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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง   
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง ประกอบด้วย 
 1.1   ผลสัมฤทธิ์ 
                  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีองค์ประกอบ      
ที่ส าคัญคือ แผนการจัดการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าข้อมูลศูนย์วิทยบริการ มีครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  เหมาะแก่การ
จัดการเรียนการสอน มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายครูบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่เปิด
การเรียนการสอน เป็นที่ให้บริการแก่ชุมชน และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับของสถานประกอบการ
หน่วยงานภายนอก 
 1.2  จุดเด่น  
        สถานศึกษา ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในและมอบให้แก่บุคลากร มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกัน ด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
 1.3  จุดที่ควรพัฒนา  
        สถานศึกษา ควรพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ต่ ากว่าระดับดีมาก เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 1.4  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
        สถานศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความตระหนักเห็นถึงความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวบ่งชี้และช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

 2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองบริหารงานโดยการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้ช่วยเหลือสังคมสร้าง
จิตส านึกและจิตอาสาตามโครงการต่างๆ เช่น Fix center , อาชีวอาสา , อ าเภอยิ้ม ตลอดจนมีความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนแบบระบบทวิภาคี ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งวิทยาลัยการ
อาชีพอู่ทองส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน
และการอยู่ร่วมในสังคม 

 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการบริหารจัดการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการจัดการ มีการศึกษาดูงานด้านอาชีวศึกษา มีการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ และงานวิจัย อีกทั้งยังมีการจัดท าคู่มือ แผนพัฒนาวิทยาลัย การวางแผนโครงการใน
ความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและมีวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุรภาพของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ยึดหลักประชาธิปไตย โดยบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจนได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ มากมาย มีการด าเนินงานและบริหารงานโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดระบบ
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ดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา เน้นสอดแทรกคุรธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการ
จัดการเรียนการสอน 

 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (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 าให้สถานศึกษาเป็นที่ย อมรับ
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 ส่งเสริมให้ครูใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการ
ก าหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษา 
 4.4 ผลการด าเนินงาน 
              4.4.1 การพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ ในการคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีการจัดท า
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัล 5 ดาว ระดับชาติ จากผลงานกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าพลังงาน
น้ าระดับหัวน้ าต่ าจากฝายและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
              4.4.2 มีการน านวัตกรรมไปเผยแพร่และบูรณาการ ในโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
 4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
              4.5.1 ทุกแผนกวิชามีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  2.1.1  ที่ตั้ง 
       วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  เลขท่ี 25  หมู่ 10  ต าบลหนองโอ่ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
รหัสไปรษณีย ์ 72160  โทรศัพท ์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 าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งและเป็น 
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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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
นางสาวเง็กไน้  แซ่ลี ้

รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลยัการอาชีพอู่ทอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางสาวเงก็ไน ้ แซล่ี ้
รองฯ ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

นายสายชล  ศษิย์ฤาษ ี
ครู ท าหน้าที่ รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายโกเมศ  โตอินทร ์
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนกัเรียน

นักศกึษา 

นายทองก าเนดิ  พิชิตรณชยั 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

นายสายชล  ศิษย์ฤาษี 
งานบริหารท่ัวไป 

น.ส.เบญจมาภรณ์  วงษ์สุวรรณ 
งานบุคลากร 

น.ส.ผกาแก้ว  จันทรชาศรี 
งานการเงิน 

นายประกิจ  จ าปาสัก 
งานการบัญชี 

นายเสกศักด์ิ  ค าหอม 
งานวางแผนและงบประมาณ 

นางศรีวรรณ  มณีวงษ์ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายกิตติศักด์ิ  กลิ่นดีปลี 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

นางชญาภา  สร้อยทอง 
งานวัดผลและประเมินผล 

นายวรัญญู  เจริญวัฒน์ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 

นายธนโก  พรมศร 
งานปกครอง 

นางฉวี  ชินพัณณ์ 
งานครูท่ีปรึกษา 

น.ส.เบญจมาภรณ์  วงษ์สุวรรณ 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

น.ส.พัชร์สิตา  โพธิ์ศรีทอง 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นายกิตติศักด์ิ  กลิ่นดีปลี 
งานพัสดุ 

