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ส่วนที่ 1 
  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการ ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 ที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ (output) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ คะแนนที่ได้ 93.64 ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาคะแนนที่ได้ 91.71 ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คะแนนที่ได้ 80.00 ระดับยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 91.13 ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
1.1.2.ผลลัพธ์ (outcome) 
1.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
2.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาอ่ืนๆเข้ามาศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาและด้าน
อ่ืนๆ 
3.ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
องค์กรและชุมชน 
4.ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนและวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยครูและบุคลากรทุกคน รวมไป
ถึงสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการมี ส่วนร่วมในการถ่ายทอด ประสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานวิจัย และสามารถนำไปต่อยอดได้ 
6.ผู้เรียนมีความรู้ความสารถจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตจิริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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1.1.3.ผลสะท้อน (impact) 
1.ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการ 
2.ครูผู้สอนสามรถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาวิธีการสอนแบบบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียน-นักศึกษา 
3.วิทยาลัยฯได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในด้านคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา 
4.สถานศึกษาได้แนวคิดแนวทางในการนำจุดที่บกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5.สถานศึกษามีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่สามารถนำไปให้บริการและวิชาชีพต่อชุมชน 
 
1.2.จุดเด่น 
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ มีการดำเนินการจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2561 
2.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการประชุมครู บุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพ และการปรับปรุงมาตรฐานอาชีวศึกษาที่
ปรับเปลี่ยน 
3.วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนนุ ให้ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา โดยมีการสื่อสารกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
สถานประกอบการ เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4.วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบัน วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ 
5.ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ Online ได้เป็นจำนวนมาก ผู้เรียนมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6.วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนนุ ให้ผู้เรียน สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นที่ยอมรับขององค์กร
ภายนอก ได้อย่างต่อเนื่อง 
7.วิทยาลัยฯ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุปกรณ์ฝึก ที่มีจำนวนที่เพียงพอเหมาะสม ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับสูง และมีสัดส่วนโดยรวมต่อครูวิชาชีพโดยรวมในระดับมาตรฐานพร้อม
งบประมาณซ่อมบำรุงอยู่ในระดับสูง และนโยบายเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจในการจัดงบประมาณให้
อย่างเพียงพอ 
8.วิทยาลัยประสบผลสำเร็จในการผลิตนักเรียน นักศึกษให้มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดตามชั้นปี ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาทในปีที่ผ่านมามีงานทำ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระจำนวนมาก เมื่อเข้าทำงานใน
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สถานประกอบการสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาและฝึกประสบการวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์กับงานและชีวิตประจำวันได้ เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆ 
9.ความพร้อมด้านครูและบุคลากรที่เป็นครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์เพียงพอ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 
10.วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการ/และกิจกรรมต่างๆเก่ียวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อย่างหลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบซื่ออสัตย์ เสียสละ เป็นประชาธิปไตย 
11.วิทยาลัยฯได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ทักษะมาใช้ใน
กิจกรรมบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสาสู่สังคมได้อย่างหลากหลาย 
12.ผู้บริหารศักยภาพสูงในการบริหารจัดการในด้านทักษะและการเรียนการสอบแบบทวิภาคีสามรถแสวงหาความ
ร่วมมือจากองค์กรภายนอกเพ่ือร่วมจัดการศึกษาและมีการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
1.3.จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับ ปวช.1 และส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมการสร้างรายได้ให้นักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง 
2.ควรสร้างแรงเสริมจัดกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนการเข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) เพ่ือให้มีผลการทดสอบนักศึกษาผ่านเกณฑ์ การทดสอบค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
3.วิทยาลัยฯต้องจัดให้มีรายวิชาเพ่ิมและเวทีการแข่งขันทักษะ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย การประกวดต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ของผู้เรียนให้มากขึ้นกว่าเดิม 
4.วิทยาลัยควรจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาอย่างเป็นระบบให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
5.วิทยาลัยต้องสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการจัดกิจกรรม(อวท.)ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการประกอบอาชีพอิสละและศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษาตามหลัสูตร 
 
1.4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ทันตามสมัย 
2.มีระบบการติดตามนักศึกษาทันทีท่ีขาดเรียน สร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆในการติดตาม 
3.จัดกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมให้นักศึกษาและเน้นปฏิบัติภายในสถานศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ 
4.หาสถานประกอบการเพ่ือให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตนเองเพ่ือให้สถาน
ประกอบการยอมรับ 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การสร้างความเชื่อมันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญได้ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 –2565 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งมั่น พัฒนา จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือผลิต
แรงงานที่มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้กาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที1่.จัดการศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม สนองความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ที่1.ผู้สําเร็จการศึกษา มีความสามารถได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งใน
ประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2.พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชน 
และสังคม 
เป้าประสงค์ที่2.ผลงานวิจัย/องค์ความรู้ มีคุณภาพและได้มาตรฐานใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3.ยกระดับคุณภาพระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที่3.บริหารจัดการสถานศึกษาและประสานความร่วมมือที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4.ยกระดับคุณภาพ ระบบการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่4.การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อชุมชน สังคมแบบครบวงคุณภาพ(PDCA)และตอบสนองประชาคม
อาเซียน 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที1่.ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1.การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานศึกษา 
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
ขั้นที2่.ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.1.จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
2.2.ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
ขั้นที3่.ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1.คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
3.2.ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
3.3.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
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3.4.จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
 
ขั้นที4่.ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1.การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2.การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที5่.ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1.การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2.การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3.การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
1.ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.วิทยาลัยจัดให้มีหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี
4.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ สามารถจัดทำข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
5.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญสามารถจัดครูนิเทศติดตามและกำกับดูแลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
       ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรยีนในระดับ ปวช. และ ปวส. สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แสดงความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
ผ่านตามเกณฑ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอก ชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการออกแบการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานศึกษา ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่มกันในการบูรณาการในด้านต่างๆวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ
สถานศึกษาคุณธรรม และกำหนดให้สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีวินัย มีใจจิต
อาสา และมีคุณะรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน การบริการวิชาการ วิชาชีพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการ จน
กลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดประเด็นของการออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
โดยการกำหนดเป็นการวางแผน มีการประสานงานกับหน่วยงานของส่วนราชการ และเอกชนในพ้ืนที่อย่างเป็น
ระบบ มีการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ทุกโครงการ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มีผลการดำเนินการในแต่ละโครงการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ประกอบไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรม 
เช่น กิจกรรมจิตอาสา 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
          ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการประเมินของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
(Best Practice) ที่มีความโดดเด่นสามารถเป็นแบบอย่างสำหรับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ 
 
4.1.ความเป็นมาและความสำคัญ 
          การจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษามากข้ึน 
เนื่องจากผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพราะในทุกซอกทุกมุมบนโลก
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งเก็บรวบรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ ที่สามารถค้นหาได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เพราะว่าโลกของเรากำลังก้าวเดินเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น ยุคที่ความรู้หาได้ง่าย แต่การพัฒนาให้มนุษย์มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างชาญฉลาด มีความรู้ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเป็นบันไดขั้นพ้ืนฐานที่มีความสำคัญยิ่งใน
การนำพาผู้เรียนก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมั่นคง แต่ทั้งนี้การจัดการศึกษาจะสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีระบบ ทันสมัย และเหมาะสมกับ สถานการณ์ ซึ่งการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 นั้นครูจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำ ให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายมี
กิจกรรมให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ส่งเสริมผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาท้ังในและนอกห้องเรียน โดยต้องมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ ทั้งในด้านการกระตุ้นสมอง
ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลายการจัดการเรียนโดยใช้นวัตกรรมให้ทันยุคสมัยทั้งรูปแบบ onsite และ online 
ในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสถานปประกอบการและ ผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ 
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจะเป็นเช่นนั้น ได้สถานศึกษาต้องมีบรรยากาศ
ทางด้านกายภาพและทางด้านสังคมที่เอ้ือต่อการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรอย่างไรก็ดีเมื่อ พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านมาพบว่า รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษายังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน การทำงานไม่เป็นระบบ การร่วมมือกันในการวางแผนจัดการเรียน การ
สอนการประสานงาน การติดต่อสื่อสารด้านการจัดการเรียนการสอนมีน้อย มีขั้นตอนการดำเนินงานมากเกินไป 
ดังนั้นการศึกษาเพ่ือพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ที่มีความเหมาะสมกับริบทของสถานศึกษา โดยการศึกษารูปแบบการ
บริหาร สถานศึกษาและองค์การต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในที่สุดก็ได้รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการบริหารงานที่ได้นำแนวคิดและหลักการ
ของการบริหารงานโดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน และงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้สถานประกอบการได้มีส่วน
ร่วม ในการบริหารคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 ได้อย่างแท้จริง 
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4.2.วัตถุประสงค์ 
4.2.1.มุ้งเน้นสร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์
ภิญโญ 
4.2.2.มุ่งเน้นใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
4.2.3.มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสู่ผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 บรรลุจุดหมายของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐาน  
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
4.2.4.มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี แบบมีคุณภาพทุกระดับทุกสาขาวิชา 
4.2.5.มุ้งเน้นการฝึกงานฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน และมีรายได้ตอบแทน 
4.2.6.มุ้งเน้นการจัดการเรียนโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ให้ทันกับยุคสมัยทั้งรูปแบบ onsite และ online 
4.2.7.มุ้งเน้นงายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆท่ีใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
4.2.8.มุ้งเน้นผลิตผู้เรียนที่มีความพร้อมตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและทุกระดับ 
 
