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3 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

คํานํา 

 รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ฉบับนี้จัดทําขึ้น     
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 34 วรรคสอง           
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม      
มาตรา 17 และสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
 ผลจากการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2561 ภาพรวมจากการประเมินตนเอง พบวา       
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี สามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่กําหนด ซึ่งเปน
นโยบาย    ที่สําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 
พฤษภาคม 
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4 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

คําชี้แจง 

ชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบดวยการสรปุสาระที่สําคัญ ไดแก 
 1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 2. ขอมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 5. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 6. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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5 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

สารบัญ 

 
 
 หนา 
คํานํา ก 
คําชี้แจง ข 
สารบัญ ค 
สวนท่ี 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 1 
สวนท่ี 2 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 4 
สวนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 17 
สวนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 19 
สวนท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 49 
 ตามเกณฑการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศึกษา 
สวนท่ี 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 55 
ภาคผนวก 
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประจํามาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
ตามมาตรฐานการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
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6 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี เปนวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 643 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง จังหวัด
สิงหบุรี เปดทําการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2481 โดยใชชื่อวา “โรงเรียนชางทอผา
สิงหบุรี”จนมาถึงปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี โดยปจจุบันมีผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ คือ นายนิติ  นาชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ไดดําเนินการสงเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 
1.การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค 

  

     ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 5 ยอดเยี่ยม 
     ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 5 ยอดเยี่ยม 
     ประเด็นที่ 1.3 ดานคณุธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่
พึงประสงค 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา   
     ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
     ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 ยอดเย่ียม 
     ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 
     ประเด็นที่ 2.4 ดานการนาํนโยบายสูการปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
     ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 

5 ยอดเยี่ยม 

     ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย 

4 ดีเลิศ 

 สรุป 4.88 ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 1. ประเด็นที่อยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” จํานวน       8   ประเด็น 
 2. ประเด็นที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”  จํานวน       1   ประเด็น 
 3. ประเด็นที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”  จํานวน       - ประเด็น 
 4. ประเด็นที่อยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” จํานวน      - ประเด็น 
 5. ประเด็นที่อยูในระดับคุณภาพ “กาํลังพัฒนา” จํานวน      - ประเด็น 



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

7 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปการศึกษา 2561 คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑและมาตรฐานของกฎกระทรวง 
 2. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการหนวยงานรัฐและเอกชน หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 
 3. ผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถวนสมบูรณ 
 4. ไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยในระดับจังหวัด 
ระดับภาค 
 5. สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวม การประกวด แขงขัน
ทางดานทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศกึษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
 6.  มีผูสํ า เร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
 จุดเดน 
 1. สถานศึกษามีผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําในสถานประกอบการหนวยงานรัฐและเอกชน 
หรือประกอบการอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป เปนจํานวนมาก 
 2. สถานศึกษามีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีการที่หลากหลายทําให
ทราบความเคลื่อนไหวของผูสําเร็จการศึกษาและมีความใกลชิดผูสําเร็จการศึกษา 
 3. ผูเรียนสอบผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถวนสมบูรณทุกคน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรดําเนินการใหมีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง 
โดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงาน ที่เก่ียวของเขารวมการสัมมนา 
 2. นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ   
ในงานที่ไดรับมอบหมายและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได อีกทั้งสามารถคนควาจากแหลงการเรียนรู
ตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศกึษาของตนเอง 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 1. สถานศึกษาควรดําเนินการใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของภายนอก
สถานศึกษา ที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสาธารณะและจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและดานการกีฬาและนันทนาการ 
2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนรวมเกี่ยวของและสถานประกอบการ  
 สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ
หนวยงานที่เก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาผูเรียน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกดานที่
หลากหลาย 
 2. สถานศกึษาจัดฝกงานตรงกับสาขาวิชาของผูเรียน 
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8 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

 3. สถานศึกษามีปจจัยและทรัพยากรท่ีพรอมใชในการพัฒนา มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การศึกษา มีวัสดุอุปกรณเพียงพอ 
 4. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ เขมแข็ง และชุมชนใหความรวมมือกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาอยางดี 
 5. สถานศึกษามีความโดดเดนในเรื่องนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ และคุณภาพฝมือกับ
สถานศึกษา 
 6. สถานศกึษาเปดสอนหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) 
 วัตถุประสงค 
 1. พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยใชขอสอบสวนกลาง 
 2. พัฒนาดานการสนับสนุนการเรียนรูในดานการจัดการอบรมวิธีการสอนวิธีวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง สนับสนุนงบประมาณวัสดุหนังสือและสื่อในการเรียนรู ในศูนยวิทยบรกิาร 
 3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดยรวมของนกัเรียนแตละระดับชั้นผานเกณฑสถานศึกษา 
 4. พัฒนาผูเรียนทุกระดับชั้นใหเปนผูมีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม จริยธรรม ทํางานรวม   
กับผูอื่นได หลีกเลี่ยงและไมของเก่ียวกับสารเสพติดและอบายมุข 
 5. สนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม  เชน กิจกรรมพัฒนา
ชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
 6.  สนับสนุนสงเสรมิการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุกสาขาวิชา 
 7. พัฒนาการติดตามผลและรวบรวมขอมูลการไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ตอ ตลอดจนความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูเขาทํางานที่จบจากสถานศึกษา สนับสนุน
ใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน 
 วิธีการดําเนินการ 
 1.การประชุมชี้แจงรายละเอียดในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของเปนประจําทุกเดือน 
 2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนได
ฝกปฏิบัติงานจริง สรางประสบการณและสมรรถนะดานวิชาชีพแกนักศึกษา กอนที่จะออกไปสู
ตลาดแรงงาน 
 3. สนับสนุนการทําผลงานนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัยและบทความทางวิชาการอยาง
ตอเนื่องพรอมกับเผยแพรไปยังผูที่เก่ียวของ 
 4. สงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี และระบบปกติ จัดหาแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย 
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สวนที่ 2 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 
 