น.ส.ลิตา  วรรณตรง 
งานทะเบียน 

นายณัฐปภัสร์  ค าหอม 
งานความร่วมมือ 

 

นายจินดา  ทองมี 
 งานอาคารสถานท่ี 

นายปริญญา  ชัยพันธุ์ 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 

นายจักรพันธ์  ชินพัณณ์ 
 งานประชาสัมพันธ์ 

นายวรยุทธ   แซ่หุ่น 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

น.ส.ศิรินทิพย์   วิริยะไพสิฐ    
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ

ประกอบธุรกิจ 

นางพิณทิรา  บัวคงดี 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นายสุวรรณ  ศรีเท่ียงตรง 
งานโครงการพิเศษและการบริการ

ชุมชน 

น.ส.นิภาพร  นกน้อย 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นายปิยวิทย์  สุทธิวงศ์ 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายสามารถ  เกษแก้ว 
งานสื่อการเรียนการสอน 

นายธวัชชัย   เช้ืออิบ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

นายธนวัฒน์  จิตต์ใจฉ่ า 
แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

น.ส.วรารัตน์ เลิศกิตติวัฒนากุล 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

นายธนโก  พรมศร 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

นายปิยวิทย์  สุทธิวงศ์ 
แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 

นางฉวี  ชินพัณณ์ 
แผนกวิชาการตลาด 

น.ส.ผกาแก้ว  จันทรชาศรี 
แผนกวิชาการบัญชี 

นายประยูร  ภูมิกอง 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายคฑาวุธ  ด้วงปลี 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นายสัญญา  เตียบฉายพันธุ์ 
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

ชุมชน 

  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 ทิศตะวันตก
ติดต่ออ าเภอบ่อพลอย  และอ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  ทิศเหนือติดกับอ าเภอดอนเจดีย์ ส่วนทิศใต้ติด
กับอ าเภอสองพ่ีน้อง  และอ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 

  2.3.1 ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ปวช.) 
ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 302 0 0 302 
ปวช.2 192 0 0 192 
ปวช.3 152 0 0 152 

รวม ปวช. 646 0 0 646 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ปวส.) 
ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 54 31 85 
ปวส.2 40 48 88 

รวม ปวส. 94 79 173 
   

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 271 108 39.85 
ปวส.2 92 69 75.00 

รวม 363 177 48.76 
   

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 
  
        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 15 14 15 
เจ้าหน้าที่ 15 - - 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

8 - - 

รวม ครู 40 38 39 
รวมทั้งสิ้น 67 38 39 

  
     2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส. 
(สาขาวิชา) 

รวม 
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 6 4 10 
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 9 9 16 
   
       2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 4 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 3 
อาคารอ่ืน ๆ 3 

รวมทั้งสิ้น 15 
   
      2.3.5  ด้านงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 3,942,330.00 
งบด าเนินงาน 4,982,500.00 
งบลงทุน 1,118,100.00 
งบเงินอุดหนุน 7,353,060.00 
งบรายจ่ายอื่น 2,187,000.00 

รวมทั้งสิ้น 19,582,990.00 

 



7 
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

      ปรัชญา 
   “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 ในการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียนและชุมชน 

  เป้าประสงค์ 
   เป้าประสงค์ท่ี 1  ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
 เป้าประสงค์ท่ี 2  ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีการพัฒนาด้านจิตใจ เรื่องคุณธรรม ความดี สมรรถภาพจิตใจ 
ความเข้มแข็ง ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ มีความสุข สดชื่น เบิกบาน สุขภาพเรียบร้อย อ่อนโยน        
มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคาราวะ มีน้ าใจ มีจิตใจกว้างขวาง 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  สถานศึกษามีการขับเคลื่อนและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ท่ี 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 การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
                                           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 3  สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่ายขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูบุคลากรของสถานศึกษา   
                             ร่วมกับสถานประกอบการ   
 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฝึกงาน สร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมให้ครูบุคลากรและผู้เรียนท าวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่การ   
                             น าไปใช้เพ่ือการศึกษาและพัฒนาต่อยอดสู่การพาณิชย์ 
 กลยุทธ์ที่ 9  ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียนและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการให้บริการของครูบุคลากร 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

