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คำนำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2553 หมวด 6 
มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมกีารจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผย ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้
สถานศึกษาของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา เพื่อใหเ้กิด
การพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาน้ันสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 
2564 ฉบับนี ้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานทัง้หมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน  ต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยใหส้าธารณชนได้รับทราบ ซึง่รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา จะเป็นฐานข้อมลูใน
การพัฒนาสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

หวังเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารฉบบันี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
30 กันยายน 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาทีจ่ัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรปุสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 ผลสมัฤทธิ์ 
 1.1.1 ผลผลิต (Output) 
 สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาศึกษา 
วิเคราะหเ์พื่อกำหนดแผนพฒันายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้พิ่มข้ึนโดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอ้ยู่ในระดบัคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านความรู ้  
 - โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนสอบ V-NET 
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้  
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 - โครงการแข่งขันทักษะของนักเรียน นักศึกษาระดับหน่วย ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 - โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
 - โครงการพาน้องกลับมาเรียน 
 - โครงการกจิกรรมองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 - โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - โครงการสำรวจความพงึพอใจของสถานประกอบการทีม่ีตอ่คุณภาพของผู้สำเรจ็การศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 - โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
 - โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
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 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 - โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน 
 - โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตามหลักสูตรที่ได้รบัการรับรอง
จากสถาบันคุรุพฒันา 
 - โครงการปรับปรงุและติดตัง้อินเตอรเ์น็ตภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 ด้านการบริหารจัดการ  
 - โครงการปรับปรงุพฒันาเว็บไซต์และระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ภายในวิทยาลัย 
 - โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 
 - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 - โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล 
มาตรฐานท่ี 3 การสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 - โครงการพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการภาครัฐและ
เอกชน 
 - โครงการพฒันารปูแบบและยกระดบัคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
ปีงบประมาณ 2564 
 - โครงการพฒันาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้
ประชาชน 
 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย  
 - โครงการจัดทำสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 มีผูส้ำเรจ็การศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2564 มีงานทำในสถานประกอบการ 
ประกอบอาชีพอสิระ หรอืศึกษาต่อ จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
 ผู้สำเรจ็การศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 1.2 จุดเด่น 
      1. คณะผู้บรหิารและทีมงานมีความมุง่มั่น ปฏิบัตงิานให้ได้ผลสมัฤทธ์ิ 
     2. มีการกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษาชัดเจน 
      3. สถานศึกษามีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ดีและมีการพัฒนาระบบอย่างตอ่เนื่อง 
      4. การบรหิารงานทีเ่ป็นระบบ ทั้งงานแผน งานปฏิบัติ และงานประเมินผลเพื่อพฒันา 
     5. วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของประชาชน 
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      6. วิทยาลัยฯ มีการพฒันาคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
      7. มีกิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคมมากและมีความหลากหลายตามความต้องการของชุมชน และ
สังคม 
      8. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะทาง
ตามหน้าที่ทีร่ับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
      9. มีกิจกรรมหลากหลายทีจ่ะพฒันาคุณลักษณะนักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้ครบถ้วนทันสมัย
สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
     10. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพทีเ่หมาะสมและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี โดยจะเห็นได้จากการสอบถามจากสถานประกอบการที่นักเรียน 
นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน หรือทำงานเมื่อสำเรจ็การศึกษา 
 1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
      เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมกีารจัดการศึกษาทั้งในระบบได้แก่ ปวช. ปวส. และ
ระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป ซึง่เป็นจุดอ่อนทำใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนได้ง่ายจึงมีส ิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ 
      1. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงและตอ่เนื่อง 
      2. ควรมีการเพิ่มหรอืพัฒนาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปมากขึ้น 
      3. การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
      4. สร้างแรงจูงใจในการให้ครู หรอืบุคลากรทางการศึกษา ทำผลงานวิจัย หรอืเอกสารทางวิชาการ
มากขึ้น 
     5. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการทุก 2 ป ี
      6. จัดทำระบบกลไกในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) 
