 2400*9002 ทักษะเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นเบื้องต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ดังนี ้

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที ่ ประเภทวิชา จ านวนเรื่อง 
1 พาณิชกรรม 40 
1 ศิลปกรรม 10 
1 คหกรรม 11 
1 ทักษะชีวิต 21 
2 พาณิชกรรม 45 
2 ศิลปกรรม 10 
2 คหกรรม 14 
2 ทักษะชีวิต 17 

รวม 168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

วิทยาลัยมีจ านวนสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับ
งานจ านวน 266 แห่ง มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน   

 

 

 

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน 

 



มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ หน่วยงาน  มีการ
วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้  ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.lampangvc.ac.th 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. โครงการรักเป็น รักดี (การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) 
2. โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
3. การติดตามปัญหาการขาดเรียน หนีเรียน 

สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลง 3 ด้าน ดังนี้ 

ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ผล 
ด้านการทะเลาะวิวาท 4 ครั้ง 2 ครั้ง ลดลง 
ด้านการพนัน - 1 ครั้ง เพ่ิมข้ึน 
ด้านการมั่วสุม - - ลดลง 
ด้านสังคม (การตั้งครรภ์) 13 ราย 5 ราย ลดลง 
ด้านสิ่งเสพติด ผู้เสพ  2  ราย 

ผู้ค้า  -  ราย 
- ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

จ านวนครั้งของครูที่ปรึกษาที่พบผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 

ล าดับที่ สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนครั้ง 
1 - การบัญชี 1,041 
2 - การตลาด 500 
3 - การเลขานุการ 426 
4 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 371 
5 - การประชาสัมพันธ์ 17 
6 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 217 
7 - คหกรรม 760 
8 - ศิลปกรรม 263 
9 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 52 

10 - เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ 

สถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาจากจากชมรมผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษา ให้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้  

1. โครงการอ่านพระธรรมค าแปล 
2. โครงการอุ่นใจห่วงใยรัก 
3. ทุนการศึกษา จ านวน 34 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 
4. สนับสนุนเงินจัดอาหารว่าง ในการประชุมผู้ปกครอง 
5. สนับสนุนน้ าดื่มและน้ าแข็งวันรับประกาศนียบัตรและวันมอบตัวนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ได้จัดงาน Open House'๕๘ ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค. 58  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  

 

 

 

 

 

 



และได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ณ ศูนย์ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

รายการสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ที ่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชา ประเภท งบประมาณ (บาท) 
1 อุปกรณ์ช่วยจัดกลีบผ้า - การตลาด 

- คอมพิวเตอร์ฯ 
- ทักษะชีวิต 

คุณภาพชีวิต 8,960.00 

2 สมุนไพรปรับอากาศ - การตลาด 
- การจัดการ 
คหกรรมโรงแรม 
- ทักษะชีวิต 

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 7,520.00 

3 ดินไทยตะไคร้หอม - การตลาด 
- การจัดการ 
คหกรรมโรงแรม 

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 3,780.00 

4 หมอนสปาสมุนไพร - การบัญชี 
- ทักษะชีวิต 

การแพทย์และ 
ชีวะอนามัย 

6,950.00 

5 การแปรรูปผักเชียงดาม้วน - อาหารและโภชนาการ 
- การตลาด 

อาหาร 10,530.00 

6 การประดิษฐ์ภาพนูนสูงจาก
กระดาษเหลือใช้ 

- ศิลปกรรมเซรามิก หัตถศิลป์ 7,100.00 

7 พวงกุญแจหัตถกรรม ของที่
ระลึก “ก๋าไก”่ 

- ออกแบบ หัตถศิลป์ 9,500.00 

8 ศิลปะสร้างสรรค์จากสีน้ ามัน - วิจิตรศิลป์ หัตถศิลป์ 8,000.00 
9 หมอนพยุงครรภ์ Pregnancy 

Pillow 
- การตลาด 
- การจัดการ 
คหกรรมโรงแรม 

องค์ความรู้ 5300.00 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

มีโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดังนี้ 

1. โครงการเทิดทูนและสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. โครงการยุวพุทธพันธ์อาร์รักษ์ค่านิยม  12 ประการ 
3. โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
4. โครงการท าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 
5. โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวับ่งชี้ท่ี ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีดังนี้ 

1. โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติ 
2. โครงการชะลอน้ าไหลใส่ใจสางแวดล้อม 
3. โครงการเขียนค าขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา 
4. โครงการรักแม่น้ าวังรวมพลังสามัคคี 
5. โครงการปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมกีฬาหมากล้อมข้ันพ้ืนฐานเฉลิมพระเกียรติ 
2. โครงการฝึกซ้อมและเก็บตัว  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค 
3. โครงการฝึกซ้อมและเก็บตัว  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
4. โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน) 
5. โครงการคัดเลือกนักกีฬาอาชีวศึกษาล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 

1. โครงการท าบันทึกรายรับ – รายจ่าย – เงินออม เพื่อพ่อ 
2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในและนอกสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑  ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


