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ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะก าหนดเป้าหมายและแนวทาง              
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดท าขึ้นโดย                      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน 
ส่งเสริมการด าเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ดังกล่าว ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ส่วนที่ ๔ รายงานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ส่วนที่ ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ   
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  ส่วนที่ ๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่
ก าหนดเพ่ิมเติม 
  ส่วนที่ ๗ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย และคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร 
หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
          

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 
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ค ำช้ีแจง 
 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการแสดงข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษาวิสัยทัศน์      
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าขึ้นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
การประเมินและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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สำรบัญ 

 
เรื่อง หน้ำ 
ค าน า ก 
ค าชี้แจง ข 
สารบัญ ค 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร        ๑ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๔ 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๔ รายงานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
           การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ส่วนที่ ๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่
ก าหนด 
           เพ่ิมเติม 
ส่วนที่ ๗ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1๕ 
๑๗ 
๒๑ 

 
๒๖ 

 
๒๗ 

ภาคผนวก 30 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง   
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง ประกอบด้วย 
 1.1   ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1.1  ผลผลิต (Output) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ประเด็นด้านความรู้ ได้ร้อยละ 97.39 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ประเด็นด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ได้ร้อยละ 60 อยู่ในระดับดี 
 ประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ร้อยละ 97.89 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ได้ร้อยละ 90.59 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ประเด็นด้านการบริหารจัดการ ได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ประเด็นด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ประเด็นด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ได้ร้อยละ 80 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 1.1.2  ผลลัพธ์ (Outcome) ผลจากการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จากความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วน ท าให้ได้รับผลการด าเนินงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ในระดับชั้น ปวช.3 ร้อยละ 99.35 และใน
ระดับชั้น ปวส.2 ร้อยละ 98.01 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดี  
3. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ได้ 3 ดาว ระดับภาค 
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานยานยนต์ดี เซล ชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และ 

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาค 
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด 
6. ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น รอบกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ระดับเหรียญทอง 
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาค ภาคกลาง ผลงาน ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์กึ่งอัตโนมัติ 
8. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาค

กลาง ผลงาน เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับชาติ ผลงาน เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 
10. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ผลงาน เครื่องต าแนวตั้ง

อเนกประสงค์แบบไฮบริด 
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1.1.3  ผลสะท้อน (Impact)  ผลจากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา ได้รับผลสะท้อนจากการด าเนินงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สถานศึกษาด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจากสถานประกอบการ 
4. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยมีห้องนวัตกรรม

ของสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
5. การพัฒนาเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการเขียนโครงการ การะดมทรัพยากร กระบวนการ

ในการสร้าง ตลอดจนได้ Output และ Outcome ที่ชัดเจนจนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6. ได้รับการยอมรับจากชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องผลงาน สิ่งประดิษฐ์ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จัดท าข้ึนเพื่อช่วยในการพัฒนาชุมชน สังคม 
 

 1.2  จุดเด่น  
        สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ด าเนินการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและแจ้งให้แก่บุคลากรทุกคนทราบ มอบหมาย
หน้าที่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณท่ีสอดคล้องกัน ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการจักการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถานศึกษามีการลง
นามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ ที่ครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะ ค าอธิบายรายวิชา ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย มีกระบวนการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มีการน าเทคโนโลยีมาใช่ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้วิทยาลัยการ
อาชีพอู่ทอง ได้รับรางวัลจากแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ทั้งในระดับอาชีวศีกษาจังหวัด ระดับ
ภาค  และระดับชาติ และรางวัลอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 1.3  จุดที่ควรพัฒนา  
        สถานศึกษา ควรพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ต่ ากว่าระดับดีมาก เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 1.4  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
        สถานศึกษา ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