     7. เพิ่มวิธีการจัดการศึกษาใหห้ลากหลายมากขึ้น เพื่อขยายโอกาสใหก้ับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียน 
 1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      1. ควรจัดให้มีกลไกทีจ่ะสร้างความเช่ือมโยงหรอืหล่อหลอมการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาระดับ 
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งแก่กันและกัน 
      2. วิทยาลัยฯ และท้องถ่ินควรร่วมมือกันในการให้การสนับสนุนให้ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
      3. พัฒนาผลสมัฤทธ์ิของมาตฐานและตัวบ่งช้ีทุกด้านให้มรีะดับสูงข้ึนจากปกีารศึกษา 2564 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
     1. วิทยาลัยสารพัดช่างสมทุรสงคราม ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยทำการลงนามความร่วมมือในการร่วมพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน รวมถึงการสนับสนุนครูฝึกในสถานประกอบการ 
     2. วิทยาลัยสารพัดช่างสมทุรสงคราม ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน   
     3. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามคีวามรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชน 
     4. วิทยาลัยสารพัดช่างสมทุรสงคราม  มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และสถานประกอบการ 
อย่างหลากหลาย 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ประสบความสำเรจ็ในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามนโยบายทีส่ำคัญทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้รหิาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการใน
การดำเนินการตามนโยบาย ได้แก่  
 1.  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม โดยวิทยาลัยฯ ได้ทำบันทกึข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม  
 2.  โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ สร้างระบบการจงูใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
อาชีวศึกษา โดยให้โอกาสในการเลอืกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ ทั้งนี้เพื่อลดปญัหาการออกกลางคัน  
 3.  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับการเชิดชูเกียรตจิากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้และการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
เมื่อปกีารศึกษา 2560   
 4.  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับประกาศเกียรตคุิณ กระทรวงศึกษาธิการ โดย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับคัดเลือกให้เปน็สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 
 5.  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย “ดีเด่น” ปทีี่ 4 
ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 6.  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับโล่และเกียรติบตัร “สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย
ต้นแบบภาครัฐ” ของคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสรมิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 7. วิทยาลัยสารพัดช่างสมทุรสงคราม ได้รับเลือกใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดย วัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม  
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้นำเสนอผลงานเป็นแบบอย่างสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึง่ได้แก่ โครงการขยายและยกระดบัการจัดการอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 1. ความเปน็มาและความสำคัญโครงการ 
ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้อนุมัติให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีดำเนินโครงการยกระดบั
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปงีบประมาณ 2564 ในการดำเนินการกจิกรรมแนะแนวสร้าง
ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเพิม่ปริมาณและคุณภาพของผู้เรียนระบบทวิภาคีให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ปกครอง   ผู้เรียน   และสถานประกอบการ  และ กจิกรรมสนับสนุนพฒันาการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพสอดคล้องตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
จึงได้จัดทำ โครงการขยายและยกระดบัการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  ประจำปีงบประมาณ 2564  
        2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพื่อสร้างเครอืข่ายร่วมกบัสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ในการรบันักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
            2.2 เพื่อแนะแนวสร้างความเข้าใจให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสามารถมีข้อมลูสถานประกอบการ
ในสาขาที่ถนัด สนใจ เหมาะสมกบัตนเอง 
        3. วิธีดำเนินการ 
 3.1 ประชาสัมพันธ์ ติดต่อกับสถานประกอบการเชิญชวนใหเ้ข้าร่วมการจัด อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
           3.2 สถานประกอบการทีป่ระสงค์จะรบันักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แจ้งความจำนงและความ
ร่วมมือไป ยังสถานศึกษา  
           3.3. วิเคราะห์การประกอบกจิการความพร้อมของสถานประกอบการและความพร้อมของ 
สถานศึกษา ก่อนกำหนดสาขาวิชาชีพที่จะร่วมกันฝึก 
        3.4. สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันทำความเข้าใจในหลกัการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง  
            3.5. สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมมือกันดำเนินการในเรือ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
             1. กำหนดสาขาวิชาชีพที่จะฝกึนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
             2. กำหนดเป้าหมาย จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สถานศึกษาต้องการ  
             3. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
             4. จัดทำรายละเอียดการฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา ตามความเหมาะสมของสถาน
ประกอบการ ให้ครอบคลมุเนื้อหาของหลกัสูตร  
             5. จัดทำแผนการฝกึภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร  
             6. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติใหเ้ปน็ไปตามแผนการเรียน  
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             7. นิเทศการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติและติดตามผล  
             8 จัดทำเครื่องวัดและประเมินผล  