4.3 วิธีการดำเนินงาน 
1.การวางแผน (Plan) 
1.1.ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่น รูปแบบการบริหารงานของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ และสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน และในด้านสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส และเป็น
อุปสรรค ในการจัดการศึกษา โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร ครูคณะกรรมการ สถานศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ 
1.2.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
ศตวรรษท่ี 21 ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพ่ือกำหนดรูปแบบขอบข่าย และแนวทางในการพัฒนา และ
แก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษา 
1.3.สร้างรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ 21” 
 
2.การลงมือปฏิบัติ(Do) 
2.1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและใช้งานระบบพ้ืนฐาน และการสร้าง
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
2.2.สาขาการบัญชี 
รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับกิจการเจ้าของ
คนเดียวห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามมารฐานรายงานทางการเงิน บันทึกบันชีโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือง
งานบัญชี จัดทำแแบการแสดงภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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2.3.สาขาการตลาด 
วางแผนงานขายสินค้าหรือบริการประเมินผลและรายงานการขาย จัดทำฐานข้อมูลทางการตลาด เขียนแผนธุรกิจ
ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์งานโฆษณา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้า ปฏิบัติการขาย
สินค้าออนไลน์ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมาย 
2.4.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
พ้ืนฐานการตัดต่อภาพวิดิโอดิจิตอล สร้างฐานข้อมูลเครือข่าย การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น สร้างฐานข้อมูล
เบื้องต้นตามข้อกำหนดนักวิเคราะห์ระบบ 
2.5.สาขาช่างยนต์ 
ถอดประกอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ ถอด ประกอบ ซ่อม และบำรุงรักษา
ระบบเครื่องล่าง ระบบส่งกำลังระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ ถอดประกอบซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตาม
คู่มือ ตรวจสอบข้อขัดข้องบำรุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ บริการระบบปรับอากาศ
รถยนต์ ซ่อมและบำรุงรถยนต์ตามคู่มือ 
2.6.สาขาช่างกลโรงงาน 
ตรวจสอบ ถอด ประกอบ ชิ้นส่วนเครื่องมือกล ปรับ แปลรูปและข้ึนรูปงานด้วยเครื่องมือกล เขียนโปรแกรมซีเอ็นซี
พ้ืนฐาน ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด ปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน ผลิตช้ินส่วนเครื่องมือกลด้วย
เครื่องมือกล ตรวจสอบชิ้นส่วนงานเครื่องมือกล บำรุงรักษาเครื่องมือก 
2.7.สาขาไฟฟ้ากำลัง 
ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าภานในอาคาร นอกอาคารและระบบสื่อสาร พันประกอบ ทดสอบหม้อแปลงและ
มอเตอร์ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า ติดตั้งควบคุมและทดสอบระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก 
ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ   
 
4.4.การสะท้อนผล (Action) 
1.ศึกษาปัญหาอุปสรรค จุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
การบริหารแบบเข้าถึงและแก้ไขทันที เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
2.นำปัญหาและอุปสรรค มาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 และนำไปใช้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
4.5.ผลการดำเนินงาน 
1.สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษ ที่ 21 ที่สร้างและพัฒนา.
ให้ดีขึ้นโดยได้เรียนรู้จริงและปฏิบัติจริงมาดำเนินงาน 
2.สถานศึกษามีเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นที่หน้าพอใจ  
3.สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ชัดเจน มีความสอดคล้องและ เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 
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4.สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
5.บุคลากรมีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุจุดหมายทั้งโดยส่วนตัว และหน่วยงาน 
6.ผู้เรียนมีแนวโน้มในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเป็น
ทียอมรับจากหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
7.ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
8.ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียนชุมชนและ
สถานประกอบการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่จะนำมาซึ่ง ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการศึกษาและการทำงานของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
9.สถานศึกษามีบรรยากาศที่ดีทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านสังคม อาทิเช่น บุคลากร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้
การยอมรับในความรู้สามารถและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความไว้วางใจต่อกัน 
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมี
ความปลอดภัย เป็นต้น 
10.สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนได้รับการยกย่องชมเชย และได้รับรางวัล เกียรติยศในด้านต่างๆ และมีการ
เผยแพร่หลายช่องทาง 
11.สถานประกอบการให้การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพของสถานศึกษา 
 
4.6.ประโยชน์ที่ได้รับ 
สถานศึกษาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาได้ประโยชน์สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ด้าน ดังนี้ 
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1..1.ด้านความรู้ 
1.2.ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3.ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1.ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2.ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3.ด้านการบริหารจัดการ 
2.4.ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
3.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1.ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
3.3.ด้านศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ที่อยู่ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 167 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
  โทรศัพท์ 043-241848  โทรสาร 043-241848 
  E-mail   Website www.ppy-tc.ac.th 
 
ประวัติสถานศึกษา 
โรงเรียนนี้มีชื่อว่า โรงเรียนพงษ์ภิญโญเทคโนโลยี 
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ phongpinyo technology 
เปิดสอนประเภท อาชีวศึกษา 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตั้งอยู่เลขที่ 167 ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ขอนแก่น โทรศัพท์/fax 043-24184 
เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียนพงษ์ภิญโญเทคโนโลยี อักษรย่อว่า พ.ภ.ญ. คือ วงรอบนอกเป็นรูปฟันเฟือง      
เครื่องจักร วงรอบในเป็นพระธาตุขามแก่น ด้านล่างเป็นใบกัลปพฤกษ์และชื่อโรงเรียน 
 
การจัดการศึกษา 
1.จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยประเภทสามัญ 
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จัดการในระดับอ่ืน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.)ตาม
หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจักการศึกษาใน
รูปแบบทวิภาคี และระดับการศึกษาต่างๆตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.เพ่ือให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาหรือเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากร
ของโรงเรียน บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดำเนินกิจการโรงเรียนและชุมชน 
3.เพ่ือให้บริการด้านวิชาการและบริการอ่ืนแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
กิจการของโรงเรียนและชุมชน 
4.เพ่ือการจัดการศึกษา อบรมแก่ผู้ด้อยโอกาศ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้มีความสามรถพิเศษ 
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สภาพชุมชน 
บริเวณรอบวิทยาลัยฯมีลักษณ์เป็นชุมชนกึ่งเมือง 
จำนวนประชากรประมาณ 1500 คน 
มีเด็กในวัยเรียนประมาณ 200คน 
อาชีพสำคัญ  อาชีพรับจ้าง 
ศาสนาพุทธ 
รายใด้ต่อครัวเรือน/ปี  ประมาณ 50000 บาท 
ชุมชนกับวิทยาลัยฯให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
 
สภาพเศรษฐกิจ 
ชุมชนโดยรอบประกอบธุรกิจส่วนตัวเนื่องจากอยุ่ในเขตอำเภอเมือง 
   
สภาพสังคม 
เป็นสังคมเมืองมีเครื่องอำนวยความสดวกท่ัวถึงสังคมส่วนใหญ่ทำงานเพ่ือเลี้ยงชีพ 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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                                              โครงสร้างบริหารงานวิชาการ                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 0 498 0 498 

ปวช.2 0 234 0 234 

ปวช.3 0 497 0 497 

รวม ปวช. 0 1229 0 1229 

 

 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 0 84 84 

ปวส.2 0 160 160 

รวม ปวส. 0 244 244 
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ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 334 333 99.70 

ปวส.2 110 110 100.00 

รวม 444 443 99.77 

 
 
 
 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 334 333 99.70 

ปวส.2 110 110 100.00 

รวม 444 443 99.77 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

6 6 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

12 12 0 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 0 0 0 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 0 0 0 