 2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองบริหารงานโดยการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้ช่วยเหลือสังคมสร้าง
จิตส านึกและจิตอาสาตามโครงการต่างๆ เช่น Fix center , อาชีวอาสา , อ าเภอยิ้ม ตลอดจนมีความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนแบบระบบทวิภาคี ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งวิทยาลัยการ
อาชีพอู่ทองส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน
และการอยู่ร่วมในสังคม 
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3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการบริหารจัดการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการจัดการ มีการศึกษาดูงานด้านอาชีวศึกษา มีการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ และงานวิจัย อีกทั้งยังมีการจัดท าคู่มือ แผนพัฒนาวิทยาลัย การวางแผนโครงการใน
ความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและมีวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ยึดหลักประชาธิปไตย โดยบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจนได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ มากมาย มีการด าเนินงานและบริหารงานโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดระบบ
ดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา เน้นสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการ
จัดการเรียนการสอน 

 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
  4.1 ความเป็นมา 
               วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีการบริหารงาน    
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา และวิสัยทัศน์ "จัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน" คระผู้บริหารน าองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีการวางแผนงานการบริหารที่เป็นระบบ มีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ จึงท าให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ
จากทุกภาคส่วน ด้านการเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้ครู มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการในการ
เรียนการสอนส่งเสริมกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์    
มีความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาเป็นท าให้ได้รับรางวัล จาการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับ 
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 4.2 วัตถุประสงค์ 
              4.2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
              4.2.2 เพ่ือให้ครู นักเรียน สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเข้าประกวด
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
 4.3 วิธีด าเนินการ 
       มีการจัดประชุมบุคลากรในสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือแก้ปัญหา และอุปสรรคต่อการ
บริหาร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ โดยมี การ
ก าหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษา 
 4.4 ผลการด าเนินงาน 
              4.4.1 การพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ ในการคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีการจัดท า
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  จาก
ผลงานเครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด  
              4.4.2 มีการน านวัตกรรมไปเผยแพร่และบูรณาการ ในโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
 4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
              4.5.1 ทุกแผนกวิชามีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
  2.1.1  ที่ตั้ง 
       วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  เลขท่ี 25  หมู่ 10  ต าบลหนองโอ่ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
รหัสไปรษณีย ์ 72160  โทรศัพท์ 035-528335  E-mail suphanburi05@vec.mail.go.th   
Website www.uic.ac.th 
  2.1.2  ประวัติสถานศึกษา 
       วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2537      
ลงวันที่  29 เมษายน 2537  โดยมี นายสมทรง  ดิสสร   ท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งและเป็น 
ผู้อ านวยการคนแรก  โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในการจัดหาที่ดิน ซึ่งเป็นที่
สาธารณประโยชน์บริเวณ ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   และผลักดันงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีจนส าเร็จ   โดยเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา  
  2.1.3  การจัดการศึกษา 
      วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557  ดังนี้ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  -  สาขาวิชาช่างยนต์   
  -  สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
  -  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
  -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
  -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  -  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  -  สาขาวิชาการบัญชี 
  -  สาขาวิชาการตลาด 
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  -  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี) 
  -  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  (ทวิภาคี) 
  -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
  -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  -  สาขาวิชาการบัญชี  
  -  สาขาวิชาการตลาด  
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) 
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  2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
      สภาพชุมชนโดยรวม  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท า
นาข้าว ข้าวโพด และปลูกอ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือโรงงานน้ าตาลรีไฟน์ชัยมงคล ซึ่งห่างจาก
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 3  กิโลเมตร มีโรงไฟฟ้า 1 แห่งคือ บริษัทอู่ทองไบโอพาวเวอร์ จ ากัด ซึ่งห่างจาก
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองประมาณ 10 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้า เทศโกโลตัส (ขนาดกลาง) ซึ่งห่างจาก
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองประมาณ 8 กิโลเมตร  และมีอุตสาหกรรมการท าท่อสูบน้ า  ในเขตต าบลสวนแตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองตั้งอยู่ในเขตอ าเภออู่ทอง มีประชากรทั้งสิ้น      ประมาณ 
120,428  คน  โดยที่อ าเภออู่ทองมีเขตติดต่อทางทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอเมือง ทิศตะวันตกติดต่ออ าเภอ
บ่อพลอย  และอ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  ทิศเหนือติดกับอ าเภอดอนเจดีย์ ส่วนทิศใต้ติดกับอ าเภอสอง
พ่ีน้อง  และอ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง 
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2.3 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 