             9 สถานประกอบการออกใบรบัรอง การผ่านงานให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  
             10 สถานศึกษามอบ ประกาศนียบัตร แกผู่้สำเรจ็การศึกษา  
        4. ผลการดำเนินงาน 
           วิทยาลัยฯได้ดำเนินการจัดการเรยีนการสอนครบตามโครงสร้างหลักสูตร และข้ันตอนดำเนินการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จนไดร้ับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับดีเด่น ตามโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2564 
    5. ประโยชน์ที่จะได้รบั 
            1. สถานศึกษาผลิตผู้เรียนที่มทีักษะความชำนาญเฉพาะด้าน ได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
            2. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
            3. พัฒนาความรู้ ความสามารถของคร ู
            4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับสถานประกอบการ เพื่อพฒันาหลักสูตรให้
ก้าวหน้าทันสมัย 
            5. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จรงิจากการฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการ 
            6. นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางทฤษฏีที่เรียนสถานศึกษา ไปประยุกต์ใช้ใหเ้ข้ากับ
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได ้
            7. นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่ตรงกบัความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
            8. นักศึกษาได้เรียนรู้เเละเข้าใจระบบการทำงานในสถานประกอบการ 
           9. นักศึกษามีการพฒันาบุคลกิภาพที่ดี มีความรับผิดชอบ มลีักษณะนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ : วิทยาลัยสารพัดช่างสมทุรสงคราม 122 หมู่ 12 ต. ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 
  โทรศัพท ์: 034716343  โทรสาร : 034716343 
  E-mail : ssptc@hotmail.com  Website : http://www.ssptc.ac.th 
  ประวัตสิถานศึกษา 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมทุรสงคราม  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตัง้ข้ึนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2539  ตามโครงการจัดต้ังสถานศึกษา  เพื่อสนองการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ โดยให้มีรปูแบบสถานศึกษาที่
ประหยัด มีพื้นที่ 11 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา (ที่ราชพัสด)ุ โดยได้รับงบประมาณ 36 ล้าน เพื่อทำการก่อสร้าง
อาคารอำนวยการ 1 หลงั อาคารเรียน 2 หลัง บ้านพกัครู 3 หลัง 18 หน่วย บ้านพักครผูู้อำนวยการ 1 หลัง  
        ผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.  นายสุริวงศ์ วงศ์ทองเหลอื ป ี 2539 – 2549 
 2. นายวิสิฐ ธนกิจอำไพ ป ี 2549 - 2552 
 3. นายนิรันดร ์ วงษ์จิ๋ว      ปี  2553 - 2556 
 4. นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์  ป ี 2557 – ปัจจุบัน 
 เขตติดต่อ  
       ทิศเหนือ   จรดถนนเอกชัย 
        ทิศตะวันออก จรดโรงเรียนศรัทธาสมทุร 
        ทิศใต้   จรดถนนรมิทางรถไฟ สายสมุทรสงคราม – สมทุรสาคร 
       ทิศตะวันตก จรดสำนักงานเขตพื้นที่จงัหวัดสมุทรสงคราม 
   การจัดการศึกษา 
 มีการจัดการศึกษาในระบบเป็น  ๒  ระดับ  และการจัดการศึกษานอกระบบคือ การฝึกอบรมอาชีพ  
(ระยะสั้น)  ให้กบัชุมชน  
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทอุตสาหกรรรม  จำนวน 141  คน  ประเภท
พาณิชยกรรม  จำนวน  92   คน 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ทวิภาคี ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 15 คน   
(ปวส.)   บริหารธุรกิจจำนวน 6 คน 
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 3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จำนวน 4,843 คน 
  สภาพชุมชน 
  พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นทีร่าบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย ไม่มี
ภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม ตามชายฝัง่ทะเลและมีป่าจากตามปากแม่น้ำ แต่ปัจจุบันได้มกีารใช้
ประโยชนจ์ากพื้นที่ดงักล่าวในการเลี้ยงกุ้งกลุาดำเกอืบทัง้หมด ต่อมาการเลี้ยงกุง้ได้เกิดการขาดทุน ทำใหป้ลอ่ย
บ่อกุ้งรกร้างจำนวนมากแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำแมก่ลองผ่านบรเิวณท้องที่อำเภอบางคนที และ
อำเภออัมพวา ไปออกทะเลอ่าวไทย ที่บริเวณปากแม่น้ำแมก่ลองในเขตอำเภอเมืองสมทุรสงคราม นอกจากนี้มี
ลำคลองใหญ่นอ้ยมากมาย แยกจากแม่น้ำแมก่ลอง 338 คลอง ลำประโดง 1,947 ลำประโดง กระจายอยู่ทั่ว
พื้นที่ จากสภาพภูมิประเทศเช่นน้ี ทำให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ำ และการประกอบอาชีพ
ด้านกสิกรรม 
  สภาพเศรษฐกิจ 
  ประชากรส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง ส่วนอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญเ่ป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมทีส่ำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้ำปลา อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมแปรรปูสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และมีโรงงานทั้งสิ้น 270 โรงงาน ทุน
จดทะเบียนรวม 5,068,084,947 บาท จำนวนการจ้างงาน 7,099 คน สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
สมุทรสงครามขยายตัวเพิม่ขึ้นเพียงเล็กน้อย และการประมงเป็นสาขาการผลิตในภาคเกษตรที่ทำรายได้สูงสุด
ของจังหวัด รองลงมาก็คือ กสกิรรม และการแปรรปูสนิค้าเกษตรอย่างง่าย 
  สภาพสังคม 
  การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบ 284 หมูบ่้าน 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาล
ตำบล 28 องค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
 1. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 2. อําเภอบางคนที 3. อําเภออัมพวา 
 คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี จํานวน 27,213 ครัวเรือน  
แยกเป็น   
 - เมือง 11,992 คน  
 - อัมพวา 9,123 คน   
 - บางคนที 6,098 คน 
*การศึกษา* สถิติข้อมูลทางการศึกษา  
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จํานวนโรงเรียน : 74 
แห่ง จํานวนนักเรียน : 12,493 คน จํานวนครู : 802 คน 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สมุทรสงคราม จํานวนโรงเรียน : 
9 แห่ง จํานวนนักเรียน : 7,949 คน จํานวนครู : 396 คน 
 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จํานวนสถานศึกษา : 3 แห่ง จํานวนนักศึกษา : 5,143 คน  
จํานวนครู : 169 คน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