เจ้าหน้าที่ 1 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

6 - - 

รวม ครู 12 12 0 

รวมทั้งสิ้น 25 12 0 
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 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 3 3 6 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

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 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 7 7 14 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 7 

   
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 6008300.00 

งบดำเนินงาน 11123877.00 

งบลงทุน 5000000.00 

งบเงินอุดหนุน 22565944.00 

งบรายจ่ายอื่น 1669860.00 

รวมทั้งสิ้น 46367981.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  มีวินีย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น เน้นคุณภาพ คู่คุณธรรม 
  อัตลักษณ์ 
  ทักษะได้ ทำงานเป็น เก่งนวัตกรรม 
  เอกลักษณ์ 
  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบมีคุณภาพ 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม นำทักษะวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนพัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพ การบริหารแบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สถานประกอบการ มุ่งเน้นพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือผลิตแรงงานที่มีความพร้อม สู่ตลาดแรงงาน ในประเทศ 
และต่างประเทศ 
 
พันธกิจ 
1.มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี แบบมีคุณภาพ ทุกระดับและทุกสาขาวิชา 
2.มุ่งเน้นการฝึกงาน การฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนและมีรายได้ตอบแทน 
3.มุ่งเน้นการจัดการเรียนโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ให้ทันกับยุคสมัยทั้งในรูปแบบ( onsite) และ ( online) 
4.มุ่งเน้นงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับสังคม 
5.มุ้งเน้นผลิตผู้เรียนที่มีความพร้อมตามมาตฐานการศึกษาวิชาชีพทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้น 
 
เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่1.1.นักเรียน-นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักทฤษฎี 
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน สามารถสอบผ่านภาคทฤษฎีตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่รละระดับการศึกษาหรือ
ตามมาตรฐานรายวิชา  
 
เป้าประสงค์ที่1.2.นักเรียน-นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านภาคปฏิบัติตามมาตรฐานรายวิชาและ
สำเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 
เป้าประสงค์ที่1.3.นักเรียน-นักศึกษาหรือผู้ที่เข้าฝึกอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม และคูณลักษณะอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ 
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เป้าประสงค์ที่2.1.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมและกำหนดรายวิชาใหม่ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
เป้าประสงค์ที่2.2.เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาการตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีวศึกษาแต่ระระดับหรือมาตรฐานรายวิชา ตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการจัดการศึกษาและประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์    
 
เป้าประสงค์ที่2.3.เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษา บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึก ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุรุภัณฑ์ และงบประมาณอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ที่2.4.สถานศึกษามีความสำเร็จในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายสำคัญท่ีทางคณะกรรมการ
อาชีวศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 
เป้าประสงค์ที่3.1.เพ่ือสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา จัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาชีพโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
เป้าประสงค์ที่3.2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดย(ูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์ และนำไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่ให้กับสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที1่.1 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการความรู้คู่อาชีวศึกษา 
1.กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ v-net 
2.กิจกรรมสอบวัดผลประเมินผลทางวิชาการ 
3.กิจกรรมศึกษาดูงานประเภทสาขาวิชา 
4.กิจกรรมบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกตรงตามสาขา 
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ยุทธศาสตร์ที1่.2 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการทักษะคู่อาชีวศึกษา 
1.กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ 
2.กิจกรรมแข่งขันฝีมือแรงงาน 
3.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจระหว่างฝึกทักษะวิชาชีพ 
4.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจก่อนออกฝึกอาชีพ 
6.กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
7.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที1่.3. 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
1.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
2.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
3.กิจกรรมจริยธรรมนำชีวิติ 
4.กิจกรรมส่งเสรมิการเลือกตั้ง 
5.กิจกรรมโฮมรูม 
6.กิจกรรมไหว้ครู 
7.กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
8.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
9.กิจกรรม safty frist 
10.กิจกรรม ppy ไร้สารเสพติด 
11.กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
12.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
13.กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 
 
ยุทธ์ศาสตร์ที2่.1 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่อาชีวศึกษา 
1.กิจกรรมอบรมกระบวนการจัดทำหลักสูตร 
2.กิจกรรมปฐมนิเทศ 
3.กิจกรรมปรับปรุงแผนการเรียน 
4.กิจกรรมพัฒนาแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
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ยุทธ์ศาสตร์2.2 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากร/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/โครงการ
ติดตั้งอินเตอร์เน็ต 
1.กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนครู 
2.กิจกรรมนิเทศการฝึกอาชีพ 
3.กิจกรรมนิเทศการสอน 
4.กิจกรรมประเมินครู 360 องศา 
5.กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงคุรุภันฑ์ 
6.กิจพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ 
7.กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ 
8.กิจกรรมอบรมครูภานในสถานศึกษา 
9.กิจกรรมอรมครูภายนอกสถานศึกษา 
10.กิจกรรมโครงการสอนแผนการสอน 
 
ยุทธศาสตร์ที2่.3 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเทคโนโลยี 
1.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
2.กิจกรรมประชุมร่วมคณะกรรมการ 5 ฝ่าย 
3.กิจกรรมสิ่งอำนวยความสดวกครู 
4.กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที2่.4 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
1.กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา 
3.กิจกรรมจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (SAR) 
4.กิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5.กิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที3่.1 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการการสร้างความร่วมมือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพกับองค์กรภายนอก 
2.กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 
3.กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานอาชีพ 
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4.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองก่อนฝึกอาชีพ 
5.โครงการจิตอาสา 
 
ยุทธศาสตร์ที3่.2 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
1.โครงการหนึ่งนวัตกรรม/หนึ่งสาขาวิชา/1ภาคเรียน 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่1.1.จัดการเรียนการสอนหรืออบความรู้ให้นักเรียน-นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อเท็จจริง
ทฤษฎีหลักการและเหตุผลเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา 
 
กลยุทธ์ที่1.2.จัดการเรียนการสอนหรืออบรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะวิชาชีพที่ทันต่อ
ยุคสมัยและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ระระดับการศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชาให้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มีทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่1.3.จัดให้มีการอบรมหรือบูรณาการการเรียนการสอนให้นักเรียน-นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
กลยุทธ์ที่2.1.ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมและกำหนดรายวิชาใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
กลยุทธ์ที่2.2.จัดการเรียนการสอนโดยให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาการตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีวศึกษาแต่ระระดับหรือมาตรฐานรายวิชา ตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการ
จัดการจัดการศึกษาและประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 
กลยุทธ์ที่2.3.จัดให้มีการบริหารจัดการสถานศึกษา บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึก ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุรุภัณฑ์ และงบประมาณอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่2.4.จัดให้มีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติจนมีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษา ตาม
นโยบายสำคัญท่ีทางคณะกรรมการอาชีวศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ที่3.1.จัดให้มีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา จัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาชีพโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
กลยุทธิ์3.2.จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์ และนำไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่ให้กับสังคม 
. 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และกีฬานักเรียน 
นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมกรรอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อนุโมทนาบัตร รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 

 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นาวสาวไอรินทร์ อุปลี  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวธนพร พรรณมณี  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวภัทรภร ทิพย์เหม่ง  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาขอนแก่น 

นางสาวศศิวิมล แก้ววังชัย  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นาบสุชาติ บุญเสริม  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสยามวงศ์ ศรีสุนทรธนาโชติ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสยามวงศ์ ศรีสุนทรธนาโชติ  
ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสาวไอรินทร์อุปลี  
ผูฝึกสอนร่วมแข็งขันทักษะวิชาชีพร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง-ชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
ผู้ฝึกสอนนักศึกษาเข้าแข่งขัน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายจิรเดช บุปผาวัลย์  
ผู้ฝึกสอนทักษะการใช้โปรแกรมmicrosoft office 
access 2016 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายจิรเดช บุปผาวัลย์  
ผู้ฝึกสอนทักษะการใช้โปรแกรมmicrosoft office 
access 2016 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายจิรเดช บุปผาวัลย์  
ผู้ฝึกสอนทักษะการใช้โปรแกรมmicrosoft office 
access 2016 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายจิรเดช บุปผาวัลย์  
ผู้ฝึกสอนทักษะการใช้โปรแกรมmicrosoft office 
access 2016 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเทพพิทักษ์ สมภา  
ผู้ฝึกสอนนักษาเข้าแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม 
adobe photosshop cs 6 ระดับปวช 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายเทพพิทักษ์ สมภา  
ผู้ฝึกสอนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะการสร้างเว็บ
เพจระดับปวช 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน 