ท่ีตั้งปจจุบัน :เลขที่ 643 ถนนนายจันหนวดเข้ียว  

ตําบลบางพุทรา อําเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรี 

โทรศพัท : 036-515-512 

โทรสาร : 036-511-244 

Website :http://www.singburivc.ac.th 

E-mail :singvc@hotmail.com 

สังกัด: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 ประวัติความเปนมา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ปจจุบันตั้งอยูเลขที่ 643 ถนนนายจันหนวดเข้ียว ตําบลบางพุทรา 
อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี เปดทําการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2481 โดยใชชื่อวา 
“โรงเรียนชางทอผาสิงหบุรี” มีครู 1 คน นักเรียน 30 คน ณ สถานที่ปจจุบันซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงาน
เทศบาลเมืองสิงหบุรี 
 ป พ.ศ. 2482 ไดยายมาตั้งในที่ซึ่งเปนที่ต้ังในปจจุบัน อันเปนที่ดินของวัดโพธ์ิแกวนพคุณ ซึ่ง
มีที่ดนิประมาณ 9 ไร 1 งาน 
 ป พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสิงหบุรี” เปดทําการสอนหลักสูตร  การชาง
สตรีในระดับอาชีวศึกษาตอนตน อาชีวศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาชั้นสูงจนถึงปพ.ศ.2503 ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (มศ.1 – มศ.3) สายอาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4 – มศ.6) สาย
อาชีพ และสายสามัญ (มศ.4 – มศ.5) 
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 ป พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนอาชีวศึกษาสิงหบุรี” จนกระท่ังไดรับอนุมัติใหเปน 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี” เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2525 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ 21  เมษายน พ.ศ. 2525 
 ป พ.ศ. 2518 ไดเปลี่ยนการสอนจากหลักสูตร 2503 เปนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.
2518 และลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําหรับชั้น มศ.6 เดิมสาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 
 ป พ.ศ. 2521 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ไดอนุมัติ
ใหโรงเรียนเปดแผนกวิชาพาณิชยกรรมขึ้นอีก 1 แผนก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ จํานวน 
2 หอง และ 1 หองตามลําดับ ตั้งแตปการศึกษา 2522 เปนตนไป 
 ป พ.ศ. 2523 กรมอาชีวศึกษา ไดอนุมัติใหโรงเรียน เปดแผนกศิลปะหัตกรรมขึ้นอีก 1 แผนก 
ตั้งแตปการศึกษา 2524 ตามหนังสือที่ สห 23/10635 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2524 และในปเดียวกันนี้เอง กรมอาชีวศึกษาได
จัดสรรงบประมาณใหกรมสามัญศึกษา เปนเงิน 65,000 บาท เพ่ือรื้อถอนอาคารเรียน และสิ่งกอสราง
ประกอบ (โรงเรียนอนุบาลสิงหบุรี) นําไปปลูกสรางในท่ีแหงใหม โรงเรยีนจึงไดที่ดินเพิ่มขึ้น 2 ไร  
39 วา จึงรวมเปนที่ดินทั้งหมด 8 ไร 50 วา ตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2523 
 ป พ.ศ. 2524 ไดเร่ิมใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2524 รับนักเรียนท่ีสําเร็จ มศ.3 , ม.
3 และเทียบเทาเขาเรียน 3 ปติดตอกัน จึงจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเปนรุนแรก 
 ป พ.ศ. 2525 ไดรบัอนุมัติใหดําเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามประกาศลงวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2525 และไดดําเนินการสอนเมื่อวันท่ี 
16 มิถุนายน 2525 (จํานวนนักศึกษา 122 คน) ตอมาไดรับอนุมัติใหเปดทําการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    ลงวันท่ี 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2525 และเริ่มดําเนนิการสอนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 
 ป พ.ศ. 2526 ไดรับอนุมัติใหดําเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 
สาขาละ 1 หองเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2526 และเริ่มเปด
ดําเนินการสอน เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2526 
 ป พ.ศ. 2528 ไดรับอนุมัติใหดําเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 สาขาวิชาเลขานุการ 
 ป พ.ศ. 2530 ไดรับอนุมัติใหดําเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 สาขาวิชาวิจิตรศิลปกรรม 
 ป พ.ศ. 2534 ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนระดับชาติ ประเภทวิชาคหกรรม       
 ศิลปะหัตกรรม และพาณิชยกรรม 
 ปการศึกษา พ.ศ. 2535 ไดรับอนุติใหเปดสอนทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 ป พ.ศ. 2537 กอสรางบานพักภารโรงแบบแฟลต 14 หนวย 1 หลัง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 สิงหบุรี(อินทรบุรี) 
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 ป พ.ศ. 2540 กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 
 (อินทรบุรี) 
 ปการศึกษา พ.ศ. 2544 กอสรางโรงอาหารเอนกประสงค 1 หลัง (อินทรบุรี) 
 ป พ.ศ. 2545 กอสรางอาคารประกอบสาธารณปูการหองน้ํา หองสวม จํานวน 1 หลัง (อินทรบุรี) 
 ป พ.ศ. 2546 ดําเนินการ (อินทรบุรี) 

- กอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ 
- กอสรางบอบําบัดนํ้าเสีย 
- กอสรางเสาธง 

ป พ.ศ. 2547 ปรับปรงุพื้นที่ถมดิน ปรับปรุงระบบประปา (อินทรบุรี) 
ป พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

 (ปวส.) สาขาการตลาด สาขาการบัญชี  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ป พ.ศ. 2550 

- กอสรางอาคาร 4 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป 
- กอสรางหลังคา ลานเอนกประสงค 

ป พ.ศ. 2553 
-  กอสรางอาคารหอพัก 4 ชั้น 1 หลัง ใหกับการดําเนินงานตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

  อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (สิงหบุรี) (ปจจุบันเปล่ียนเปนโครงการวิทยาลัย
  เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (สิงหบุร)ี) 
 ป พ.ศ. 2557 ไดรับการอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสาย
 ปฏิบัติการ พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการ
 อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และไดเริ่มการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 26 
 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีนักศึกษารุนแรก จํานวน 10 คน 

สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 
 สภาพชุมชน อําเภอเมืองสิงหบุรี ชุมชนในเขตพื้นที่เปนชุมชนในเมือง ประกอบดวย 1 เทศบาล
เมือง 6 เทศบาลตําบล 1 เทศบาลบริหารสวนจังหวัด 38 องคการบริหารสวนตําบล ประชากรมีเชื้อชาติ
ไทยสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยดี การคมนาคมสะดวก รอยละ 80 ของ
ประชากรในจังหวัดสิงหบุร ี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง รอยละ 20 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
ไดแก รับราชการ คาขาย  ประกอบธุรกิจสวนตัว และรัฐวิสาหกิจอําเภออินทรบุรี อยูในเขตชุมชนชาน
เมือง อยูไกลตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตรแบงการปกครองออกเปน  10 ตําบล 105 หมูบาน ไดแก 
ตําบลงิ้วราย ตําบลชี้น้ําราย ตําบลทองเอน  ตําบลทางาม  ตําบลนํ้าตาล ตําบลประศุก ตําบลโพธิ์ชัย 
ตําบลหวยชัน ตําบลอินทรบุรี  
 เศรษฐกิจ จังหวัดสิงหบุรี  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง รอยละ 20 ประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ ไดแก รับราชการ คาขาย  ประกอบธุรกิจสวนตัว และรัฐวิสาหกิจ 
 สังคมการเมือง ประชากรสวนใหญมีการศึกษานอย  เนื่องจากความยากจนเปนอุปสรรคสําคัญ  
แตใหความรวมมือในดานการศึกษาดี คานิยมในการสงบุตรหลานใหเขารับการศึกษาจึงยังสูงอยู 
แตในเขตชุมชนอําเภอเมือง  และอําเภออ่ืน ๆ นิยมสงบุตรหลานศึกษาตอที่กรุงเทพฯ  เนื่องจาก
ระยะทางไมไกลเทาใด  การคมนาคมสะดวกและไมนิยมใหบุตรหลานศึกษาตอสายอาชีพ 
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 แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก การศึกษาวิชาชีพเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม เพราะความเจริญของประเทศใหมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม จากพื้นฐานของการประกอบอาชีพ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงหบุรี มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปนแหลงเรียนรูภายนอกท่ีใหความรวมมือใน
การจัดการเรียนการสอน รับนักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาดูงาน และเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย
ใหนักเรียน นักศึกษา ปจจุบันไดรับขอมูลขาวสารเปาหมายคือรวมกันในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนนักศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานตอไป 
 
2.2 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

13 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
1 นายนิติ   นาชิต ประธานกรรมการ 
2 นางทองพราว   ฮวบหิน กรรมการ 
3 นางจิตติมา    นวมนิ่ม กรรมการ 
4 นายกริช    เตียนพลกรัง กรรมการ 
5 นางเพ็ญรุง   วีระพงษ กรรมการ 
6 นางอัจฉรา   เพิ่มพูลพานิช กรรมการ 
7 นางอนงคลักษณ  เจดีย กรรมการ 
8 นางวันชลุี   หิรัญแพทย กรรมการ 
9 นางยุพา   บรรโล กรรมการ 
10 นางเบญจทิพย  เชษฐพันธ กรรมการ 
11 นางวราภรณ   บุตตะคาม กรรมการ 
12 นางสาวอัจฉรา  ธูปบูชากร กรรมการและเลขานุการ 

 
2.3 ขอมูลของสถานศึกษา 
ขอมูลผูเรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศกึษา รวม 
ปวช.1 260 7 0 267 
ปวช.2 240 4 0 244 
ปวช.3 236 2 24 262 

รวม ระดับ ปวช. 736 13 24 733 
ปวส. 1 153 8 0 161 
ปวส.2 163 5 0 168 

รวม ระดับ ปวส. 316 13 0 329 
รวมทั้งหมด 1,052 26 24 1,062 

 
 
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศกึษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.3 301 227 75.42 
ปวส. 2 181 154 85.08 
รวม 482 381 79.05 
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ขอมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ 
(คน) 

สอนตรงสาขา 
(คน) 