ข้อมูลผู้เรยีน (ข้อมลู ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 61 0 0 61 
ปวช.3 70 0 0 70 
รวม ปวช. 131 0 0 131 

 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) 
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 109 53 48.62 
ปวส.2 24 17 70.83 
รวม 133 70 52.63 

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมลู ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) 
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 70 47 67.14 
ปวส.2 11 9 81.82 
รวม 81 56 69.14 

   ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) 
ประเภท ท้ังหมด

(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รบัใบอนญุาตผูจ้ัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการ 

3 0 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รบัการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รบั
การรบัรอง 

8 8 8 

ข้าราชการพลเรอืน 0 - - 
พนักงานราชการคร ู 9 0 0 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 0 0 0 
ปวส.2 11 0 11 
รวม ปวส. 11 0 11 
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ครูพิเศษสอน 4 4 4 
เจ้าหน้าที ่ 12 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

4 - - 

รวม ครู 21 12 12 
รวมท้ังสิ้น 40 12 12 

   
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 2 1 3 
พาณิชยกรรม 2 0 2 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 
อุตสาหกรรมบันเทงิและดนตร ี 0 0 0 
พาณิชยนาวี 0 0 0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมท้ังสิ้น 4 1 5 
  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบรกิาร 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 1 
รวมท้ังสิ้น 8 
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  ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 6,673,320.00 
งบดำเนินงาน 3,577,792.00 
งบลงทุน 3,246,000.00 
งบเงินอุดหนุน 1,726,000.00 
งบรายจ่ายอื่น 955,176.00 
รวมท้ังสิ้น 16,178,288.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา : ทกัษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน 
  อัตลกัษณ์ : ฝกึอาชีพ บรกิารชุมชน 
  เอกลกัษณ์ : เป็นสถานศึกษาเพือ่การฝึกอาชีพ 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน ์
  มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา ด้วยการฝึกอาชีพทีห่ลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมตรงกบัความต้องการของ
ชุมชนและตลาดแรงงาน สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพฒันากำลงัคนในด้านวิชาชีพ ระดับเทคนิค ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน บนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  พันธกิจ 
   1. จัดฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทีห่ลากหลาย ใหส้อดคล้องและตรงตามความ
ต้องการของ ชุมชน 
 2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 3. ขยายโอกาส การเรียนรู้วิชาชีพสู่โรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ินที่ขาดโอกาสในการเรียน ให้
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพฒันาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เปา้ประสงค ์
   1.  พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหส้อดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ/ประชาคม
อาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 3. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 4. พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 5. มีการจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐง์านสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยเพื่อการพฒันาอาชีพที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล 
 6. พัฒนาเสริมสร้างพลเมอืงไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
 7. พัฒนาผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 8. สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ยุทธศาสตร ์
   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 พฒันานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 สนบัสนุนสง่เสรมิการปลกูฝงัจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมอืงโลก 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 8 ปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธ ์
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่กระบวนการจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมทุนการวิจัยและพฒันาการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 การบรหิารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สถานศึกษาปลอดภัย รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงแรงงาน 
สถานศึกษาพระราชทาน รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เกียรตบิัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” 
ดีเด่น ปีที่ 4 ติดต่อกัน 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ชนะเลิศ จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสมส่ง พลูผล  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางกนกขวัญ ลืมนัด  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเจรญิศักดิ์ มณเฑียรรัตน์  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเรืองรัตน์ นิลอบุล  
ครูผู้ปฎิบัติด้วยความพากเพียรฯ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นางสาวสุทธดา เมอืงเสน  
ครูผูส้อนด้านวิชาชีพดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายนพรัตน์ ดำรงศิลป์  
ครูผูส้อนด้านวิชาชีพดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นางสาววิภาวี แดงระยับ  
ครูผูส้อนสร้างเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ดีเด่นฯ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววิภาวี แดงระยับ  
“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภท

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 
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สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
นายพิรุณ ก้อนทอง  
“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทสาขา
ช่างยนต์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายสมชาย ดำสง่า  
“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภท
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นางสาวเรืองรัตน์ นิลอบุล  
นางสาวเรืองรัตน์ นิลอบุล รางวัล 
“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภท
สาขาวิชาการตลาด  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

   
 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเจษณรงค์ ด้งมรกฎ  
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานการกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย จังหวัดสมุทรสงคราม 
และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายจักริน ภมร  
การแข่งขันกฬาชิงชนะเลิศแห่ง
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานการกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย จังหวัดสมุทรสงคราม 
และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

พีระพงษ์ เยาวสิทธ์ิ  
การแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานการกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย จังหวัดสมุทรสงคราม 
และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายธันวา เกิดบุญ  
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง
จังหวัดสมุทรสงคราม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานการกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย จังหวัดสมุทรสงครามและ
สมาคมกีฬาแหง่จงัหวัด
สมุทรสงคราม 
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นายพัสกร สุพรรณ  
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง
จังหวัดสมุทรสงคราม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานการกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย จังหวัดสมุทรสงครามและ
สมาคมกีฬาแหง่จงัหวัด
สมุทรสงคราม 

 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเดชาพล ลิ้มดำเนิน  
รถระบบไฟฟ้า ATV 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายณัฐพล ศรีโชค  
รถระบบไฟฟ้า ATV 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายสุพจน์ องัสุโชติ  
รถระบบ ATV 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายขจรยศ ศรีทา  
รถระบบไฟฟ้า ATV  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ใหส้ถานศึกษาระบมุาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบรบิทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมทุรสงคราม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยกุต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู ้

   ผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเทจ็จริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเทจ็จริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้

   ผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมสีุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

   ผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกจินิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสทิธิของผู้อื่น มีความรบัผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มจีิตสาธารณะ และมจีิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ทีก่ำหนด ใช้หลกัสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ และบรหิารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกบัดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรงุรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิม่เติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมอืกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รบัการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนือ่ง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา ตามระเบยีบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตล่ะหลักสูตร ส่งเสริม สนบัสนุน กำกบั ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

   สถานศึกษาบรหิารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมปีระสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

   สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบรหิารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญทีห่น่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ สง่เสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครฐัและภาคเอกชน 
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มาตรฐานท่ี 3 การสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้