นายภาสกร ดุ่งมรี  
ผู้ฝึกสอนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะงานเขียนแบบ
เทคนิค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชน 

นายประกาศิต แสงมาศ  
ผู้ฝึกสอนงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
แห่งประเทศไทย 

นางสาวไอริทร์ อุปลี  
ผู้ฝึกสอนนักศึกษาเข้าแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวไอรินทร์ อุปลี  
เป็นผู้ฝึกสอนการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสยามวงศ์ ศรีสุนทรธนาโชติ  
ผู้ฝึกสอนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาการบัญชี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุชาติ บุญเสริม  
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการขยายผล
และการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการขยายผลและ
การวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นายภาสกร ดุ่งมะรี  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

นายภาสกร ดุ่งมะรี  
การฝึกยกระดับฝีมือเทคนิคการใช้เครื่องพิมพ์3มิติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
กิจกรรมการบ่มเพาะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

นายสยามวงศ์ ศรีสุนทรธนาโชติ  
ได้ผ่านการวัดผลประเมินผลด้าน Digital 
Literace 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 

นายสยามวงศ์ ศรีสุนทรธนาโชติ  
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส 
covit-19 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวธนพร พรรณมณี  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวไอรินทร์ อุปลี  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวภัทรภร ทิพย์เเม่ง  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเทพพิทักษ์ สมภา  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายจิรเดช บุปผาวัลย์  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวรัญญู นามวงศ์  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายภาสกร ดุ่งมรี  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรพัตรา ขอสูงเนิน  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศศิวิมล แก้ววังชัย  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีงวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายณัฐวุฒิ แสนทะวงษ์  
ผ่านการอบรมหลักสูตรครูนิเทศเพ่ือจัดการเรียน
การสอน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายสยามวงศ์ ศรีสุนทรธนาโชติ  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวไอรินทร์ อุปลี  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวภัทรภร ทิพแหม่ง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายปกาศิต บุญมัง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายปกาศิต บุญมัง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายปกาศิต ภูมีแสง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายภาสกร ดุ่งมะรี  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

นายภาสกร ดุ่งมะรี  
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนา
บุคลิกภาพคนทำงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

นายภาสกร ดุ่งมะรี  
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

นายภาสกร ดุ่งมะรี  
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ แบบทดสอบงาน
ไฟฟ้ากำลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

นายสยามวงศ์ ศรีสุนทรธนาโชติ  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสุทธิพงษ์ ภูมีแสง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสุชาติ บุญเสริม  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุชาติ บุญเสริม  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสุชาติ บุญเสริม  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวไอรินทร์ อุปลี  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวไอรินทร์ อุปลี  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวภัทรภร ทิพแหม่ง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวภัทรภร ทิพแหม่ง  
ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนิภาภรณ์ มะหรัด  
โครงการตอบปัญหาทางด้านบัญชี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด มหาวิทยาลัยศรีประทุม 

นางสาววาสนา ศรีทาหล้า  
ตอบปัญหาทางด้านการบัญชี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด มหาวิทยาลัยศรีประทุม 

นายวีรวัฒน์ ภาคเจริญ  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพิชัยภูษิต แสงมาศ  
งานเครือ่งยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพีรพัฒน์ เทียมโคกกรวด  
งานบริการตรวจเช็ครถยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์ทรัพย์สุข  
ภาษาอังกฤษเทคนิคเครื่องยนต์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายภัคภัทร์ สอนปัญญา  
งานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายตาลเดี่ยว เพ็ชรนาค  
งานบริการตรวจเช็ครถยนต์ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายทินกร แพนไทยสงค์  
ทักษะการสร้างเวบเพจ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายชัยยา สันร้าย  
งานเขียนแบบเทคนิค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวนิภาภรณ์ มะหลัด  
microsoft officel excel กับงานบัญชี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวรัตนาวดี บุญเจริญ  
การประยุกต์ใช้microsoft office excel กับ
งานบัญชี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจำลองลักษ์ จันทร์พล  
การใช้โปรแกรม microssoft office word 
ระดับปวช 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมกราการอาชีวะศึกษา 

นายศศิพงษ์ เพียรทา  
การใช้โปรแกรมadobe premiere pro 
cc2020 ระดับปวส 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจิรายุส ปรีดาจิตร์  
การใช้โปรแกรมmicrosoft office access 
2016 ระดับปวช 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวอรทัย โอชา  
การใช้โปรแกรม microsoft office excel 
2016 ระดับปวช 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายชินวัตร ภักดิ์วาปี  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวขนิษฐา คำจันทร์  
การใช้โปรแกรม adobe photroshop cs6 
ระดับปวช 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐกาล รัตนภูมิ  
การใช้โปรแกรมadobe premiere pro cc 
2020 ระดับปวช 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวศิริรัตน์ เครื่องประดง  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพัชริดา ดีหลอด  
ผู้มีความประพฤติดีระหว่างฝึกอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัทพิชซ่าแอนด์ เบค 

นายมิตรภาพ ตรีทศ  
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ 

นางสาวมาริสา อนุชาผัด  
เป็นผู้ประพฤติดีเรียบร้อย ขยันทำงาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ร้านเจียงลูกชิ้นปลา 

นายชวพงษ์ ศรีกุลวงศ์  
เป็นผู้มีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติงาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรวัลย์ อินเตอร์กรุ๊ป 

นายเอกลักษณ์ คนแรง  
เป็นผู้มีความประพฤติดี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง 

นางสาวอภิญญา ภูวัน  
เป็นผู้ประพฤติดีเรียบร้อย ขยันทำงาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ร้านโปรก๊อปปี้ มข. 

นายวิทวัส โยยรัมย์  
ผู้มีความประพฤติดีระหว่างฝึกอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 

นายอภิสิทธิ์ วันทองสุข  
ผู้มีความประพฤติดีระหว่างฝึกอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 

นายพิชัยภูษิต แสงมาศ  
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด 

นายวีระวัฒน์ ภาคเจริญ  
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด 

นายสราวุฒิ สระภูมิ  
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด 

นายชาญณรงค์ ยางงาม  
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ห.จ.ก.สหทรัพย์กลการ 
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                                                         ส่วนที่ 3 
                                            มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมิน
เพ่ิมเติมตาม บริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการ ศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  
1.1 ด้านความรู้ 
      ผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
      ผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
         ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
          สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน ที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
          สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการ ของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
          สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของ แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
         สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
         สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบ หมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
         สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 

ส่วนที่ 4 
                รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1.ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
1.ผลสัมฤทธิ์ 
1.1.ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1.1 เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 657 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
จำนวนผู้เรียนระดับปวช.ชั้นปทีี่3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 497 คน 
จำนวนผู้เรียนระดับปวส.ชั้นปทีี่2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 160 คน 
จำนวนผู้เรียนระดับปวช.ชั้นปทีี่3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 497 คน 
จำนวนผู้เรียนระดับปวส.ชั้นปทีี่2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 160 คน 
1.1.2.เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกมีผลการประเมิน ร้อยละ 100 
1.1.3.ผลสะท้อน 
สถานประกอบการ ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่มีผู้เรียนมีมาตรฐาน
วิชาชีพและรับเข้าทำงานต่่อ หรือ ฝึกอาชีพ 
1.2.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
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1.2.1.เชิงปริมาณ 
จำนานผู้เรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาจำนวน - คน มีรายละเอียดดังนี้ 
จำนวนผู้เรียนระดับปวช.ชั้นปทีี่3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 497 คน 
จำนวนผู้เรียนระดับปวส.ชั้นปทีี่2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 160 คน 
จำนวนผู้เรียนระดับปวช.ชั้นปทีี่3 ที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจำนวน - คน 
จำนวนผู้เรียนระดับปวส.ชั้นปทีี่2 ที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจำนวน - คน 
 
1.2.2.เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)มีผลการประเมินร้อยละ - 
 
1.2.3.ผลสะท้อน 
      องค์กรหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 
1) ผลสัมฤทธิ์  
      ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 
1.ผลสัมฤทธิ์ 
1.1.ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
1.1.1.เชิงปริมาณ 
      จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน 30 คน 
จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน 30 คน 
 
1.1.2.เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ - ดาว 
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1.1.3.ผลสะท้อน   
       จากการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียน ที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิส
ละสถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาและชุมชนให้ความใว้วางใจ 
 
1.2.ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.2.1.เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ - คน 
 
1.2.2.เชิงคุณภาพ 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ระระดับ 
ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด 
ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 
ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 
 