  2.3.1 ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ปวช.) 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 306 0 0 306 
ปวช.2 186 0 0 186 
ปวช.3 156 0 0 156 

รวม ปวช. 648 0 0 648 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ปวส.) 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 48 51 99 
ปวส.2 37 35 72 

รวม ปวส. 85 86 171 
   

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 281 123 43.77 
ปวส.2 92 81 88.04 

รวม 373 204 54.69 
   

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 155 143 92.26 
ปวส.2 85 70 82.35 

รวม 240 213 88.75 
  
        2.3.2  ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

4 4 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

10 10 10 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 15 14 14 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 13 12 13 
เจ้าหน้าที่ 12 - - 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

9 - - 

รวม ครู 38 37 38 
รวมทั้งสิ้น 63 37 38 

  
     2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส. 
(สาขาวิชา) 

รวม 
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 5 4 9 
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 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 8 7 15 
   
       2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 3 
อาคารอ่ืน ๆ 3 

รวมทั้งสิ้น 13 
   
      2.3.5  ด้านงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 4,277,570.00 
งบด าเนินงาน 3,509,300.00 
งบลงทุน 1,500,000.00 
งบเงินอุดหนุน 8,559,785.00 
งบรายจ่ายอื่น 2,634,900.00 

รวมทั้งสิ้น 20,481,555.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

      ปรชัญา 
   “ล้ าเลิศความรู้  เชิดชูคุณธรรม  มุ่งน าทักษะ  เสียสละเพ่ือสังคม” 

  อัตลักษณ์ 
   “ทักษะดี  มีจิตอาสา  พัฒนาสังคม” 
  เอกลักษณ์ 
   “พัฒนาอาชีพ  บริการสังคม” 
 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

      วิสัยทัศน์ 
   “วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 

  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่การพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 พันธกิจที่ 2 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน สถานประกอบการภายนอก 
 พันธกิจที่ 4 วิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ 
 พันธกิจที่ 5 ขยายโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียนและชุมชน 

  เป้าประสงค ์
   เป้าประสงค์ท่ี 1  ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
 เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีการพัฒนาด้านจิตใจ เรื่องคุณธรรม ความดี สมรรถภาพจิตใจ 
ความเข้มแข็ง ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ มีความสุข สดชื่น เบิกบาน สุขภาพเรียบร้อย อ่อนโยน        มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคาราวะ มีน้ าใจ มีจิตใจกว้างขวาง 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  สถานศึกษามีการขับเคลื่อนและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ที่ 4  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าประสงค์ที่ 5  ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 
 เป้าประสงค์ที่ 6  ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 
 เป้าประสงค์ที่ 7  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ 8  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
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 เป้าประสงค์ท่ี 9  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาวิชาชีพในด้านช่างอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
 เป้าประสงค์ที่ 10  มีการพัฒนาด้านจิตใจ เรื่องคุณธรรม ความดี สมรรถภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง 
ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ มีความสุข สดชื่น เบิกบาน สุขภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่ดี
งาม มีสัมมาคาราวะ มีน้ าใจ มีจิตใจกว้างขวาง 

  ยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยเพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน   
                                           และรองรับการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
       และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

  กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูบุคลากร ของ
สถานศึกษา   
                             ร่วมกับสถานประกอบการ   
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฝึกงาน สร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ครูบุคลากรและผู้เรียนท าวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่
การ   
                             น าไปใช้เพ่ือการศึกษาและพัฒนาต่อยอดสู่การพาณิชย์ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการให้บริการของครูบุคลากร 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

  2.6.1 รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
โรงเรียนที่มีการด าเนินงานในการช่วยลดภาวะ
โลกร้อนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากัด 

รางวัล 5 ดาว ผลงานกังหันน้ าผลิตไฟฟ้า
พลังงานน้ าระดับหัวน้ าต่ าจากฝายและแหล่ง
ธรรมชาติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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รางวัล 5 ดาว ผลงานไฟสัญญาณจราจร
เคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