   สถานศึกษาร่วมมอืกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมอืกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรพัยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สงัคมแหง่การเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรสู่ส่าธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
              4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาคุณลกัษณะของผูส้ำเรจ็
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธ์ิ  
            1. ในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาได้จัดให้มีการประเมินความรูท้ักษะด้านวิชาชีพ โดย
จัดให้ ผูเ้รียนสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สำนัก
คณะกรรมการ อาชีวศึกษากำหนด โดยมผีู้เรียนระดบั ปวช. ที่เข้าสอบจำนวน 62 คน ผ่านการประเมินในครัง้
แรกจำนวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 และมผีู้เรียนระดับ ปวส.ทีเ่ข้าสอบจำนวน 10 คน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ในครั้งแรกจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมผู้เรียนทีเ่ข้าสอบทัง้หมด  72 คน สอบผ่านเกณฑ์ 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 2. สถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้ผูเ้รียนทีม่ีความประสงค์เข้ารับทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชนซึ่งใน ปี
การศึกษา 2564  ไม่มผีู้เรียนระดับ ปวช.3  เข้าร่วมทดสอบ 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ (ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาคุณลกัษณะ
ของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้)  
    1) ผลสัมฤทธ์ิ  
  1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน 34 คน สามารถประสบความสำเรจ็สูก่ารเป็น
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ จำนวน 24 คน สถานศึกษามีการสง่เสริม สนับสนุนกจิกรรมตามแนวทางการ
พัฒนาผูป้ระกอบการและ การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา มีผลการ
ประเมินผลศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
เกณฑ์ทีส่ำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รางวัลระดับ 2 ดาว 
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  2. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ผูเ้รยีนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ดีมี
คุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับต่าง ๆ ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการประกวดแข่งขันทกัษะวิชาชีพจากการประกวดแข่งขันทกัษะวิชาชีพ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในกลุ่มทักษะวิชาชีพต่าง ๆ 
 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ (ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้)  
    1) ผลสัมฤทธ์ิ  
  1. สถานศึกษามีการพฒันากระบวนการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
สำเร็จ การศึกษา ตามระยะเวลาทีห่ลักสูตรกำหนดและมีวิธีการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้รียน เป็นที่
ยอมรบั ในระดับอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2564 มผีู้สำเรจ็การศึกษาระดบัระดบั ปวช. มีจำนวน 51 คน 
ระดับ ปวส. มีจำนวน 10 คน รวมผูส้ำเร็จการศึกษาทัง้หมด 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม (ข้อมลูผูส้ำเร็จการศึกษาปี 2564: งานทะเบียน) 
  2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ช่ือสัตย์ และเสืยสละเพื่อส่วนรว่ม มีความเป็น 
ประชาธิปไตยทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยามิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมปิัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มผีล
การประเมินกจิกรรมองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับ 
เหรียญเงิน ระดบัจงัหวัด 
  3. สถานศึกษามีกระบวนการจัดเกบ็ข้อมลูผูส้ำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ และ
ประกอบ อาชีพอสิระภายใน 1 ปี หลงัจากผู้เรียนสำเรจ็การศึกษา อย่างเป็นระบบในปีการศึกษา 2563 มี
ผู้สำเรจ็ การศึกษา ระดบั ปวช. จำนวน  47  คน และระดับ ปวส. จำนวน  9  คน รวมทั้งสิ้น จำนวน  56   
คน (ข้อมูลผูส้ำเร็จการศึกษาปี 2563 : งานแนะแนว ณ วันที่ 22 เมษายน 2564) สถานศึกษาได้มอบหมายให้ 
งานแนะแนวและจัดหางานเป็นผู้ติดตอ่และประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานหรอืสถานศึกษา เพื่อ
ติดตามข้อมูลการมงีานทำและการศึกษาต่อของผูส้ำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้ วิธีการส่ง
แบบสอบถามระดับความพงึพอใจที่มีต่อคุณภาพผูส้ำเร็จการศึกษาไปยังสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้สำเรจ็การศึกษาเข้าทำงานหรือสถานศึกษาที่ผูส้ำเรจ็การศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สงูข้ึนและ การ
สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งในการติดตามและจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ อิสระ
ของผูส้ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา ที่พึง
ประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งมีผลการ 
ดำเนินงาน คังนี ้
  ปีการศึกษา 2563  มีผูส้ำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 52  คน มีผลการติดตาม
ผู้สำเรจ็ การศึกษา ดังนี้ เป็นผูส้ำเร็จการศึกษาที่มงีานทำ จำนวน  38  คน ศึกษาต่อจำนวน 14 คน ประกอบ
อาชีพ อิสระตรงสาขาวิชา จำนวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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  ปีการศึกษา 2563  มีผูส้ำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน  24  คน มีผลการติดตาม
ผู้สำเรจ็ การศึกษา ดังนี้ เป็นผูส้ำเร็จการศึกษาที่มงีานทำ จำนวน  24  คน ศึกษาต่อจำนวน  4  คน ประกอบ
อาชีพ อิสระตรงสาขาวิชา จำนวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
   2) จุดเด่น  
    1. สถานศึกษามีกระบวนการจัดเกบ็ข้อมลูผูส้ำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ และ
ประกอบ อาชีพอสิระภายใน 1 ปี หลงัจากผู้เรียนสำเรจ็การศึกษา อย่างเป็นระบบในปีการศึกษา 2563 มี
ผู้สำเรจ็ การศึกษา ระดบั ปวช. จำนวน 52 คน และระดับ ปวส. จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน  76  คน 
(ข้อมูลผู้สำเรจ็การศึกษาปี 2563: งานแนะแนว ณ วันที่ 17 สงิหาคม 2564 ) ปีการศึกษา 2563 ผูส้ำเร็จ 
การศึกษาเป็นผูส้ำเร็จการศึกษาที่มงีานทำ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอสิระตรงสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 
100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพือ่ส่วนรว่ม มีความเป็นประชาธิปไตย
ทำงาน ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยามิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ
ร่วม พัฒนาภูมิปญัญาไทย มจีิตรสำนึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรอืมผีลการ
ประเมิน กิจกรรมองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยได้รับผลการประเมินใน ระดับ
เหรียญเงิน ในระดับ จังหวัด 
    3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1. ผู้เรียนควรมีการพัฒนาด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ
ทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่มีคณุภาพสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ครั้งแรกได้  
  2. ผลการประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
    4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา  
    1. สถานศึกษาควรมีการจัดทำโครงการพัฒนาด้านความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อ
เตรียมพร้อม สำหรับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพสามารถผ่านการ
ทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกได้ 
  2. สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมล่งเสริม สนบัสนุนกจิกรรมตามแนวทางการพฒันา 
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอสิระของศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผลการ 
ประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 
  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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 1) ผลสัมฤทธ์ิ  
  1. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถาน ประกอบการและตลาดแรงงานโดยจัดแผนการเรียนให้มีสาขาวิชาที่หลากหลาย ทัง้ระดบัปวช. และ
ปวส.ใน ระบบปกติและระบบทวิภาคี ซื่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ความต้องการและศักยภาพ
ของ ผู้เรียน ระดับ ปวช. มีจำนวน 4 สาขาวิชา ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี มีจำนวน  1 สาขาวิชา 
  2. แผนกวิชามีการปรับปรงุรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิม่เดิมให้ 
ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมอืกับสถาน 
ประกอบการหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เมือ่เทียบสัดส่วนจำนวนสาขางานที่มีการปรับปรงุรายวิชากับสาขางาน 
ทั้งหมดในสถานศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (มีการปรับปรงุรายวิชาทุกสาขาวิชาทั้งใน
ระดับปวช. และระดบัปวส.) 