1.2.3.ผลสะท้อน  
      องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี 
 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.3.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 
1.ผลสัมฤทธิ์ 
1.1.การดูแลแนะแนวผู้เรียน 
1.1.2.เชิงปริมาณ 
      การดูแลและแนะแนวผู้เรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่
ผู้เรียนทุกคน ส่งผลให้ผู้เรียน จบการศึกษาเมื่อเทียบกับนักเรียนแรกเข้า 657 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
 
1.1.2.เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 80  
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1.1.3.ผลสะท้อน 
      มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนดการดูแลและแนะแนวผู้เรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
แก่ผู้เรียนทุกคน ส่งผลให้ผู้เรียน จบการศึกษาเม่ือเทียบกับนักเรียนแรกเข้า อยู่ในระดับที่ดี องค์กร หน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเป็นอย่างดี 
 
1.2.ผู้เรียนมีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ 
1.2.1.เชิงปริมาณ  
      ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยทางวิทยาลัยฯจัดให้มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคมและคนเก่งอย่างมีความสุขร้อยละ 93.68 
 
1.2.2.เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้า
แสดงออกภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจนิสัยที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยทางวิทยาลัยฯจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของ
สังคมและคนเก่งอย่างมีความสุข เป็นที่ยอมรับ ยกย่อง ต่อหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 93.68 
 
1.2.3.ผลสะท้อน  
      หนว่ยงานภายนอก องค์กร ชุมชน สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
1.3.การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
1.3.1.เชิงปริมาณ 
      จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อจำนวน 657 คน  
 
1.3.2.เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อคือ ร้อยละ 100 
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.1.3.3.ผลสะท้อน 
        องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยมและได้รับการต่อยอดจากการฝึกประสบการวิชาชีพทำให้สถานประกอบการรับผู้สำเร็จ
การศึกษาเข้าทำงานต่อเนื่องจากการฝึกประสบการวิชาชีพ 
 
2) จุดเด่น  
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ มุ่งการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม นำทักษะวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน พัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพ การบริหารแบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ของชุมชน 
และสถานประกอบการ มุ่งเน้นพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตแรงงานที่มีความพร้อม สู่ตลาดแรงงานในประเทศ
และต่างประเทศ 
2.มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี แบบมีคุณภาพทุกระดับและทุกสาขาวิชา 
3.มุ่งเน้นการฝึกงานและฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนและมีรายได้ตอบแทน 
4.มุ่งเน้นการจัดการเรียนโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ให้ทันกับยุคสมัยทั้งในรูปแบบ onsite และ online 
5.มุ่งเน้นงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆท่ีใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับสังคม 
6.มุ้งเน้นผลิตผู้เรียนที่มีความพร้อมตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้น 
7.สถานศึกษามีผลการการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ในหัวข้อ
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และระดับดีเลิศ ในหัวข้อผลการทดสอบทางการศึกษา V-NET ซึ่งเกิดจากการ
มุ่งม่ันในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 
8.สถานศึกษามีผลการการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณภาพ ยอดเยี่ยม ในหัวข้อ 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระอยู่ในระดับดี 
 
3) จุดที่ควรพัฒนา  
1.วิทยาลัยฯต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพทำให้
ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและสามารถลดปัญหาการออกกลางคัน 
2.วิทยาลัยฯต้องสนับสนุน ส่งเสริมมผู้เรียนที่มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและ
พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
3.วิทยาลัยฯต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผ่านการประเมินรอบแรก
ครบถ้วนทุกคน 
4.วิทยาลัยฯต้องสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามาดำเนินการให้
เข้มแข็งขึ้น มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุง  
พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สลอดคล้องกับขบวนการทำงาน ของวิทยาลัยฯ 
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1.วิทยาลัยควรปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัย เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน และผลิตผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมี
คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 
2.วิทยาลัยควรเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน เพ่ือตอบสนองการเข้าสู่สถานประกอบการ 
3.สถานศึกษาจะดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิมใน
ทุก ๆหัวข้อ โดยเฉพาะ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ต้องได้รับรางวัลระดับภาคและ
ระดับท่ีสูงขึ้นไป 
4.ระบบการติดตามการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับดีซึ่งสถานศึกษาจะต้องเพ่ิมระบบ
การติดตามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.วิทยาลัยฯควรนำกระบวนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มาดำเนินการให้เข้มแข็งขึ้น มี
การนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ 
เพ่ือให้ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำและประกอบอาชีพ
อิสระเป็นคนดีของสังคม 
5.วิทยาลัยฯ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เข้าร่วม
ประกวด แข่งขันในเวทีต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ สร้างโอกาส
ในการผลักดันเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติมากข้ึน 
6.วิทยาลัยฯควรนำกระบวนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามาดำเนินการให้เข้มแข็งขึ้น มี
การนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำและประกอบอาชีพ
อิสระเป็นคนดีของสังคม 
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตร อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
2.1.ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1.ผลสัมฤทธิ์ 
1.1.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
1.1.1.เชิงปริมาณ 
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ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบคือ ร้อยละ 
100% 
1.1.2.เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกประเด็นอยู่ในระดับที่ดี 
1.1.3.ผลสะท้อน 
    วิทยาลัยฯมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีสถาน
ประกอบมีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
1.2.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่ม 
1.2.1.เชิงปริมาณ 
     จำนานสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิม 7 สาขาวิชา 
1.2.2.เชิงคุณภาพ 
จำนวนสาขาวิชาทั้งหมด 7 สาขาวิชา  
จำนานสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิม 7 สาขาวิชา  
1.1.3.ผลสะท้อน 
     วิทยาลัยฯมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับสถานประกอบการมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการ เรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
2.2.คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
2.1.1.เชิงปริมาณ 
ร้อยละของการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 91.13 
2.1.2.เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2.1.3.ผลสะท้อน 
     วิทยาลัยฯมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการมีการพัฒนา
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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2.2.การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.2.1.เชิงปริมาณ 
จำนวนครุทั้งหมด 21 คน 
จำนวนครูที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 21 คน 
2.2.2.เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 1.00.00 
2.2.3.ผลสะท้อน 
ครูผู้สอนมีแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 
2.3.การจัดการเรียนการสอน 
2.3.1.เชิงปริมาณ 
1.จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอน 21 คน 
2.จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 21 คน 
3.จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย 21 คน 
4.จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการเรียนการสอน 
21 คน 
5.จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการเรียนรู้ 21 คน 
2.3.2.เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครู้ผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน 100.00 
2.3.3.ผลสะท้อน 
     ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อองค์กรภายนอกและสถานประกอบการ 
 
2.4.การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.4.1.เชิงปริมาณ 
1.จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 21 คน 
2 จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาปัจจุบัน จำนวน 21 คน 
3.จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 21 คน 
4.จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน จำนวน 21 คน 
5.จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน จำนวน 21 คน  
2.4.2.เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน คือ ร้อยละ 100  
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2.4.3.ผลสะท้อน 
      วิทยาลัยฯดำเนินการให้ครูผู้สอนจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ onsite onlin ใช้วธิี
เสริมแรงให้ผู้เรียนมุ่งม่ันตั้งใจเรียนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในด้านอื่นๆได้รับการไว้วางใจจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน
มาเรียนองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
2.5.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
2.5.1.เชิงปริมาณ  
1.จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 21 คน 
2.จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จำนวน 21 คน 
3.จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 21 
คน 
4.จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 21 คน  
5.จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่จำนวน 
21 คน 
2.5.2 เชิงคุณภาพ   
ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คือ ร้อยละ 90.59 
2.5.3.ผลสะท้อน  
       องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอนอยู่ในระดับที่ ดีมาก 
และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ทั้งภายในและภานนอก 
 