ผูบริหาร//ผูอํานวยการ/รอง
ผูอํานวยการ/ผูชวยผูอาํนวยการ 

4 4 - 

ขาราชการคร ู 50 50 50 
ขาราชการพลเรือน 2 - - 
พนักงานราชการคร ู 3 3 3 
ครูพิเศษสอน 8 8 8 
เจาหนาที่ 28 - - 
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง / ยาม
รักษาการ / พนักงานขับรถฯ) 

13 - - 

รวมครู 61 61 61 
รวมทั้งสิ้น 108 61 61 

 
ขอมูลการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส. 
(สาขาวิชา) 

รวม 
(สาขาวิชา) 

พาณชิยกรรม 4 4 8 
ศิลปกรรม 2 0 2 
คหกรรม 3 2 5 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 1 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

0 1 1 

รวมทั้งสิ้น 10 8 18 
ขอมูลอาคารสถานที่  

ประเภทอาคาร จํานวน (หลัง) 
อาคารเรียน 6 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารเอนกประสงค 1 
อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 12 
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ขอมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จํานวน (บาท) 

งบบุคลากร 869,000 
งบดําเนินงาน 2,567,240 
งบลงทุน 21,011,800 
งบเงินอุดหนุน 5,834,365 
งบรายจายอื่น 4,808,000 

รวมทั้งสิ้น 35,090,405 
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศกึษา 
 ปรัชญา 

ปรัชญา 
 

มุงการศึกษาพัฒนาวิทยาลัยใฝคุณธรรมกาวนําวชิาชีพเปนประทีปของสังคม 
 

  

 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี จัดการศึกษาสายอาชีพถึงระดบัปรญิญา 
สายปฏิบัติการใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 อัตลักษณของสถานศึกษา 
อัตลักษณของสถานศกึษา 

“ทักษะเดน เนนคุณธรรม” 

 
 คุณธรรมอัตลักษณ 

คุณธรรมอัตลักษณ 

ความสุขภาพ (ยิ้ม ไหว ทักทาย)  ความรบัผิดชอบ จิตอาสา 
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  พันธกิจ 

พันธกิจ 
1.  จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชพีใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสานอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 
4.  เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดบัฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

ของประเทศ 
5.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝกอบรมวิชาชพี 
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชพี และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
7.  สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน

วิชาชีพ 
 
 เปาประสงค 
 1. กําลงัดานวิชาชพีและบัณฑติสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชวีศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน 
 2. ครู ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา นาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการจัดการเรยีนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 4. สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ 
 ยุทธศาสตร 
 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
 2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชพีใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทกุภาคสวนในการจัดการอาชีวศึกษา 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ 
 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานอาเซียน 
 2. ปรับปรุงระบบสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมคีานิยมและคุณลักษณอันพึงประสงค 
 3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรยีนการสอนของครู 
 4. พัฒนาแหลงการเรยีนรูและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
 5. เพิ่มขีดความสามารถในดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย 
 6. ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือขายความรวมมือ 
 7. ใหบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม 
 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช ICT เปนฐาน 
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2.5 เกียรติประวัติของสถานศกึษา 
 - นักมวยสากลสมัครเลนชาย ชนะเลิศระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - กีฬาเปตองหญิงคูชนะเลิศระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - กีฬาเปตองคูผสมชนะเลิศระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - กีฬาเปตองชูดติ้งหญิงชนะเลิศระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - กีฬาวอลเลยบอลชาย-หญิงชนะเลิศระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - กีฬาทุมนํ้าหนัก – หญิงชนะเลิศระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นักมวยสากลสมัครเลนชาย รองชนะเลิศระดับภาค โดยจังหวัดกาญจนบุรี 
 - กีฬาเปตองหญิงคู ชนะเลิศระดับภาค โดยจังหวัดกาญจนบุรี 
 - กีฬาเปตองชูดต้ิงหญิง รองชนะเลิศระดับภาค โดยจังหวัดกาญจนบุรี 
 - กีฬาวอลเลยบอลชาย-หญิง รองชนะเลิศระดับภาค โดยจังหวัดกาญจนบุรี 
 - การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 5 ดาว ระดับชาติ ชนะเลศิ ระดับชาติ 
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบรีุ 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561  
 - นายนิต ิ นาชิต ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน  โดยอาชวีศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางทองพราว  ฮวบหิน รองผูบริหารสถานศึกษาดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายกริช  เตียนพลกรัง รองผูบริหารสถานศึกษาดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายสมศักดิ์  โพธิ์วัฒ  ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางยุพิน  บุญบันดล ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสายพิณ  จําเดิม ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางกุลธิดา  พักธรรมนัก ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสมพิศ  ศรีคงดวง ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางภานุรัตน  อารพีันธ ครผููสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจงัหวัดสิงหบุรี 
 - นางมกรา  ทรัพยเจริญ ครผููสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางยุพา  บรรโล ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางอนงคลักษณ  เจดีย ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจงัหวัดสิงหบุรี 
 - นางวราภรณ  บุตตะคาม ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวเตชินี  เลิศเมือง ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจงัหวัดสิงหบุรี 
 - นางวันชุลี  หิรัญแพทย ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวสุวารี  ยิ่งนอก ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวนภาพร  กลิ่นนํ้าหอม ครูผูสอนดีเดน โดยอาชวีศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายชินตะวัน  บรรโล ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวกัลยา  ชูติวัตร ครูผูสอนดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวขนิษฐา  สุวรรณวัฒนกุล บุคลากรทางการศึกษาดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสุภาภรณ  กัลยา บุคลากรทางการศึกษาดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวจุฑารัตน  ฟกขาว บุคลากรทางการศึกษาดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวขวัญแกว  พงษพยัคฆ บุคลากรทางการศึกษาดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
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 - นางสาวกาญจนภาณ  ละมัยกูล บุคลากรทางการศึกษาดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางจุฑารัตน  ฟกขาว บุคลากรทางการศึกษาดีเดน โดยอาชวีศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวชฎาพร  แมนพวก บุคลากรทางการศกึษาดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายพยุง  หุมไหม  บุคลากรทางการศึกษาดีเดน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางบุญเลี้ยง  เทพแถม บุคลากรทางการศึกษาดีเดน โดยอาชีวศกึษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางนิตยา  นิ่มมาศ บุคลากรทางการศึกษาดีเดน โดยอาชวีศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561 
 -  นางสาวสินีนาฏ  เสมอเหมือน นางสาวนภาศร  สี ทับทิม ชนะเลิศทักษะการใช
คอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวพัชรินทร  พิมสุวรรณ นางสาววราภรณ  แนบเนียน ชนะเลิศทักษะวิชาโปรแกรม
สําเรจ็รูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวช. ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวเขมมิกา   สุขปราง ชนะเลิศทักษะการแขงขันทักษะพิมพดีด ไทยและ          
พิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวอภิญญารัตน  แจมไทย นางสาวนิธิตา  พยัคฆขาม นางสาวประภัสสร  ไชยสนธิ์ 
ชนะเลิศทักษะการนําเสนอ The Marketing Challenge ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวจุฑามาศ  กระจางจิต นายเอกมันต  กองเนียมนางสาวธารฐณัฏฐ  ใบเนียม         
นางสาวพัชร ี แสงบดี  นางสาวภัทราวดี  โคตรพรม ชนะเลิศทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับจังหวัด      
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายบวรกวินท  ใบจําป  นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิ์นอย ชนะเลิศทักษะการขายสินคา
ออนไลน ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวณัฐณิชา  พูลทวี นางสาวพนิดา  ศรีสุขเจริญ ชนะเลิศทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ประกอบอาหารไทย ชุดพรอมจําหนาย ระดับ ปวช.ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษา
จังหวัดสิงหบุร ี
 - นายวุฒิพันธ  ปานบุญ นายอนุชา  มุกดากรรณ  นางสาววริสา  คุมเขต ชนะเลิศทักษะ         
การออกแบบและการประกอบมาตรฐานสากลประเภท อาหารมื้อค่ําแบบตะวัน (Western          
Set Dinner) ระดับ ปวส. ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวมนัสวีร  โพธ์ิกุล นางสาวอโนมา  บังวัด นางสาวปริศรา  ภูแพร ชนะเลิศทักษะ         
การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช. ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสงิหบุรี 
 - นายธรณธันย  ทานศีล นางสาวภูษณิศา  ทองประชุม ชนะเลิศทักษะการออกแบบ D     
แอนิเมชั่น “อเมซื่งเท่ียวไทย สไตลอาชีวะ” ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวภัทธิรา  เหลาคะเณย ชนะเลิศ ทักษะจิตกรรมสีน้ํา หุนนิ่ งระดับจังหวัด            
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวฐิติมา  สําเนียงใส ชนะเลิศทักษะประติมากรรม ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษา
จังหวัดสิงหบุร ี
 - นายจีรวัฒน  ทรงศิลป ชนะเลิศทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบโปสเตอร      
หัวขอ “เทิดไทองคราชัน รัชกาลที่ 10” ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
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 - นางสาวสุขนาถ  บัวงาม ชนะเลิศทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender    

ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

 - นางสาวซาบารินี  บุตรี เบ็นตี ฮูซ็น ชนะเลิศทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair 
Bartender ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายชัยอนันต  ศักดิ์สิทธิดา  นางสาววรรตัน  หมายเก้ือ ชนะเลิศทักษะเทคโนโลยีเครือขาย 
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายณัฐนันท  จุสุวรรณ ชนะเลิศทักษะประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) ระดับจังหวัด        
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวปนัดดา รองชนะเลิศทักษะการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ระดับจังหวัด       
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายบวรพงษ  ของหลิม ชนะเลิศทักษะประกวดรองเพลงไทยสากลสตริง (ชาย)         
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายธรภัทร  ตรรกวุฒิ รองชนะเลิศทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากลสตริง (ชาย)          
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวนพรัตน  ปองปองกัน ชนะเลิศทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากลสตริง (หญิง)     
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวพรประภา  แกวกาไร ชนะเลิศทักษะการประกวดรองเพลงสากล (หญิง)        
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวปทมา  โพธิมาศ นายวรพงษ  ของหลิม นายธรรณนวรรต  เจริญใย นายฐิติ  ดีจริงตระกูล
รองชนะเลิศทักษะประกวดดนตรโีฟลคซองของพันธ R ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวภัทริยา  สาระมาน ชนะเลิศทักษะประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ       
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวณัฐพร  ทัพพันธ ชนะเลิศทักษะประกวดสุนทรพจนภาษาไทย ระดับจังหวัด            
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวประภัสสร  เย็นทรวง รองชนะเลิศทักษะประกวดรักการอานภาษาไทย        
ระดับจังหวัด    โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวปาณิศา  อินทรศักด์ิ ชนะเลิศ ทักษะการประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ      
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวมัทวัน  ชูมก นางสาวทิพวรรณ  งามภักตร ชนะเลิศทักษะการแขงขันตอบปญหา
วิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตร ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวพลอยชมพู  พลับอินทร ชนะเลิศทักษะประกวดดนตรีไทย ประเภทจระเข      
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายธีกานต  พุมเพ็ง ชนะเลิศทักษะประกวดดนตรีไทย ประเภทซอดวง ระดับจังหวัด           
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวมนัสชนก  ผมไผ ชนะเลิศทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภท ขิมสาย      
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
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 - นางสาวชลิตา  สุขเมือง รองชนะเลิศทักษะประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุยเพียงออ          
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายธนวัฒน  เสนคะ ชนะเลิศทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทระนาดเอก       
ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายภานวุัฒน  วงศิลป นางสาวศิริวรรณ  โตเจริญ รองชนะเลิศทักษะการประกวดมารยาท
ไทย ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นายสุรศักดิ์   พระงา  ชนะเลิศทักษะประกวดเลานิทานพื้ นบ าน ระดับจังหวัด              
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวญามิลลา  ทวมไทย นางสาวบุญยาพร  สุขประเสริฐนางสาวนิภาพร  อินทอง          
นายณัฐคนย  ทิพสุทธิ์นางสาวภัทราวดี  รุงเรือง ชนะเลิศทักษะการแขงขันแกปญหาโดยใชกระบวน        
การใช STEM ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวพัชรินทร  ทรัพยเจริญ นางสาววราภรณ แนบเนียน ชนะเลิศระดับภาคทักษะ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 - นางสาวฐิติมา  สําเนียงใส ชนะเลิศทักษะประติมากรรม ระดับภาค โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 - นางสาวกานตพิชชา  ดีเลิศ ชนะเลิศทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบโปสเตอร        
หัวขอ “เทิดไทองคราชัน รัชกาลที่ 10” ระดับภาค โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 - นายธนวัฒน  เสนคะ ชนะเลิศทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทระนาดเอก ระดับภาค     
โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 - นางสาว ภัทธิรา   เหล าคะ เณย  ชนะเลิศทักษะจิตกรรมสีน้ํ าหุนนิ่ ง  ระดับภาค               
โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 - นางสาวมัทวัน  ชูมก นางสาวทิพวรรณ  งามภักตร รองชนะเลิศทักษะการแขงขัน        
ตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตร ระดับภาค โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี
 - นายชัยอนันต  ศักดิ์สิทธิดา  นางสาววรรัตน  หมายเก้ือ รองชนะเลิศทักษะเทคโนโลยี
เครือขาย ระดับภาค โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 - นางสาวภัทริยา  สาระมาน รองชนะเลิศทักษะประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ    
ระดับภาค โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 - นางสาวปาณิศา  อินทรศกัดิ์ รองชนะเลิศทักษะการประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ   
ระดับภาค โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 - นางสาวญามิลลา  ทวมไทย นางสาวบุญยาพร  สุขประเสริฐ นางสาวนิภาพร  อินทอง         
นายณัฐคนย  ทิพสุทธิ์  นางสาวภัทราวดี  รุงเรือง รองชนะเลิศทักษะการแขงขันแกปญหา            
โดยใชกระบวนการใช STEM ระดับภาค โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 - นายธนวัฒน  เสนคะ รองชนะเลิศทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทระนาดเอก 
ระดับชาติ โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
 - นางสาวจิดาภา  ภูโพธิ์ รองชนะเลิศทักษะการประกวดสมาชิกดีเดนภายใตนิเทศ ระดับชาต ิ   
โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
 - นางสาวกานตพิชชา  ดีเลิศ รองชนะเลิศทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบโปสเตอร    
หัวขอ “เทิดไทองคราชัน รัชกาลที่ 10” ระดับชาติ โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
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 - นางสาวมัทวัน  ชูมก นางสาวทิพวรรณ  งามภักตร รองชนะเลิศทักษะการแขงขัน        
ตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตร ระดับชาติ โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
 - นายชัยอนันต  ศักดิ์สิทธิดา  นางสาววรรัตน  หมายเก้ือ รางวัลชมเชยทักษะเทคโนโลยี
เครือขายระดับชาติ โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
 - นางสาวภัทธิรา  เหลาคะเณย รางวัลชมเชยทักษะจิตกรรมสีน้ํา หุนนิ่ง ระดับชาติ                
โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
 - น า งส าว ฐิ ติ ม า   สํ า เ นี ย ง ใส  ร า ง วั ล ชม เช ย ทักษะประติ มา กรรม  ระดับช า ติ                   
โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
 - นางสาวฐิติมา  สําเนียงใส นางสาวภัทธิรา  เหลาคะเณย  นายนคเรส  บัวแกว                   
นายชวิลวิชญ  รุงเชา  นางสาวศิริรัตน  แดงสะอาด ชนะเลิศสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม นาฬิกา    
แหงสายน้ํา ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวสุภาพร  สืบสวน นางสาววฤดี  กําเนิดเกียรติศักดิ์  นายติณภพ  บางขาม               
นายธรณธันย  ทานศีล นายมโน  พูลสุข นางสาวภูษณิศา  ทองประชุม  นายวรภัทร  คนพินิจ             
นายศุภกฤต  วิจารยปรีชา นางสาวฐิติมา  สําเนียงใส รางวัลรองชนะเลิศสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม         
โองพื้นถิ่นลายศิลปหนังใหญ ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวอมรรัตน  ขวัญจิต นางสาวธิมาพร  ขวัญจิต  นางสาวปาลิตา  เพิ่มประยูร          
นางสาววรินดา  บุญบํารุง รองชนะเลิศสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม แกนกลวยสแนค ระดับจังหวัด           
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุร ี
 - นายสุธี  เปยมทรัพย นางสาววรินทรทิพย  นางสาวศิรวิิมล  ศิวะรัตน นางสาวพชรพรรณ  ผดุงถ่ิน 
รางวัลรองชนะเลิศสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม นํ้านมกลวย ระดับจังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวสุภัทรา  ยอนขาว นายอนุชา  มุกดากรรณ  นางสาวพัณณิดา  เพิ่มพร               
นางสาวแพรวา  พาทยโกศล  รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม กลวยตาก 2018 ระดับ
จังหวัด โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
 - นางสาวอรวรรณ  ใยนอย นายวรพล  เกตุกันทะ   นายไชยเชษฐ เขียงแดง นายกิตติคุณ  
ทองฟารางวัลรองชนะเลิศสิ่ งประดิษฐของคนรุนใหม  สํานึก คุณแผนดินไท ระดับจังหวัด              
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังน้ี 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
และมีคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ดานความรู 
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี หรือขอเท็จจริง 
เปนไปตามมาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
 ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป           
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ           
การดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค 
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพสิทธิของผูอื่น มคีวามรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึก
รักษาสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงาน  ที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน              
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา
เพิ่มเติม   ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความ
รวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนา   
อยางเปนระบบตอเน่ืองเพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคณุธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียน
และวัยทํางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือ
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ขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน 
กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณของสถานศกึษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ    
ที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการ     
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหง
การเรียนรู 
 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย          
โดยผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
 4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1) ดานความรู 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุร ีไดกําหนดตัวบงชี้เก่ียวกับคุณลักษณะของผูสําเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค ดานความรู ตามเกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  1.1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
  ประเด็นประเมินยอยที่ 1.1.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกบัผูเขาเรียนแรกเขา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ไดสงเสริม สนับสนนุใหผูสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาการศกึษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียนที่เรียน แบบเต็มเวลา และผูเรยีนที่เรยีนใน
ระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน ที่สถานศึกษากําหนดสําหรับผูเรียน
ที่เรียนแบบไมเต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง 
เทียบรอยละกับจํานวนผูเขาเรยีนแรกเขารุนนั้น 
 ตารางที่ 4.1 แสดงขอมูลผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาระดับประกาศนียบัตร 

ระดับชั้น 
จํานวน 

รอยละ 
ผูเรียนแรกเขา ผูสําเร็จการศึกษา 

ปวช. 3 301 227 75.42 
ปวส.2 181 154 85.08 

รวมทั้งหมด 482 381 79.05 
   
 ผลสัมฤทธิ ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบ
กับผูเขาเรียนแรกเขา คิดเปนรอยละ 79.05 ระดับคุณภาพ  ดเีลิศ 
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  ประเด็นการประเมินยอยที่ 1.1.2 ระดับคุณภาพในการจัดการระบบดูแลผูเรียน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือแนะแนวผูเรียนให
สามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน โดย
ปฏิบัติงานดังนี้ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
การปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา   
2 แตงตั้งครูที่ปรึกษา และจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา อยาง

นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
  

3 จัดระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน และ
เยี่ยมบาน 

  

4 มีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก
ผูเรียนอยางนอย รอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนท่ีรองขอ 

  

5 จัดระบบดแูลผูเรียนกลุมเสี่ยงโดยการคัดกรอง   
 รวมคะแนน 5  

 
 ผลสัมฤทธิ ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการจัดระบบดูแลผูเรียน ปฏิบัติครบ 
5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค 
 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออก
ทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด          
ในระดับจังหวัด ระดับ ภาค และระดับชาติ 

ที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
(อกท.) 

  

2 ผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อรวมรวม มี
ความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง 
ในระดับจังหวัด 

 

 

3 ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อรวมรวม มี
ความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดเีดนระดับกลุมจังหวัด 
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ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
4 ผูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อรวม

รวม มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร      
มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา
ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการ
ประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

  

5 ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อรวมรวม 
มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิ
ปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 
หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน
เปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 

  

 รวม   
 
 ผลสัมฤทธิ ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินครบ 5 ขอ ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
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 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการ
เปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางพัฒนา
ผูประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด โดยไดดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ จํานวน 4 โครงการดังนี้ 
 1. แกงสมปลาชอนผง 
 2. ปงชอนแมลา 
 3. อาชีวกาแฟสด 
 4. อาชีวเบเกอรี่ 
 ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการ
เปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ระดับ 5 ดาว คาคะแนน ดี 
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 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการ
นําไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชน หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรือวิจัยระดับภาค ดังน้ี 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีการจัด กิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ           

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
  

2 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 

  

3 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับภาค 

  

4 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

-  

5 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับประเทศหรือไดรับรางวัล
จากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
ระดับนานาชาติ 

-  

 รวม 3  
 
 ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ          
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ระดับคุณภาพ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

30 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ
ในระดับสถานศึกษา และมีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันในระระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ  

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะ
วิชาชีพในระดับสถานศึกษา 

  

2 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ
จังหวัด 

  

3 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค   
4 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ   
5 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ

นานาชาติ 
  

 รวม 4 1 
 
 ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการแขงขันทักษะ ตามขอ 1 และ 
ขอ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี กําหนดใหผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 
และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 เขารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ดังน้ี 

หลักสตูร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จํานวนผูเรียน 
ที่เขารับการ

ประเมินทั้งหมด 

จํานวนผูเรียน 
ที่ผานการประเมิน 
มาตรฐานวชิาชีพ 

ในครั้งแรก 

รอยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

การบัญช ี 85 85 100 

การตลาด 29 29 100 

ธุรกิจคาปลีก 2 2 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 58 58 100 

อาหารและโภชนาการ 35 35 100 

การโรงแรม 5 5 100 

วิจิตรศิลป 2 2 100 

คอมพิวเตอรกราฟก 8 8 100 

คหกรรมฐานวิทยาศาสตร 21 21 100 

รวมหลักสตูร ปวช. 245 245 100 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)    

การบัญช ี 58 58 100 

การตลาด 15 15 100 

การตลาดทวิ 5 5 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 42 42 100 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 100 

อาหารและโภชนาการ 22 22 100 

การโรงแรม 8 8 100 

รวมหลักสตูร ปวส. 158 158 100 

รวมทั้งหมด 403 403 100 

 
 ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 
100 ระดับคณุภาพ ยอดเย่ียม 
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 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (V-NET) 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี กําหนดใหผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 
และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ไดรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
ดังน้ี 

ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบ
ทุกรายวิชาตาม

โครงสราง
หลักสูตร 

จํานวนผูเรียน
เขารับการทเส

อบทั้งหมด 

จํานวนผูเรียน
ที่ไดคะแนน
ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึน

ไป 

รอยละ 

ปวช. 3 252 224 136 53.96 
ปวส.2 186 160 92 49.46 

รวมทั้งหมด 438 412 228 52.05 
 
 ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา    
(V-NET) รอยละ 52.05  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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 1.8 การมีงานทําและศกึษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ไดดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา ดังนี้ 

หลักสูตรสาขาวิชา 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การ 
ศึกษา 

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศกึษาที่ไดงานทํา ประกอบอาชีพ/
ศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ/อาชีพอิสระ/วางงาน 

จํานวน
ผูได

งานทํา
ภายใน 
1 ป 

จํานวนผู
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ

ภายใน 1 
ป 

จํานวน
ผูศกึษา

ตอ
ภายใน 
1 ป 

 
 

รวม 
 

 
 