 4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธ์ิ  
  1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนว่ยการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ มีแผนการสอนการจัดการเรียนรู้มีการบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง่
ประสงค์ และ ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มีแผนการจัดการเรียนรูรู้ปแบบที,หลากหลายสูก่ารปฏิบัติและ
กิจกรรมที่ หลากหลาย มีการกำหนดสื่อ เครือ่งมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยกีารจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม และ
นำมาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน รวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้ของครผููส้อนมีการกำหนดแนวทางการวัด
และ ประเมินผลตามสภาพจรงิด้วยรูปแบบที,หลากหลาย สรุปในปกีารศึกษา 2564 ครผูู้สอนที่จัดทำแผนการ 
จัดการเรียนรู้ได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.25 อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 
  2. ครูผู้สอนของสถานศึกษามกีารจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3. ครูผู้สอนทุกคนในแต่ละสาขาวิชามีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนหรือเป็นผู้
ที่ได้รับ การศึกษาหรือ'ฟิกอบรมเพิม่เดิมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยในปีการศึกษา 2564 
สถานศึกษามี ครูผูส้อนในแต่ละสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้รบั
การศึกษาหรือ ฝึกอบรมเพิ่มเดมิตรงหรือสมัพันธ์กับรายวิชาที่สอน จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
  4. ครูผู้สอนของสถานศึกษามกีารจัดทำข้อมลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีข้อมลูสารสนเทศ
หรือเอกสาร ประจำช้ันเรียนและสาขาวิชาใช้เทคนิควิธีการบรหิารจัดการช้ันเรียนใหม้ีบรรยากาศที่เอื้อตอ่การ
เรียนรู้เป็นผู้ เสรมิแรงให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน
และด้านอื่น ๆ 
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  สรปุ ครูผูส้อนของสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการบริการจัดการช้ันเรียนมีจำนวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ของครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 
  5. ในปีการศึกษา 2564 ครูผูส้อนของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เข้า
รับการฟิกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ชม./คน/ปี ตามระเบียบของ 
สำนักพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครผูู้สอนที่จัดทำ 
แผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครผููส้อนที่นำผล จาก
การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ครูผูส้อนที่มผีลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
  สรปุ ครูผูส้อนที่ไดร้ับการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
  6. สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครผูู้สอนใช้ในการ
จัดการเรียน การสอนการสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนในช้ันเรียนได้ตามศักยภาพ โดยมี
ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 8 ห้อง จาก
ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการทั้งหมดของสถานศึกษาจำนวน 33 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 24 อยู่ในระดับ กำลงัพัฒนา 

 4.2.3 ด้านการบรหิารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธ์ิ  
  1. ผู้บรหิารสถานศึกษาจัดใหม้ีข้อมลูพื้นฐานทีจ่ำเป็นสำหรบัการบริหารสถานศึกษา มี
ระบบ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ใน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฟิกงานให้กับผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์
ในการ จัดการเรียนรู้และฝกึทักษะวิชาชีพ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมีปริมาณที่เพียงพอกบัจำนวนผู้เรียนใน
แต่ละสาขาวิชา รวมทั้งมกีารจัดสภาพแวะลอ้มภายในสถานศึกษาที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สถานศึกษามีการจัดทำแผน โครงการ และดำเนินการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และสิง่อำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึง 
บุคคลภายนอกทีเ่ข้ามาติดต่อราชการ ได้รับประโยชน์จากสิง่อำนวยความสะดวกทีส่ถานศึกษาจัดเตรียมไว้ 
ให้บรกิารอย่างสอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. สถานศึกษามีการปรับปรงุและพัฒนาระบบสง่กำลังและระบบควบคุมไฟฟ้าให้มีความ
เหมาะสม กบัสภาพการใช้งานในสถานศึกษาและระบบไฟฟา้ภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา และมีการจัดทำช่องทางเดิน ถนน ระบบ
คมนาคมภายใน สถานศึกษาให้ไข้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งมีระบบระบายนํ้าและระบบกำจัด
ขยะที่มี ประสิทธิภาพสอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (ทำให้ต้องจัดทำ 
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อ่างล้างมือเพื่อสุขอนามัยเพิม่เดมิ ส่งผลให้ระบบส่งจ่ายนํ้าประปา นํ้าดื่ม นํ้าใช้ในปริมาณที่ไมเ่พียงพอต่อการ 
ใช้งาน 
  4. สถานศึกษามีแหลง่การเรียนรู้และศูนย์ริทยบรกิารหรือหอ้งสมุดที่มีความพร้อมและ
เพียงพอ สำหรับให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผูส้นใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรูเ้พื่อส่งเสริม
การเรียนรู้  
  5. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงที่มปีระสิทธิภาพเหมาะสมกบั
การใช้งาน และมผีู้รบัผิดชอบดูแล และบรหิารจัดการข้อมลู การเข้าถึงข้อมูล และมีระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บ และใช้ข้อมูล รวมถงึสามารถใช้งานครอบคลุมทกุพื้นที่ในการใช้งานภายในสถานศึกษาและมรีะบบ
สารสนเทศ เช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษารวมถึงระบบสารสนเทศเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลู
สารสนเทศ ระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานคุณธรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องทาง
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งระบบอินเทอรเ์น็ตความความเร็วสงูของสถานศึกษามี
สัญญาณ อินเทอร์เน็ตความเร็ว 1,000 Mbps (เมกะบทิต่อวินาที) 