2.6.การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
2.6.1.เชิงปริมาณ  
      มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกห้องเรียน และมี
ระบบอินเทอร์เน็ตครอบครุมทั่วทั้งวิทยาลัยฯ 
2.6.2.เชิงคุณภาพ  
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนคือ ร้อยละ 100 
2.6.3.ผลสะท้อน 
       องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมผู้ใช้บริการมีสถานภาพเป็นบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหาร จัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
2.3.ด้านการบริหารจัดการ 
1.1.การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.1.1.เชิงปริมาณ 
มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
1.1.2.เชิงคุณภาพ 
     ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการได้
ครบถ้วนทุกประเด็นอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.1.3.ผลสะท้อน 
     สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน มีระบบการสื่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ อย่างมีประสิทธิ์ภาพเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้มีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 
1.2.อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
1.2.1.เชิงปริมาณ  
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้คือ ร้อยละ 100 
1.2.2.เชงิคุณภาพ  
     ผลการประเมินอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์มได้ดำเนินการครบถ้วนทุก
ประเด็นอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
1.2.3.ผลสะท้อน 
    องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานหรืองานฟาร์ม มีความพึงพอใจต่อการใช้งานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
1.3.ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1.3.1.เชิงปริมาณ 
     ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบกาสื่อสาร
ภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการ
ใช้งานทุกระบบและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1.3.2.เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินระบบสาธารธูปโภคพ้ืนฐานได้ดำเนินการครบถ้วนทุกประเด็นอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3.2.ผลสะท้อน  
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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1.4.แหล่งเรียนรู้และศูยน์วิทยบริการ 
1.4.1.เชิงปริมาณ  
ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คือ ร้อยละ 70 
1.4.2.เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการได้ดำเนินการครบถ้วนทุกประเด็น 
1.4.3.ผลสะท้อน   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการอยู่ในระดับดีเลิศ 
 
1.5.ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
1.5.1.เชิงปริมาณ   
ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและสถานศึกษาเท่ากับ 1000 Mbps 
1.5.2.เชิงคุณภาพ  
     ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาได้ดำเนินการ
ครบถ้วนทุกประเด็นอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.5.3.ผลสะท้อน   
     ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีมา 
 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1.การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
1.1.1.ชิงปริมาณ 
ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ร้อยละ 100 
ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคีร้อยละ 100 
1.1.2.เชิงคุณภาพ    
     ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยฯจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
จำนวน 7 สาขาวิชา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนดประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นที1่.ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      วิทยาลัยดำเนินการสำรวจเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและมีการบันข้อความข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นที2่.ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      วิทยาลัยฯจัดทำแผนการฝึกสมรรถนะวิชาชีพนักเรียน-นักศึกษา ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการและมี
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทวิภาคี 
ขั้นที3่.ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      วิทยาลัยฯจัดให้มีการรับสมัครเรียน คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาระบบทวิภาคีเป็นประจำทุกปีมีการปฐมนิเทศ 
และประชุมผู้ปกครอง มีแผนการฝึกสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการมี
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทวิภาคีจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยให้นักเรียน-
นักศึกษาลงเวลาการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
ขั้นที4่.ขัน้ติดตามตรวจสอบคุณภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
      วิทยาลัยฯจัดให้ครูที่ปรึกษาเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ มีการประเมินผลการ
จัดการเรียนทุกรายวิชาและจัดให้นักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยจัด
ขึ้น 
ขั้นที5่.ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ผู้เรียนในระบบทวิภาคีสำเร็จการศึกษา 
 
1.1.3.ผลสะท้อน 
      วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนนักศึกษา มีการจัดให้มีครูฝึกในสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคี 
 
2) จุดเด่น  
1.วิทยาลัยฯมอบหมายให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตร มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย จัด
เครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกไว้อย่างครบถ้วน เพียงพอ จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาศฝึกประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ 
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมสารสนเทศดูงานและอบรมความรู้ทางด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอก
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดี วิทยาลัยฯกำหนดให้มีการจัดทำแผนงาน
โครงการ กิจกรรมคลอบคลุมในทุกๆด้านโดยครูและบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯมีส่วนร่วมในการดำเนิน
โครงการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
2.วิทยาลัยฯจัดให้มีการออกแบบอาคารโรงฝึกงาน ขนาดห้องเรียนห้องปฏิบัติ รวมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่มีมาตรฐานและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ืออำนวยความ
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สะดวกในด้านต่างๆ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนผู้ปกครอง ชุมชนที่
ได้มาใช้บริการในวิทยาลัยฯต่างชื่นชมในความพร้อมของอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ต่างๆของวิทยาลัยฯ  
3.วิทยาลัยฯบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครูได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพครบทุกคน
นำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบันมาใช้ในการบริหาจัดการสถานศึกษาทำให้
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพได้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4.วิทยาลัยฯจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งเน้นจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีมากข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ขับเคลื่อนนโยบายการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ได้สำเร็จมีเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้งสถานศึกษาอื่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนส่งเสริมให้ครู 
ผู้เรียนได้บริการชุมชนและจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
สถานศึกษา พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนได้ครอบคลุ่มทุกพ้ืนที่ 
5.วิทยาลัยฯมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมให้ครบทุกสาขา
งานอย่างสม่ำเสมอ 
 
3) จุดที่ควรพัฒนา  
1.แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้วิทยบริการ มีความพร้อมและเพียงพอ สำหรับการ
ให้บริการครูและบุคลากร และผู้เรียนอย่างเพียงพอ แต่การเข้าใช้งานของผู้เรียนยังมีน้อย จึงต้องพัฒนายกระดับให้
มากขึ้น 
2.พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
3.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ใน
แต่ละสาขาวิชาหรือสาขางาน 
4.พัฒนาระบบงานทวิภาคีให้มีประสิทธิ์ภาพเพ่ือให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อจะนำผลพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1.สร้างแรงจูงใจการเข้าใช้งานศูนย์วิทยบริการของผู้เรียนให้มากขึ้น รวมทั้งจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง
ให้ครบทุกสาขาวิชา 
2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
4.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบงานทวิภาคีให้มีประสิทธิ์ภาพเพ่ือให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อจะนำผล
พัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1.การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
1.1.1.เชิงปริมาณ 
ร้อยละของครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 100 
1.1.2.ชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.1.3.ผลสะท้อน  
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษาที่ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้ง
สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
1.2.การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน 
1.2.1.เชิงปริมาณ  
ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คือ ร้อยละ 100 จาก
จำนวนสาขาวิชาทั้งหมด 7 สาขาวิชา 
1.2.2.เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
1.2.3.ผลสะท้อน  
     องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับดีมาก สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดครูฝึกผู้เชี่ยวชาญทำการจัดการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียน มีการระดมทรัพยากรด้านการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี และปรับปรุงอุปกรณ์การเรียน วัสดุฝึก
อย่างต่อเนื่อง 
 
1.3.การบริการชุมชนและจิตอาสา 
1.3.1.เชิงปริมาณ 
จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 1 โครงการ/กิจกรรม 
1.3.2.เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3.3.ผลสะท้อน  
     องค์กร หน่วยงานภายนอก ชุมชน สถานประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา
ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสาอยู่ในระดับที่ดี 
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4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1.ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
1.1.1.เชิงปริมาณ 
จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จำนวน 50 ชิ้น 
1.1.2เชิงคุณภาพ  
รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
รางวัลระดับจังหวัด จำนวน - รางวัล 
รางวัลระดับภาค จำนวน - รางวัล 
รางวัลระดับชาติ จำนวน - รางวัล 
1.1.3.ผลสะท้อน   
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา 
2) จุดเด่น  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญใช้หลักการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม นำข้อมูลจากการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและดำเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้ระดม
ทรัพยากรจากภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับ
ครูผู้สอนที่เป็นครูมืออาชีพมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอทำให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ได้รับการยอมรับถึงการเป็นสถานศึกษาวิชาชีพที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพของชุมชนที่มีคุณภาพได้รับ
การยอมรับมาอย่างยาวนาน 
3) จุดที่ควรพัฒนา  
  ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1.ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณและจัดหาผู้มีความรู้ ความชำนาญร่วมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ร่วมกันกับผู้เรียน เพ่ือยกระดับให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 
2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยให้เข้าร่วมการประกวด 
แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

         ให้ สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

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

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 1 2 
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 68.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 2 4 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 89 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 93.68 

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

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 16 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 64.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 90.59 

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

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

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

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 3 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 20.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 93.64 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 93.68 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 91.71 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 20 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.13 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้ สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์
เพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1.กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ V-NET  

2.กิจกรรมสอบวัดผลประเมินผลทางวิชาการ  

3.กิจกรรมศึกษาดูงานประเภทสาขาวิชา  

4.กิจกรรมบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกตรงตาม
สาขาวิชา  

5.กิจกรรมแนะแนว  

6.กิจกรรมสำรวจผู้เรียนแรกเข้าและผู้สำเร็จการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ  

2.กิจกรรมแข่งขันฝีมือแรงงาน  

3.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจระหว่างฝึกอาชีพ 

 4.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

5.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจก่อนออกฝึกอาชีพ 

6.กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

7.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1.โครงการคุณธรรม 

 2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  

3.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  

4.กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ง  

5.กิจกรรมโฮมรูม  

6.กิจกรรมไหว้ครู  

7.กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

8.โครงการจริยธรรม  

9.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  

10.กิจกรรมSafty first  

11.กิจกรรม ppy ไร้สารเสพติด  

12.กิจกรรมศึกษาดูงาน  

13.กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1.กิจกรรมอบรมการพัฒนาหลักสูตร  