  

2.6.2 รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด รอง

ชนะเลิศ 
ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์
กึ่งอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด ชนะเลิศ ๆ ชาติ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
   
       2.6.3 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายวีระ ทองประสิทธิ์ 
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ 
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายธวัชชัย เชื้ออิบ 
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางสาวผกาแก้ว จันทรชาศรี 
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายจินดา ทองมี  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายประกิจ จ าปาสัก  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายธนาสิทธิ์ โพธิ์รัง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายจิรเมธ บุษบงส์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางสาวอัญรัตน์ สิงห์บุตร  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางผกาวรรณ ศรีบัวเผื่อน  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายภาสกร เพียรทอง  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางสาวโสรยา พรหมชาติ  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
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นายบุญสม ศิษย์ฤาษี  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายสมัย หอมทับคาง  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอนิรุทธ์ ศรีสุวรรณ  
การแข่งทักษะ "ทักษะงานวัดละเอียด" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นางฉวี ชินพัณน์  
การแข่งขันทักษะ "ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายธวัชชัย เชื้ออิบ  
การแข่งขันทักษะ "ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลี
นควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายจิรเมธ บุษบงส์  
การแข่งขันทักษะ " ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
 

นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝายและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายชนินทร์ จิตร์ถนอม  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝายและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายประกิจ จ าปาสัก  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝายและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝายและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายวรยุทธ แซ่หุ่น  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝายและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

 
  2.6.4 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายทองก าเนิด พิชิตรณชัย  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายโกเมศ โตอินทร์  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
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นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายสายชล ศิษย์ฤาษี  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี  
ครูผ้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายปริญญา ชัยพันธุ์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
    
นางสาวลิตา วรรณตรง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายจินดา ทองมี  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางพิณทิรา บังคงดี  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายสามารถ เกษแก้ว  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางพิมพ์ประไพ สุขสมบูรณ์  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางพิมพัฒน์ สุดโต  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวโสรยา พรหมชาติ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายบุญชู เชื้อเพชร  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางพัชรี เข็มทอง  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ชนินทร์ จิตร์ถนอม  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย กษมา ชูก้าน  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางชญาภา สร้อยทอง  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



17 
 

นายธวัชชัย ทวีศร ี 
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธวัชชัย เชื้ออิบ  
ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์
กึ่งอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเสกศักดิ์ ค าหอม  
ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์
กึ่งอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

     

  2.6.5 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอนุชิต ทองเย็น  
ผลงาน กังหันผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝายและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายณัฐพล ศรีบุญเพ็ง  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝาย
และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายธงชัย กุลแทน  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝาย
และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายกิตติธัช มีทอง  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝาย
และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายธนวัตร น้อยจันทา  
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
(Demonstration Contest) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายณัฐวุฒิ ณีอู่ทอง  
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวพรวลัย ภุ่มพันธ์วงศ์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวกลัย์พากรณ์ จูรบูรณ์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายฐาปกร บุญมี  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายชาญณรงค์ โพธิ์หอม  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
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        2.6.6 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายกิตติธัช มีทอง  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธัญญวิทย์ รักอู่  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอนุชิต ทองเย็น  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุธิตา หงษ์เวียงจันทร์  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
 

นายธีรภัทร การะวงษ์  
ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์
กึ่งอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจตุรงค์ สนธิเณร  
ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์
กึ่งอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโอภาส ขันก าเหนิด  
ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์
กึ่งอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกิตติธัช มีทอง  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

นายอนุชิต ทองเย็น  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

นายธัญวิทย์ รักอู่  
เครื่องต าแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