 4.2.4 ด้านการนำนโยบายสูก่ารปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธ์ิ  
  1. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบตาม
แนวทาง ปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ อย่าง
เป็น ลำดับข้ันตอนส่งผลให้การดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา มีคุณภาพดีเด่น
จน ได้รับการพิจารณาคัดเลอืกใหเ้ป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพระดับ 
ดีเด่น ของสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลางตามโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2564 
    2) จุดเด่น  
    1. สถานศึกษามีการจัดแผนการเรียนทีห่ลากหลาย เนน้สมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการ
ปฏิบัติจริง เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้รียน ทำให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาตาม
ความสนใจ ตามความถนัดและตามศักยภาพของตนเอง โดยแผนกวิชาได้จัดทำแผนการเรียนใหส้อดคล้องกบั
ความต้องการ ของตลาดแรงงานในชุมชน ท้องถ่ินและระดับประเทศ 
  2. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนว่ยการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ มีแผนการสอนการจัดการเรียนรู้มีการบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง่
ประสงค์ และ ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มีแผนการจัดการเรียนรูรู้ปแบบทีห่ลากหลายสู่การปฏิบัติและ
กิจกรรมที่ หลากหลาย มีการกำหนดสื่อ เครือ่งมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยกีารจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม และ
นำมาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน รวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้ของครผููส้อนมีการกำหนดแนวทางการจัด
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และ ประเมินผลตามสภาพจรงิด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย ครผูู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้!ด้ถูกต้องครบ
ล้วน สมบรูณ์ 
  3. ครูผู้สอนทุกคนในแต่ละสาขาวิชามีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนหรือเป็นผู้
ที่ได้รับ การศึกษาหรือฝึกกอบรมเพิ่มเดิมตรงหรือสัมพันธ์กบัรายวิชาที่สอน โดยในปกีารศึกษา 2564 
สถานศึกษามี ครูผูส้อนในแต่ละสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้รบั
การศึกษาหรือ ฟิกอบรมเพิ่มเดิมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน จำนวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
  4. สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฟิกงานให้กับผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์
ในการ จัดการเรียนรู้และ'ฟิกทกัษะวิชาชีพ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมีปรมิาณที่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
ในแต่ละ สาขาวิชา รวมทั้งมีการจัดสภาพแวะล้อมภายในสถานศึกษาที,เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน สถานศึกษามีการจัดทำแผน โครงการ และดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรง'ฟิกงาน และสิง่อำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รวมถึง บุคคลภายนอกทีเ่ข้ามาติดต่อราชการ ได้รับประโยชน์จากสิง่อำนวยความสะดวกทีส่ถานศึกษา
จัดเตรียมไว้ ให้บริการอย่างสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
  5. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและตัง้ใจที่จะบรหิารจัดการสถานศึกษา โดย
ยึดหลักการ บริหารงานแบบมสี่วนร่วม ได้ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานด้นสังกัด มุง่เน้นการจัด
การศึกษาให้ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านการ
บรหิารบุคลากร และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
    3) จุดที่ควรพัฒนา  
    1. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผูส้อนทีจ่ัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้า
ร่วมการ พฒันาวิชาชีพ ครูผู้สอนที่นำผลจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ครูผูส้อนทีม่ีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และครูผูส้อนทีม่ีนวัตกรรมจากการ
พัฒนา ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รบัการยอมรบัหรือเผยแพร ่
  2. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การสบืค้น และพฒันากระบวนการจัดการเรียนในช้ันเรียนได้ตามศักยภาพ 
  3. ระบบส่งจ่ายนํ้าประปา นํ้าดื่ม นํ้าใซ้ในปริมาณที่ไมเ่พียงพอต่อการใช้งาน 
    4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา  
    1. สถานศึกษาควรเพิ่มจำนวนสาขาวิชาที่เปิดจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้
เป็นไปตาม เกณฑ์ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 
  2. สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางการสง่เสริมและสนับสนนุครูผูส้อนใหจ้ัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพฒันาวิชาชีพ นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพมาใช้ใน
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การจัดการเรียนการ สอน สร้างผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และสร้างนวัตกรรมจาก
การพัฒนาตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรบัหรือเผยแพร่ 
  3. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพือ่ส่งเสริมให้ครผูู้สอนใช้ใน
การจัดการ เรียนการสอนการสบืค้น และพฒันากระบวนการจัดการเรียนในช้ันเรียนได้ตามศักยภาพ 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู ้

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิใน
การพัฒนาการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