2.กิจกรรมปฐมนิเทศ  

3.กิจกรรมปรับปรุงแผนการเรียน  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

4.กิจกรรมพัฒนาแผนการเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1.กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนครู  

2.กิจกรรมนิเทศการฝึกอาชีพ  

3.กิจกรรมนิเทศการสอน  

4.กิจกรรมประเมินครู 360  

5.กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงคุรุภัณฑ์  

6.กิจกรรมการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ  

7.พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่การเรียนรู้  

8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  

9.โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต  

10.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

 11.กิจกรรมอบรมครูในสถานศึกษา  

12.กิจกรรมอบรมครูนอกสถานศึกษา  

13.กิจกรรมจัดทำแผนการสอน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  

2.กิจกรรมประชุมร่วมคณะกรรมการ 5 ฝ่าย  

3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองก่อนฝึกอาชีพ 

4.กิจกรรมสิ่งอำนวยความสดวกครู  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

5.กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1.กิจกรรมทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  

2.กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

3.กิจกรรมจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

4.กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.โครงการสร้างความร่วมมือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพกับองค์กรภายนอก 
3.กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 

4.กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานอาชีพ 

5.โครงการจิตอาสา  

6.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองก่อนฝึกอาชีพ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1.โครงการนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  

2.โครงการหนึ่งนวัตกรรม/หนึ่งสาขาวิชา/ภาคเรียน 
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                                                         ภาคผนวก 
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                                                             ค ำส่ังวิทยำลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 
                                                                       ท่ี พภญ. 4 / 2563 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
...................................................................................................................................................................... 

                 ดว้ยวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ ไดจ้ดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
ปวช. และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.พ.ศ.2559 ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 มาตรฐาน 9 
ดา้น  
เพื่อใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช.และประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง.ปวส.ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการส่งเสริมก ากบัดูแลการตรวจสอบและประเมินผลการประกนัคุณภาพการ
จดัการ 
อาชีวศึกษา 
               ดงันั้นจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับผิดชอบด าเนินการจดัท าเอกสารตามโครงการและ 
กิจกรรม พร้อมจดัหาร่องรอยตามมาตฐานและตวับ่งช้ี และจดัท าเป็นรูปเล่ม ใหเ้รียบร้อยดงัต่อไปน้ี 
 
1.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบไปด้วย 

1.ดร.รัฐสภา  พงษภิ์ญโญ                             ผูอ้  านวยการ/ประธานกรรมการ 
2.นางสาวธนพร  พรรณมณี                         รองฯฝ่ายวิชาการ/กรรมการ 
3.นางสาวไอรินทร์  อุปลี                             รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร/กรรมการ 
4.นายขวญัชยั  ตูมพิทกัษ ์                            รองฯฝ่ายพฒันากิจการฯ/กรรมการ 
5.นางสาวภทัรภร  ทิพแหม่ง                        ครู/ฝ่ายบริหารทพัยากร/กรรมการ 
6.นางสาวศสิวิมล  แกว้วงัชยั                       นายทะเบียน/กรรมการ 
5.นายสุชาติ  บุญเสริม                                  รองฯฝ่ายแผนงานฯรองประธาน/เลขานุการ 

 
มีหน้ำท่ี  สนับสนุนก ำกบั ติดตำม ดูแล ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ 
ต่ำงๆให้กำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ 
 
2. คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนตัวบ่งชี้ 

1. ดร.รัฐสภา  พงษภิ์ญโญ                             ผูอ้  านวยการ/ประธานกรรมการ 
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2. นางสาวธนพร  พรรณมณี                         รองฯฝ่ายวิชาการ/กรรมการ 
3. นางสาวไอรินทร์  อุปลี                             รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร/กรรมการ 
4. นายขวญัชยั  ตูมพิทกัษ ์                            รองฯฝ่ายพฒันากิจการฯ/กรรมการ 
5. นางสาวภทัรภร  ทิพแหม่ง                        ครู/ฝ่ายบริหารทพัยากร/กรรมการ 
6. นางสาวศสิวิมล  แกว้วงัชยั                       นายทะเบียน/กรรมการ 
7. นายสยามวงศ ์ ศรีสุนทรธนาโชติ             กรรมการ 
8. นายจิรเดช  บุปผาวลัย ์                             กรรมการ 
9. นายเทพพิทกัษ ์ สมภา                              กรรมการ 
10.นายณฐัวุฒิ  แสนทะวงษ ์                         กรรมการ 
11. นายวรัญญุ  นามวงศ ์                              กรรมการ 
12.นายภาสกร  ดุ่งมะรี                                  กรรมการ 
13.นางสาวพรพตัรา  ขอสูงเนิน                    กรรมการ 
14.นายบรรลือศกัด์ิ  ทองเบา้                         กรรมการ 
15.นายประกาศิต  บุญมัง่                              กรรมการ/เลขานุการ 
16.นายสุทธิพงษ ์ ภูมีแสง                             กรรมการ/เลขานุการ 
17.นายสุชาติ  บุญเสริม                                รองฯฝ่ายแผนงานฯ/กรรมการ/เลขานุการ 
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                              งบประมำนงำนประกันคุณภำพปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 11.โครงกำร 52 กจิกรรม 

เกณฑ์กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. พ.ศ. 2563  
 
มำตรฐำนและด้ำน ฝ่ำยท่ี 

รับผิดช
อบ 

โครงกำร/กจิกรรม ว/ด/ป 

มำตรฐำนท่ี1.
คุณลกัษณะของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ี
พงึประสงค์ 

วิชำกำร โครงกำรควำมรู้คู่อำชีวศึกษำ  

ดา้นท่ี1.1.ดา้นความรู้ วิชำกำร 1.กิจกรรมสอบวดัมาตรฐานวิชาชีพv-net 20.ก.พ.63 
  2.กิจกรรมสอบวดัผลประเมินผลทางวิชาการ 1.พ.ย.63 
  3.กิจกรรมศึกษาดูงานประเภทสาขาวิชา 1.ก.ค.63-1.ม.ค.64 

  4.กิจกรรมบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก
ตรงตามสาขา 

1.ก.ค.63-1.ม.ค.64 

ด้ำนท่ี1.2.ด้ำนทักษะ
และกำรประยุกต์ใช้ 

วิชำกำร โครงกำรทักษะคู่อำชีวศึกษำ  

  1.กิจกรรมสอบวดัมาตรฐานวิชาชีพ 31.มี.ค.64 
  2.กิจกรรมแข่งขนัฝีมือแรงงาน 20.ก.พ.63 
  3.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจระหวา่งฝึก

ทกัษะวิชาชีพ 
15.ต.ค.63 

  4.กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 28.ก.พ.63 
  5.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจก่อนออก

ฝึกวิชาชีพ 
31.มี.ค.64 

  6.กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน 

1.ก.ค.63-1.ม.ค.64 

  7.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผูส้ าเร็จการศึกษา 

31.มี.ค.64 
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ด้ำนท่ี1.3.ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลกัษณะท่ีพงึ
ประสงค์ 

กจิกำรฯ โครงกำรคุณธรรม  

  1.กิจกรรมวนัแม่ 1.มิ.ย.63 
  2.กิจกรรมวนัพ่อ 1-30.ก.ค.63 

  3.กิจกรรมจริยธรรมน าชีวิต 1.-20.ก.ย.63 
  4.กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ง 1-31.ก.ค.63 

  5.กิจกรรมโฮมรูม 1.ก.ค.63-31.ม.ค.64 
  6.กิจกรรมไหวค้รู 1.มิ.ย.-28ก.ค.64 

  7.กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 16.มิ.ย63-28ก.พ64 

  โครงกำรจริยธรรม  
  1.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

2.กิจกรรม safty first 
3.กิจกรรม ppy ไร้สารเสพติด 
4.กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
5.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
6.กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด 

10-30 มิ.ย.63 
1-10.ก.ย.63 
1-31.ส.ค.63 
1-30.พ.ย63 

1.ก.ค.63-31.ม.ค.64 
1.ก.ค.63-31.ม.ค.64 

มำตรฐำนท่ี2 กำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ 

   