นางสาวพลอยชมพู สารวรรณ  
กีฬาเปตอง ประเภทชูตติ้งหญิง 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจารุกิตติ จานแก้ว  
กีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายการัญญู เพ็งแจ่ม  
กีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายรุ่งพิมาย ใจมั่น  
กีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววรรณนิษา แก้วดอนไพร  
กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโสภณ พุฒิตรีภูมิ  
กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางสาวมนัสวี เมฆสุวรรณ  
กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณัฐวฒิ อาจคงหาญ  
กีฬาเปตอง ประเภทชายเดี่ยว 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปวิตร เกตุบ ารุง  
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมณฑล โพธิ์ศรีทอง  
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุวนันท์ อ่อนเฉียบ  
เล่านิทานพ้ืนบ้าน ประเภทเดี่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ส่วนที่ 3  
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1  ด้านความรู้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
        สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4  
รำยงำนประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 4.1  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
        4.1.1  ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
        1) ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีกระบวนการใน
การจัดการเรียน การสอนที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดให้นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานในสถานประกอบการที่ลงนามความ
ร่วมมือกับวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การเข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามรายละเอียดดังนี้  
 1.ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.ผ่านการประเมินรอบแรกจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 
99.35 ระดับชั้น ปวส.ผ่านการประเมินรอบแรกจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 98.61 
2.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผู้เรียนที่ได้คะแนนค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ระดับชั้น ปวช. 109 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 70.32 และระดับชั้น ปวส. จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยล่ะ 68.05 
  4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    1) ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการคิด ทักษะในการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะในการท างาน เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือรองรับการ
ท างานในศตวรรษที่ 21 คือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้หน้าที่พลเมือง มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จึงได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. ผลประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปี 2562ได้ 3 ดาว ระดับภาค ภาคกลาง 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และรองชะเลิศอันดับ 3 
ระดับภาค ภาคกลาง 
  4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
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    1) ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองตระหนักถึงผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย สร้างระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน เสียสละ และดูแลผู้เรียนให้มีสุขภาพดี  โดยทางวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเต็มศักยภาพ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีภาวะผู้น ากล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 
1. การดูและและแนะแนวผู้เรียนมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้น ปวช.ร้อยล่ะ 92.25 
และในระดับชั้น ปวส.ร้อยล่ะ 82.35 เมื่อเทียบกับแรกเข้า 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ร้อยล่ะ 84.98 และมีผลการประเมิน อวท.ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับระดับเหรียญทอง ในระดับภาคกลางได้ระดับเหรียญทอง 
3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช.ร้อยล่ะ 86.17 และในระดับ ปวส.ร้อยล่ะ 
90.24 

              2) จุดเด่น  
    วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นสถานศึกษาที่มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลในการแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค มีผลการประเมิน อวท. ในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาคอยู่ในระดับเหรียญทอง อย่างต่อเนื่อง 

                 3) จุดที่ควรพัฒนา  
    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผ่านค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติมากข้ึน 

                 4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
    สถานศึกษามีกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เห็น
ความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผ่านค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
มากขึ้น 
 4.2  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
        4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมีการส ารวจความ
ต้องการของสถานประกอบการ รายวิชาที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร มีกระบวนการขั้นตอนใน
การจัดท าแผนการเรียนของแต่ละแผนกวิชา โดยมีคณะท างานที่ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน ร่วมกันติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดท า
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
  4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิทยากรที่มีความรู้ และให้
ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น Active Learnin 
STEM Education ครูผู้สอนมีวีธีการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลจากระบบ 
Internet มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