    1) ผลสัมฤทธ์ิ  
  1. สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามสี่วนรวมในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน โครงการของสถานศึกษาโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการสถานศึกษารวมทั้งมสี่วนร่วม
ในการใช้ นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมคุีณภาพ เช่น 
    - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาแผนพฒันาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
    - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 
    - โครงการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 
  2. ในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาได้รับการสนบัสนุนเงินทุนการศึกษาของผู้เรียน เงิน
สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนวัสดฝุึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นจากสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยได้รับการสนบัสนุนทุนการศึกษา จำนวนทัง้หมด 185,500 บาท และวัสดุฝกึ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
จาก หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ได้รับบรจิาคเครือ่งพ่นยาฆ่าเช้ือ จาก อัศวิน วิลเลจ 
  3. ในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการกิจกรรม การบรกิาร
วิชาการ การ บริการวิชาชีพ การบรกิารชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน
ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จงัหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเ้คียง เพื่อใหบ้ริการซ่อมแซมบำรงุรกัษารถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
  - โครงการร่วมแบ่งปันสูก่ารให้ ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ทำน้ำกระชาย น้ำผึ้งมะนาว 
บรจิาคข้าวสารอาหารแหง้ ยารักษาโรค ช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-
19 รวมทัง้ผู้ติดเช้ือโควิดที่รักษาตัวที่บ้านและผุู้ที่กักตัวในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิ
ในการพัฒนาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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     1) ผลสัมฤทธ์ิ  
   1. ในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
โครงการและส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนระดบั ปวช.3 และระดับ ปวส.2 ศึกษาและจัดสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ เพือ่นำไปใช้ ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนสังคมและ
ประเทศใหม้ีคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน พร้อมทั้งสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้้เรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับ ต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดบัสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 
     2) จุดเด่น  
     1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาของ
ผู้เรียน เงินสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอน วัสดุฝกึ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่น ๆ จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ ผู้มีจิตศรัทธา ครูผูส้อน และสมาคมครูและผูป้กครอง ศิษย์เก่า 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามสี่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การ จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานโครงการของ สถานศึกษาโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการสถานศึกษารวมทั้งมสี่วนร่วม
ในการใช้นวัตกรรมใน การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมคุีณภาพ 
   3. สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการกิจกรรม การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ การ บริการชุมชนและกจิกรรมจิตอาสา แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่จังหวัด ราชบุรีและพื้นที่ใกลเ้คียง เพื่อให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 
เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไพ่ฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
 
     3) จุดที่ควรพัฒนา  
     1. ด้านการส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา เพือ่เข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดบัภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
   2. ด้านการส่งเสริม สนบัสนุนให้นำนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยใน สถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ ในระดบัสถานศึกษา ระดับจงัหวัด ระดับภาค ระดบัชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
     4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา  
     1. สถานศึกษาควรมีกำหนดแผนงานโครงการ กจิกรรมในการส่งเสริม 
สนับสนุนใหผู้้เรียนพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อเข้าร่วมกจิกรรมประกวด/
แข่งขัน ในระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติ และระดับนานาชาติ 
   2. สถานศึกษาควรมีการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัยในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู ้
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ำหนักxคา่คะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิที่ 1 ด้านความรู ้
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ำหนักxคา่คะแนน) 
2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอสิระ 

3 4 12 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 1 2 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 14 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

56.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคณุธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ำหนักxคา่คะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 
3.2 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผูส้ำเรจ็การศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
95 

95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ำหนักxคา่คะแนน) 
1.1 การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรบัปรุง
รายวิชา หรือปรับปรงุรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเตมิ 

3 5 15 

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

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิที่ 1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ำหนักxคา่คะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู้่การปฏิบัต ิ 2 5 10 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรูสู้่การปฏิบัติที่
เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 4 12 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 4 20 
2.4 การบรหิารจัดการช้ันเรียน 3 4 12 
2.5 การพฒันาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 3 6 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 3 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 66 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
85 

77.65 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ำหนักxคา่คะแนน) 
3.1 การบรหิารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

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

100.00 
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ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิที่ 3 ด้านการบรหิารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ำหนักxคา่คะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ำหนักxคา่คะแนน) 
1.1 การบรหิารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบรกิารชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ำหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ำหนักxคา่คะแนน) 
2.1 ผลงานของผูเ้รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

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

40.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

5.4 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 93.18 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทกัษะและการประยกุต์ใช้ 56 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 88.78 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 77.65 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 85 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40 
สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.13 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอ้ย
ละ 50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเดน็การประเมิน ดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะหเ์พื่อกำหนดแผนพฒันายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้พิ่มข้ึน โดยมเีป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอ้ยู่ในระดบัคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดบัคณุภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู ้ 1. ผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้

เกี่ยวกับข้อเทจ็จริง ตามหลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้น
ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจรงิ 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิิอาชีวศึกษาแต่
ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่
ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน และการดำรงชีวิต อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และมสีุข
ภาวะที่ด ี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. ผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม จรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของ
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ชาติไทย เคารพกฏหมาย เคารพสิทธิของ
ผู้อื่น มีความรบัผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะและมีจิตสำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มี
การปรับปรงุรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาใหม่ หรือกลุม่วิชาเพิ่มเตมิให้ทันตอ่
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. สถานศึกษามีครูทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาและ
จำนวนตามเกณฑท์ี่กำหนด ได้รบัการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนือ่ง เพือ่เป็นผู้
พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทัง้วัย
เรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบั 
ตามระเบียบหรอืข้อบงัคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร สง่เสรมิ สนับสนุน กำกบั 
ดูแลให้ครจูัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

2.3 ด้านการบรหิารจัดการ 1. สถานศึกษาบรหิารจัดการบุคลากร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
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ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสูก่ารปฏิบัต ิ 1. สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการ
บรหิารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
สำคัญทีห่น่วยงานต้นสงักัด หรอืหน่วยงาน
ที่กำกับดูแลสถานศึกษามอหมาย โดยความ
ร่วมมือของผูบ้รหิาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน รวมทัง้การช่วยเหลอื
ส่งเสริม สนบัสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมอืกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
เพื่อพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สงัคม
แห่งการเรียนรู ้

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคลุมชน 
องค์กรต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

 