ด้ำนท่ี 2.1.ด้ำนหลกัสูตร
อำชีวศึกษำ 

วิชำกำร 1.กิจกรรมอบรมกระบวนการจดัท าหลกัสูตร 
 

7.พ.ค.63 

  2.กิจกรรมปฐมนิเทศ 17.พ.ค.63 
  3.กิจกรรมปรับปรุงแผนการเรียน 22.พ.ค.63 
  4.กิจกรรมพฒันาแผนการเรียนร่วมกบัสถาน

ประกอบการ 
22.ก.ย.63 

ด้ำนท่ี2.2ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

วิชำกำร  
 

 

  1.กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนครู 1.มิ.ย.63 
  2.กิจกรรมนิเทศการฝึกวิชาชีพ 20.ต.ค.63 
  3.กิจกรรมนิเทศการสอน 20.มิ.ย.63 
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  4.กิจกรรมประเมินครูผูส้อน 360 องศา 25.มิ.ย.63 

  5.กิจกรรมพฒันาปรับปรุงคุรุภณัฑ ์ 1.ก.ค.63 
  6.กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนสู่ความ

เป็นเลิศ 
10.ก.ค.63 

  7.กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 15.ก.ค.63 
  โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.ก.ค.63-1.ม.ค.64 

  โครงกำรติดตั้งอนิเตอร์เน็ต 1.ก.ค.63-1.ม.ค.64 

  โครงกำรพฒันำศักยภำพครูและบุคลำกร 1.ก.ค.63-1.ม.ค.64 

  1.กิจกรรมอบรมครูภายในสถานศึกษา 15.ก.ค.63 
  2.กิจกรรมอบรมครูภายนอกสถานศึกษา 1.ส.ค.63 
  3.กิจกรรมโครงการสอนแผนการสอน 20.มิ.ย.63 
ด้ำนท่ี2.3ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

บริหำร
ทรัพยำ
กร 

  

  1.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยัฯ 

10.มิ.ย.63 

  2.กิจกรรมประชุมร่วมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย 12.ก.พ.63 
  3.กิจกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกครู 29.มิ.ย.63 
  4.กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรในการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
22.มิ.ย.63 

ด้ำนท่ี2.4ด้ำนกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

แผน
งำนฯ 

 
 

 

  1.กิจกรรมท ารายงานแผนปฏิบติัการประจ าปี 1-30.พ.ค.63 
  2.กิจกรรมจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของวิทยาลยัฯ 
6-28.เม.ย.63 

  3.กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี
การศึกษาของวิทยาลยัฯ 

21-30.พ.ค.62 

  4.กิจกรรมจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี (sar) 

20-30.พ.ค.63 

  5.กิจกรรมจดัท ารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา 

1-20.มิ.ย.63 

  6.กิจกรรมติดาม ตรวจสอบ และประเมินผล 1-30มี.ค.64 
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มำตรฐำนท่ี 3 กำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

วิชำกำร โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ 

 

ด้ำนท่ี3.1 ด้ำนควำม
ร่วมมือในกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 1กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะวิชาชีพกบัองคก์ร
ภายนอก 

10.ส.ค.63 

  2.กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 15.ส.ค.63 

  3.กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการดา้นงาน
อาชีพ 

1.ก.ย.63 

  4.กิจกรรมประชุมผูป้กครองก่อนฝึกอาชีพ 5.ต.ค.63 

 กจิกำรฯ โครงกำรจิตอำสำ  
ด้ำนท่ี 3.2 ด้ำน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

กจิกำรฯ โครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ตลอดปีการศึกษา 

  โครงกำรหนึ่งนวัตกรรม/หนึ่งสำขำวิชำ/1ภำค
เรียน 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
หน้ำที่: 1. จดัท าโครงการก าหนดกิจกรรมประกอบโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บมอบหมายพร้อม    
ทั้งประเมินผลโครงการ 
            2. จดัท ารายงานสรุปโครงการเป็นลกัษณะรูปเล่ม 
            3.จดัท าโครงการกิจกรรมทุกโครงการทุกกิจกรรมและเอกสารต่างๆของโครงการและกิจกรรตาม  
ท่ี ใดรั้บมอบหมายตลอดปีการศึกษา 
             ท้ังนี้ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งทุกคนตั้งใจปฎิบติัหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
และของวิทยำลยัต่อไป 
 
                                                        ส่ัง ณ วันท่ี 12 กรกฎำคม  2563 
  
                                                                          ลงช่ือ............... ............................................................. 
                                                                                               ( ดร.รัฐสภา  พงษภิ์ญโญ ) 
                                                                                  ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ 
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รายงานการประชุม 2563 

 ระเบียบวาระการประขุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายรัฐสภา พงษภิ์ญโญ 
 2. นางสาวธนพร  พรรณมณี 
              3.นางสาวไอรินทร์  อุปลี 
              4.นางสาวภทัรภร  ทิพยแ์หม่ง 
              5.นส.ศศิวิมล  แกว้วงัชยั 
              6.นายสุชาติ  บุญเสริม 
              7.นายขวญัชยั  ตูมพิทกัษ ์
              8.นายสยามวงศ ์ ศรีสุนทรธนาโชติ 
              9.นายเทพพิทกัษ ์ สมภา 
             10.นายปกาศิต  บุญมัง่ 
             11.นายวรัญญู  นามวงศ ์
             12.นายสุทธิพงษ ์ ภมีูแสง 
             13.นายจิรเดช บุบผาวลัย ์
             14.นายภาสกร  ดุ่งมะรี 
             15.นางสาวพรพฒัตรา  ขอสูงเนิน 
             16.นายณฐัวุฒิ  แสนทะวงษ ์
             17.นางสาววราภรณ์ นิลคุณ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
21 
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เริ่มประชุม เวลา   15.30   น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ 
                 1.1  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564     
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                        - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
                         - 
  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                  4.1   เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
                  4.2   ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
                  4.3   ปฏิทินนเิทศติดตามการประเมิณคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
                    
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
       ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา   16.00 น. 
 
                                     
 
     ลงชื่อ                                ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
                    (นายสุทธิพงษ์  ภูมีแสง) 
                 
 
 
        ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                 (ดร.รฐัสภา  พงษ์ภิญโญ) 
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                                     งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
                           วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่  เรื่อง วัน/เดือน/ปี 
1 ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพ ระดับสถานศึกษา 4 กพ.63 
2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2561 
6 กพ.63 

3 จัดทำแผนงานปฏิทินตารางนิเทศติดตาม 10 กพ.63 
4 จัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 25 กพ.63 
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
9 เมย.64 

6 นิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพครั้งที่ 1 6 พค.64 
7 นิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพครั้งที่ 2 9 พค.64 
8 จัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพผ่านออนไลน์ 13 พค.63 
9 ประเมินคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 5-25 พค.64 
10 จัดทำรายงาน SAR ทุกสัปดาห์ 
11 กรอกข้อมูลในระบบงานประกันคุณภาพ VESAR ประจำทุกเดือน 
12 เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2561 
20.สค.64 
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                                                        บันทึกข้อความ 
ฝ่าย   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ที่   พภญ พิเศษ /2564                        วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
เรื่อง   แจ้งครูผู้รับผิดชอบส่งแฟ้มเอกสารการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือการติตาม ประจำปีการศึกษา 2563 
___________________________________________________________________________ 
 
เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 
                ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พศ.2561 พร้อมทั้งจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2563 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
www.veser.org ให้แล้วเสร็จภายใน 16 สิงหาคม 2564 เพ่ืองานประกันฯจะได้ดำเนินการกรอกข้อมูลทางระบบ

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.veser.org พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป 
                  
                     
                     
 

                                                                            ขอแสดงความนับถือ 

            
 
                                        (นายสุชาติ  บุญเสริม) 
                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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บัญชีลงชื่อผู้เข้ารับทราบคำสั่งงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ดร.รัฐสภา  พงษ์ภิญโญ   
2 นางสาวธนพร  พรรณมณี   
3 นางสาวไอรินทร์  อุปลี   
4 นายสุชาติ  บุญเสริม   
5 นายขวัญชัย  ตูมพิทักษ์   
6 นางสาวศศิวิมล  แก้ววังชัย   
7 นางสาวภัทรภร  ทิพแหม่ง   
8 นายสยามวงศ์  ศรีสุนทรธนาโชติ   
9 นายวรัญญู  นามวงศ์   
10 นายณัฐวุฒิ  แสนทะวงษ์   
11 นายเทพพิทักษ์  สมภา   
12 นายปกาศิต  บุญมัง   
13 นายสุทธิพงษ์  ภูมีแสง   
14 นายจิรเดช  บุปผาวัลย์   
15 นายภาสกร  ดุ่งมะรี   
16 นางสาวพรพัตรา  ขอสูงเนิน   
17 นางสาววราภรณ์ นิลคุล   

 