  
        4.2.3  ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการบริหารจัดการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 4 ปี โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน มีศูนย์วิทยบริการและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการศึกษา  มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้โปรแกรม RMS 2012  โปรแกรม ศธ.02 ออนไลน์ ในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 
    4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ ก าหนด
ทิศทางตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน เพื่อน าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพ่ือก าหนดการจัดท าแผนการรับนักเรียน ในระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพย์ยากรจาก
หน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกบริการชุมชน เช่น โครงการ Fix it Center โครงการอาชีวะอาสา
เทศกาลปีใหม่ โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
  2) จุดเด่น  
    วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ
เรียนการสอน ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ที่คลอบ
คลุมจดประสงค์ สมรรถนะ ค าอธิบายรายวิชา มีสื่อการสอนที่หลากหลาย มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
ที่หลากหลาย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
             3) จุดที่ควรพัฒนา  
    สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีครบทุกแผนกวิชา 
             4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
     สถานศึกษา มีความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น มีการระดมทรัพย์ยากรร่วมกันในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และชุมชน 
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 4.3 มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการลงนามความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ที่มอบให้สถานศึกษา การบริการ
ชุมชนและจิตอาสาเช่น โครงการ Fix it Center โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ โครงการอาชีวะอาสาเทศการปีใหม่ 
โครงการเราท าความดีด้วยหัวใจ พ่ีช่างอาสา พัฒนาเพื่อน้อง เป็นต้น 
    4.3.2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีการ
ค้นคว้างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยชิ้นงานที่
ได้ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
ประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

             2) จุดเด่น  
  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และรางวัลอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
             3) จุดที่ควรพัฒนา  
  สถานศึกษาควรสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรม สี่งประดิษฐ์ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ให้ครบทุกสาขาวิชา        
   4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  สถานศึกษาควรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สี่งประดิษฐ์ 
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ส่วนที่ 5  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

  

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ

ประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 112 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 

115 
97.39 

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) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
       

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 60.00 
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) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 4 8 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษายอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 
ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 5 
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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) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน 
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 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2  10 

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

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

 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน 
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 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 80.00 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 15  

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

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2561 

ร้อยล่ะ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 93.62 
  ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 97.39 
  ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 60 
  ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 
  ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
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  ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
  ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2561 

ร้อยล่ะ 

  ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     95 
  ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้     

100 

  ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.80 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00   – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลงัพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำที่ก ำหนดเพิ่มเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  1.1 ด้านความรู้ - โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
- โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การเขียนแผนธุรกิจ 
ปีการศึกษา 2562 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศึกษาดูงานการ
เป็นผู้ประกอบการ  ปีการศึกษา 2562 
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562 
- ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
- โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

- โครงการพิธีไหว้ครูช่างและครูประจ าการ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
- โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2562 
- โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 
2562 
- โครงการเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
- โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
- โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจน(108 อาชีพ) 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
ก้าวสู่อาชีพ 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการวัดผลประเมินผล 
สู่มาตรฐานการศึกษา 
- โครงการพัฒนาลักสูตร ปรับแผนการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานประกอบการเพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
- บันทึกการปรับแผนการเรียนของแผนกวิชา 
- บันทึกการอนุมัติการใช้แผนการเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 

  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการวัดผลประเมินผล 
สู่มาตรฐานการศึกษา 
- โครงการอบรมให้ความรู้ การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- โครงการจัดท าตารางเรียน ตารางสอน ตารางการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม 

  2.3 ด้านการบริหารจัดการ - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 
ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า นักเรียน 
นักศึกษา 
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง Groups 
Accrss งานวิทยบริการและห้องสมุด 
- โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวรสารเข้าห้องสมุด 
- การประชุมกรรมการสถานศึกษา 
- ระบบ RMS และ ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ 
- สถิติการใช้ห้องสมุด  ปีการศึกษา 2562 

  2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ - โครงการพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียน
การสอนทวิภาคี และการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสั้น 
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานระดับ 
ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน
ระดับ ปวช. และปวส. ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562  
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกงานระดับ ปวส. 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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- ค าสั่งครูฝึกในสถานประกอบการ นักศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

- การประชุมกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
- สรุปรายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 
- หนังสือขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ศูนย์ที่ 2 
- โครงการเราท าความดีด้วยหัวใจ พี่ช่างอาสา พัฒนา
เพ่ือน้อง 
- โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 
- โครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 
- หนังสือขอบคุณ โครงการช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่ว
ไทย จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

- โครงการประกวดผลงานวิชาโครงการของนักเรียน 
นักศึกษา 
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
ภาค ภาคกลาง 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ 
- เกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคกลาง 
ปีการศึกษา 2562 
- เกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2562 
- เกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากส านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ 
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ภำคผนวก 

 

 