รอยละ 
 

วาง 
งาน 

เปอร 
เซ็นต 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชา บัญชี 68 3 1 62 66 97.05 2 2.94 
สาขาวิชา การตลาด 17 3 - 12 15 88.23 2 11.76 
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 26 - - 25 25 96.15 1 3.84 
สาขาวิชา ธุรกิจคาปลีก 7 1 - 6 7 100 - - 
สาขาวิชา วิจิตรศลิป 3 - - 2 2 66.66 1 33.33 
สาขาวิชา คอมพิวเตอรกราฟก 5 1 - 4 5 100 - - 
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 14 1 1 11 13 92.85 1 7.14 
สาขาวิชา ฐานวิทยาศาสตร 16 1 - 15 16 100 - - 
สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ 1 - - 1 1 100 - - 
สาขาวิชา การโรงแรม 13 3 - 10 13 100 - - 
รวมระดับ ปวช. 170 13 2 148 163 95.88 7 4.11 
สาขาวิชา บัญชี 73 28 6 35 69 94.52 4 5.47 
สาขาวิชา การตลาด 38 28 2 3 33 86.84 5 13.15 
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 26 17 - 5 22 84.61 4 15.30 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 3 - 5 8 88.88 1 11.11 
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 20 12 2 4 18 90 2 10 
รวมระดับ ปวส. 166 88 10 52 150 90.36 16 9.63 
ผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 336 100 12 200 313 93.15 23 6.84 

  ผลสัมฤทธิ ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา รอยละ 93.15 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  วิทยาอาชวีศึกษาสิงหบุรี มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเตมิ โดยปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร 

  

2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ใน
การพัฒนาหรือการปรับปรงุหลักสูตร 

  

3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา
รวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมี
สมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

  

4 สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา   
5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
  

 รวม 5  
 
 ผลสัมฤทธิ ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบ ปฏิบัติครบ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรงุ
รายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี เปดสอน 3 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จํานวน 5 สาขาวิชา 10 สาขางาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 4 สาขาวิชา 
8 สาขางาน และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จาํนวน 1 สาขาวิชา 
  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชา / สาขางาน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชา / สาขางาน 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     1. สาขางานการบัญช ี
     2 สาขางานการตลาด 
     3. สาขางานธุรกิจคาปลีกรานคาสะดวกซื้อ 
     4. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประเภทวิชาศลิปกรรม 
     1. สาขางานวิจิตรศลิป 
     2. สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต 
ประเภทวิชาคหกรรม 
     1. สาขางานอาหารและโภชนาการ 
     2. สาขางานธุรกิจดอกไมประดิษฐ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
     1. สาขางานการโรงแรม 
ประเภทวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร 
     1. สาขางานคหกรรมวิทยาศาสตร 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
     1. สาขางานการบัญช ี
     2. สาขางานการตลาด 
     3. สาขางานการตลาด (ระบบทวิภาคี) 
     4. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทวิชาคหกรรม 
     1. สาขางานอาหารและโภชนาการ 
     2. สาขางานอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาค)ี 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
     1. สาขางานการโรงแรม 
      

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
  
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 78 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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  2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคญัและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคณุภาพ เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการ

เรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชพี 
  

2 แผนการจัดการเรียนรูมีการบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

3 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรปูแบบการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู  ที่ หลากหลาย เชน 
PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 

  

4 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และ
นํามาใชในการจัดการเรยีนการสอน 

  

5 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบวิธี  ที่การที่
หลากหลาย 

  

 รวม 5  
 
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
ครบ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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  2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ   
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

แผนกวิชาที่เปดสอน จํานวนครู 
จํานวน

รายวิชาที่สอน 

จํานวน
รายวิชาที่

จัดทํา
แผนการ

จัดการเรียนรู 

รอยละ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 19 59 55 93.22 
แผนกวิชาการบัญช ี 8 27 19 70.37 
แผนกวิชาการตลาด 7 25 25 100 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 7 37 33 89.19 
แผนกวิชาศิลปกรรม 4 14 3 21.43 
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 3 10 6 60.00 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5 17 14 82.35 
แผนกวิชากคหกรรม 1 4 2 50.00 
แผนกวิชาการโรงแรม 2 11 10 90.91 
แผนกวิชาคหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร 

5 16 16 100.00 

รวม 61 220 183 83.18 
 
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสู
การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรยีนการสอน คิดเปนรอยละ 83.18 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศกึษา 
 3.1 ครูผูสอน 
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
  ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศกึษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มกีารใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัยเพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 ครูผูสอนที่มีคณุวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน   
2 ครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรยีนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน   
3 ครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรยีนรูครบทุกวิชาที่สอน   
4 ครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

  

5 ครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู 

  

 รวม 5  
 
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน            
ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
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  3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจําชั้นเรียนและรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน 
และดานอ่ืน ๆ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 61 คน  
รอยละ 100 

 

2 ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและ
รายวิชาเปนปจจุบัน 

61 คน 
รอยละ 100 

 

3 ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรยีนใหมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

61 คน 
รอยละ 100 

 

4 ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสรมิแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน
การเรียน 

61 คน 
รอยละ 100 

 

5 ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ
ดานอ่ืน ๆ 

61 คน 
รอยละ 100 

 

 รวม รอยละ 100  
 
 ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปน
รอยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

40 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี สงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
และเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ 
  

2 ครผููสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป   
3 ครูผูสอนที่นาํผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชพีมา

ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

  

4 ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 

  

5 ครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจาการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 

  

 รวม 5  
 
 ผลสัมฤทธิ ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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 3.2 ผูบริหารสถานศกึษา 
  3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
  ผูบริหารสถานศึกษา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา       
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีส วนร วมในการดํ า เนิน งานโครงการของสถานศึกษา                   
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีสวนรวมในการกําหนด

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
  

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศกึษา 

  

3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจาํป 

  

4 คณะกรรมการสถานศกึษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  

5 ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศกึษา 

  

 รวม 5  
 
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมี      
สวนรวม ปฏิบัติ ครบ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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  3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา      
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการ

บริหารจัดการศึกษา 
  

2 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับ
การบริหารจัดการดานตาง ๆ  

  

3 ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศ 

  

4 ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

5 ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา 

  

 รวม 5  
  
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการบริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศึกษา ปฏิบัติครบ 5 ขอ ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
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ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 
 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด โดยปฏิบัติงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ข้ัน
ที่ 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

     1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 
     1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

  

2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 
     2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรยีน 

  

3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
     3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง 
     3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
     3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

  

4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
     4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

  

5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  

 รวม 5  
 ผลสัมฤทธิ ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ปฏิบัติครบ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากร       
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน 
ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ 
และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตามประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ี

หลากหลายในการจัดการอาชวีศึกษาทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ 

  

2 สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครแูละครูฝกใน
สถานประกอบการ 

  

3 สถานศึกษามีการจัดใหครพูิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครู
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศ
และหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 
ของจํานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรยีนการสอน 

  

4 สถานศึกษามีการระดมทรพัยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงคของการระดมทรพัยากรอยางเปนรูปธรรม 

  

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการในการระดมทรพัยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขาย เพื่อการปรับปรงุและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  

 รวม 5  
 
 ผลสัมฤทธิ ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนได ปฏิบัติได 5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ     
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา        
และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ดังนี้  

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 
  

2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 

  

3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 

  

4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 

  

5 สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วชิาการ วิชาชีพ 
และจิตอาสาของสถานศึกษา 

  

 รวม 4  
 
 ผลสัมฤทธิ ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา    
ปฏิบัติไดครบ 4 ขอ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน 
 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหมีความพรอมและเพียงตอการใชงานของผู เรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรยีน หองปฏิบัติการ แหลง

การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และ
มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาให
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

  

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรยีน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด 

  

3 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมทิัศน 
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการที่กําหนด 

  

4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู 

  

5 สถานศึกษาปรับปรงุและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

  

 รวม 5  
 
 ผลสัมฤทธิ์   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี  มีผลการประเมินอาคารสถานที่  หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม ปฏิบัติครบ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 5.2 ระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ      
เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการ
ในสถานศึกษา ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานใน

สถานศึกษา ไดแก 
     1.1 ระบบสงกําลัง 
     2.2 ระบบควบคุม 
     1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรยีน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงานหรืองานฟารม 
     1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพ
พรอมใชงาน และปลอดภัย 

  

2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือนํ้าดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความ
ตองการ 

  

3 สถานศึกษามีถนน ชองทางเดนิ หรือระบบคมนาคมใน
สถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้าํ ระบบ
กําจัดขยะภายในสถานศกึษาที่สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

  

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว 

  

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   
 รวม 5  

 
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ปฏิบัติ
ไดครบ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีแหลงเรยีนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอม
และเพียงพอสําหรับใหครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรู
เพื่อสงเสรมิการเรียนรู ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โรงการพัฒนาแหลงเรยีนรูและศูนย

วิทยบริการหรือหองสมดุอยางตอเนื่อง 
  

2 สถานศึกษามีศนูยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอม
เอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียน หรือผูสนใจ 

  

3 ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวน
ผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบ
สืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

  

4 สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนย
วิทยบริการหรือหองสมดุไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรยีน
ท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 

  

5 มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุก
สาขาวิชาที่สถานศกึษาจัดการเรียนการสอน 

  

 รวม 5  
 
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
ปฏิบัติไดครบ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศกึษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 
ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ
ระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับการใชงาน 
  

2 มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบิหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล 
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใหขอมูล 

  

3 มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงาน
ภายในสถานศกึษา 

  

4 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 

  

5 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก
สถานศึกษา 

  

 รวม 5  
 
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ปฏิบัติไดครบ 5 ขอ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครผููสอนใช
ในการจัดการเรยีนการสอนการสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนไดเต็ม
ศักยภาพ  
 

อาคาร/ หองเรียน จํานวน / เคร่ือง 
หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร (9 หอง) 290 
หองอินเตอรเน็ตกลาง  30 

 
 ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีผลการประเมินการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 18.86 ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 
 
 4.1.2 จุดเดน 
  - สถานศึกษามีผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําในสถานประกอบการหนวยงานรัฐและ
เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป เปนจํานวนมาก 
  - สถานศึกษามีการติดตามผูสํา เร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใชวิ ธีการ             
ที่หลากหลายทําใหทราบความเคลื่อนไหวของผูสําเร็จการศึกษาและมีความใกลชิดผูสําเร็จการศึกษา 
  - ผูเรียนสอบผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถวนสมบูรณทุกคน 
 4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  - สถานศึกษาควรดําเนินการใหมีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียน เพื่อนําผล        
ไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมการสัมมนา 
  - นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงความวินัยในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบ ในงานที่ไดรับมอบหมายและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได อีกท้ังสามารถศึกษาคนควา
จากแหลงการเรยีนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาตนเอง 
 4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  - สถานศกึษาควรดําเนินการใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอก
สถานศึกษา ที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสาธารณะและจิตสํานึกดานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและดานการกีฬาและนันทนาการ 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
 4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  - จัดทําโครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ 
  - โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการ 
  - สถานศึกษามีการจัดการศึกษาทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
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  - ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
  2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  - สถานศกึษามีครูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  - ครูจัดทําแผนการเรียนรูที่กําหนดรูปแบบกาเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education 
  - สถานศึกษามีการกําหนดใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) เพื่อวัดผลวิชาชีพ
การศึกษา 
  - สถานศึกษาไดมีการจัดใหนักศึกษาเขารวมการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ     
(V-NET) เพื่อวัดมาตรฐานการศึกษาและผูเรียน 
  - สถานศึกษามีการติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน        
เพื่อใหคาํแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดการเรยีนการสอน 
  - สถานศกึษาไดประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนในทุกรายวิชา 
                     - สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC เพื่อเปน
การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                     3) ดานบริหารจัดการ 
                     - มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกใหสะอาด เรียบรอย 
สวยงามและปลอดภัย 
                     - มีการซอมแซมปรับปรุ งระบบสาธารนูปโภคอาคาร สถานที่  หอง เรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และศูนยวิทยบริการใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบรอย สวยงาม 
                     - การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชระบบ
ฐานขอมูล 
                     - สถานศึกษามีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการที่หลากหลายสาขา 
                     - มีการบริการชุมชนและจิตอาสา เขารวมกิจกรรมในการใหบริการวิชาการ วิชาชีพ
สูชุมชน ในรูปแบบการสอน อาชีพ fix it center 
                      - การระดมทรัพยากรภายในและภายนอกสถานศึกษาเขามามรสวนรวม            
ในการจัดการศึกษา 
                      4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                       - สถานศึกษามีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการที่หลากหลายสาขา 
                       - มีการบริการชุมชนและจิตอาสา เขารวมกิจกรรมในการใหบริการวิชาการ 
วิชาชีพสูชุมชน ในรูปแบบการสอนอาชีพ Fix it center 
 - มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย 
สวยงาม และปลอดภัย 
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 - มีการซอมแซมปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่  หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และศูนยวิทยบริการใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบรอย สวยงาม 
 - การบริหารจัดการระบบหลักฐานขอมูลไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชระบบ
ฐานขอมูล 
 4.2.2 จุดเดน 
  - มีการบริหารจัดการตามนโยบายอยางเปนระบบ 
  - ครูมีคุณวุฒกิารศกึษา และจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด 
  - สถานศึกษามีการจัดทํา รายวิชารวมกับสถานประกอบการเผื่อใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 
 4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  - ขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาชีพ 
  - ครูผูสอนมีภาระหนาที่พิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอนมากทําใหไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่ 
 4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  - เพิ่มจํานวนครูในสาขาวิชาชีพ 
  - ลดภาระหนาท่ีพิเศษตาง ๆ ของครูผูสอน 
  - สนับสนุนใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  - รวมมือทํา MOU กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
  - งานแนะแนวและการจัดการหางาน มีการจัดหาทุนการศึกษาจากบุคคล สถาน
ประกอบการจากภายนอกและบุคลากรในวิทยาลัยเพ่ือมอบทุนแกผูเรียนที่มีความประพฤติดีและตั้งใจ
เรียนและยากจน 
  - ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) 
  2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
  - ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 
  - ผลงาน การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาชอนเพ่ือนําไปพัฒนาผลิตภัณฑเยลลี่รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐรุนใหมอาชีวศึกษา 
 
  - การออกหนวยบริการในการใชความรูกับประชาชนในทองถ่ินตาง ๆ 
  - มีสภาพภูมิทัศนภายในภายนอกที่เอ้ือตอการเรียน 
 4.3.2 จุดเดน 
  สถานศึกษาดาํเนินการเผยแพรความรูสูชุมและสังคม ภายใตความรวมมือของครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา สงผลทาํใหวิทยาลัยเปนที่รูจักของประชาชน ชุมชนและ
สังคมมากขึ้น 
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 4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  การดําเนินกิจกรรมบางกิจกรรม ยังไมสามารถเขาสูชุมชนไดอยางท่ัวถึง เนื่องจาก
บุคลากรตองรับผิดชอบการเรียนการสอนในวิทยาลัยประกอบกับอุปกรณมีจํานวนไมเพียงพอ 
 4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  วิทยาลัยสามารถออกเผยแพรความรูใหกับชุมชน และสังคมใหหลากหลาย
กลุมเปาหมายมากขึ้นและหลายชองทาง 
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2561 

คะแนนที่ได 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค 92.03 
     ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 92.08 
     ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92.08 
     ประเด็นที่ 1.3 ดานคณุธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค 91.92 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 90.95 
     ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 82.00 
     ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.00 
     ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 94.67 
     ประเด็นที่ 2.4 ดานการนาํนโยบายสูการปฏิบัติ 97.14 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80.00 
     ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 87.50 
     ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 72.50 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 87.66 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศกึษา 
  ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)                               
  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)                          
   กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จาํนวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศกึษาของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม 
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) และ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือ การฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้ 
 5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
  การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 

ขอ
ที ่

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนที่ไดจาก
การประเมิน 

(คาน้ําหนักxคา
คะแนน) 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 4 ดีเลิศ 2 8 
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 5 ยอดเย่ียม 2 10 
3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ 
5 ยอดเย่ียม 3 15 

4 ผลงานของผูเรียนดานนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย 

3 ด ี 3 9 

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 2 ปานกลาง 3 6 
8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5 ยอดเยยม 15 75 

ผลรวมคะแนนทีไ่ดจากการประเมนิ 231 
รอยละของคะแนน ดานที่ 1 =  (ผลรวมคะแนนที่ได x 100 ) / 250 92.40 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)      กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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 5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม และมกีารสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และนาํไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคณุภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 ปรากฏผลดังกลาวตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 

ขอที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คาน้ําหนัก 

(10) 

คะแนนที่ไดจาก
การประเมิน 
(คาน้ําหนักxคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรานสมรรถนะ 5  
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรบัปรุงรายวิชา  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

2 ปานกลาง 3 6 

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติหนาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5  

 2.1 คณุภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรยีนเปน
สําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน 41 
รอยละของคะแนน ดานที่ 2 =  (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) /50 82 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศกึษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ด ี(รอยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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 5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศกึษา 
  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถ
ในการจัดการเรยีนรู ตามมาตรฐานตาํแหนง สายงานครผููสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะใน
การบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมนิดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 

ขอที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คาน้ําหนัก 

(20) 

คะแนนที่ไดจาก
การประเมิน 
(คาน้ําหนักxคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ครูผูสอน 10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 4 ดีเลศิ 5 20 

 1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

 1.3 การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชพี 

1 กําลังพัฒนา 2 2 

2. ผูบริหารสถานศกึษา 10  

 2.1 การบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวม 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

 2.2 การบริหารจัดการระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน 87 
รอยละของคะแนน ดานที่ 3 =  (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 100 
 

87 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศกึษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ด ี(รอยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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 5.1.4 ดานการมีสวนรวม 
  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง 
ๆ มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรพัยากรในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจาํแนกเปนรายการประเมนิ 

ขอที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คาน้ําหนัก 

(10) 

คะแนนที่ไดจาก
การประเมิน 
(คาน้ําหนักxคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชวีศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 4 ดีเลศิ 2 8 

ผลรวมคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน 48 
รอยละของคะแนน ดานที่ 4 =  (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/50 96 

 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศกึษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ด ี(รอยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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 5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน 
  สถานศึกษาดาํเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรยีนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี
ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 

ขอที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คาน้ําหนัก 

(10) 

คะแนนที่ไดจาก
การประเมิน 
(คาน้ําหนักxคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 อาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทย
บริการ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสงู
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ในสถานศกึษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน 50 
รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศกึษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ด ี(รอยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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 5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษา 
  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษาจําแนกเปนรายดาน 

ขอที ่ รายการประเมิน 
คาน้ําหนกั 

(100) 

คะแนนที่ไดจาก
การประเมินแต

ละดาน 

คะแนนที่ไดจากการประเมิน 
(คานํ้าหนักxคาคะแนน) 

1 ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษา 50 231 (231x50) /250 = 46.20 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

10 41 (41x10) /50 = 8.20 

3 ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา 

20 87 (87x20) / 100 = 17.40 

4 การมีสวนรวม 10 48 (48 x 10) /50 = 9.60 

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 457 91.40 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป) 
  ดีเลิศ  (รอยละ 70.00 – 79.99) 
  ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99) 
  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) 
  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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สวนที่ 6 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่
พึงประสงค 
 

พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะวิชาชีพและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 เปาประสงค 
     ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ 
การประยุกตและมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถศึกษาตอ มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ เปนที่พึงพอใจสถาน
ประกอบการ หนวยงาน และผูใชบริการ 
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนดานความรูและทักษะวิชาชีพและ
ดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค
ใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการ
ประกันคุณภาพผูเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. 
2. โครงการติดตามผลสําเร็จการศึกษาและสํารวจ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสาํเร็จ
การศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. 
3. โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน 
นักศึกษาใหม 
4. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 ตัวชี้วัด 
1. ผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 80 
2. ผูสําเร็จการศึกษา สามารถศึกษาตอ มีงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระไมนอยกวารอยละ 80 
3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ ดาน
ทักษะการประยุกตใชและดานคณุธรรม จริยธรรม 
ผูประกอบการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 80 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรรวม
อาชีวศึกษาใหมันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 เปาประสงค 
     พัฒนารายวิชาหรือปรับปรุงหลักสูตรรวมกับ
หนวยงาน หรือสถานประกอบการ ที่ทันสมัย 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น 
2. โครงการการจัดเรียนรูจากประสบการณจริงดาน
การฝกงานฝกประสบการณจริงของนักเรียน
นักศึกษา  
3. โครงการสรางความรูความเขาใจการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูนักเรียนในสถานศึกษา
จังหวัดสิงหบุรีและยกระดับการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 ตัวชี้วัด 
1. ทุกสาขางานที่เปดสอนมีการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการโดยมี
การสํารวจความตองการ 
2. สถานศึกษามีจัดการศึกษาทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 10 
ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาใหมีศักยภาพ 
เปาประสงค 
     ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่
มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู PLC” 
2. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการ
ประกันคุณภาพผูเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. 
3. โครงการวิจัยและพัฒนา 
4. โครงการทัศศึกษาดูงานภายในและตางประเทศ 
5. โครงการพัฒนาบุคลากร 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 ตัวชี้วัด 
1. ครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาครบถวน สมบูรณดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีสอน 
2. ครูผูสอนทุกรายวิชาใชสื่อและวัสดุอุปกรณ
ประกอบการจัดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนทุกรายวิชามีการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 

2. พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีจิตสํานึก 
ทัศนคติ คานิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปาประสงค 
     ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการปรับภูมิทัศนภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
2. โครงการบริจาคโลหิต 
3. โครงการกิจกรรมเยี่ยมบานพักนักเรียน 
นักศึกษา 
4. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 5. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา 
6. โครงการบริการใหคําปรึกษา 
7. โครงการ 1 คน 1 ตน เพ่ือลดภาวะโลกรอน 
8.โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันในการปองกัน เฝา
ระวังและแกไขปญหายาเสพติด 
9. โครงการกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก 
ตัวชี้วัด 
1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริม
หลักสูตรท่ีสรางจิตสํานึกทัศนคติ คานิยมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

3. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรม งานสรางสรรค ของครูและผูเรียนให
เปนไปตามมาตรฐานการ 

พันธกิจที่ 3 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค ของครู
และผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดาน
อาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ 
 เปาประสงค 
     สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษาเพื่อ
ผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการวิจัยและพัฒนา 
2. โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนต
อาชีวศึกษา 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและองคความรูท่ีนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาชมุชนและสังคม 
2. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดบัชุมชน จังหวัด 
ภาค และชาติ 

4. การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาให
มีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ 
 

พันธกิจที่ 4 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดาน
อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนา
กําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมคีุณลักษณะที่พึง
ประสงค สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป และ
สมรรถนะวิชาชีพเต็มศักยภาพ 
 เปาประสงค 
     กําลังคนดานการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศสูไทยแลนด 4.0  
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการเพิ่มคุณภาพผูเรียนและพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น 
3. โครงการพัฒนาบุคลากร 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 4. โครงการกิจกรรมสรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกับ
ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
5. โครงการพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
6. โครงการปรับภูมิทัศนภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ 
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีศักยภาพ 
เปาประสงค 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการ
พัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการจัดจางครูตางชาต ิ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในและตางประเทศ 
4. โครงการใหความรูการจัดทําสื่อการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน 
ตัวชี้วัด 
1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ 
2. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนอาชีวศึกษาที่มี
ตอครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาความรวมมือใน
การเพิ่มศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพสอดคลอง
กับความตองการในการพัฒนาประเทศ 
เปาประสงค 
     พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การจัดการเรียนรูจากประสบการณจริง 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนสถานประกอบการที่รวมมือในการพัฒนา
ศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา 
2. ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือ
การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

5. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมใหเปนรูปธรรม 
เปาประสงค 
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการคายพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
2. โครงการทุกวันศุกรสุขใจไดธรรมะ 
3. โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน
นักศึกษาใหม 
4. โครงการปลูกจิตสํานึกวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 
ตัวชี้วัด 
     มีการนิเทศติดตาม สงเสริมและสรุปประเมินผล
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องตาม
กระบวนการ PDCA ทุกโครงการ กิจกรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 