  2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนThailand 
Enetgy Award 2017 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ กระทรวงพลังงาน 

ผลงาน ไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่าน
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลระดับดี ผลงานมินิเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
พลังงานน้ า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
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  2.6.2 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
โรงเรียนที่มีการด าเนินงานในการช่วยลดภาวะ
โลกร้อนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากัด 

รางวัล 5 ดาว ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้า
พลังงานน้ าระดับหัวน้ าต่ าจากฝายและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

รางวัล 5 ดาว ผลงาน ไฟสัญญาณจราจร
เคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

   
       2.6.3 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี  
รางวัลระดับดี จากผลงาน มินิเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงาน
น้ า จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสาย
อาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี  
ผลงาน “กล่องตรวจและแจ้งเตือนไฟส่องสว่าง 
ไฟสัญญาณให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovator 
Stholarship 2017 ในหัวข้อ ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน 

ชนะเลิศ ชาติ ฟอร์ด ประเทศไทย 

นายวรยุทธ แซ่หุ่น  
ผลงาน “ไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมด้วย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิง
ทุนการศึกษา Go Further Innovator Stholarship 
2017 ในหัวข้อ ความปลอดภัยบนท้องถนน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ฟอร์ด ประเทศไทย 

นายจิรเมธ บุษบงส์  
ผลงาน “กล่องควบคุมไฟฉุกเฉินรถรับ-ส่งนักเรียน” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ภาค
กลาง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิภาพร นกน้อย  
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน Colour from milk 
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคกลาง 

นายทองก าเนิด พิชิตรณชัย  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายโกเมศ โตอินทร์  
ผู้บริหารดีเด่น 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 



10 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสายชล ศิษย์ฤาษี  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายจักรพันธ์ ชินพัณณ์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางศรีวรรณ มณีวงษ์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายวรยุทธ แซ่หุ่น  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางพิมพ์ประไพ สุขสมบูรณ์  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางพิมพัฒน์ สุดโต  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวศิริรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายบุญชู เชื้อเพชร  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายเลี่ยม ค าจ่า  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวนันทิชา ทองเจียว  
ผลงานไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายประกิจ จ าปาสัก  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   
       2.6.4 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายวีระ ทองประสิทธิ์  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายธวัชชัย เชื้ออิบ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวผกาแก้ว จันทรชาศรี  
ครูผู้สอนดีเด่น 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายจินดา ทองมี  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายประกิจ จ าปาสัก  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายธนาสิทธิ์  โพธิ์รัง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายจิรเมธ บุษบงส์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวอัญรัตน์ สิงห์บุตร  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางผกาวรรณ ศรีบัวเผื่อน  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายภาสกร เพียรทอง  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวโสรยา พรหมชาติ  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายบุญสม ศิษย์ฤาษี  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายสมัย หอมทับคาง  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายอนิรุทธ์ ศรีสุวรรณ  
การแข่งทักษะ "ทักษะงานวัดละเอียด" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางฉวี ชินพัณน์  
การแข่งขันทักษะ "ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายธวัชชัย เชื้ออิบ  
การแข่งขันทักษะ "ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบ
คุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายจิรเมธ บุษบงส์  
การแข่งขันทักษะ " ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

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 านักงานคระกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
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 

   
        2.6.5 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธัญญวิทย์ รักอู่  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอาทิตย์ มาตร์ค ามี  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายธงชัย กุลแทน  
ไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ท
โฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายอนุชิต ทองเย็น  
ไฟสัญญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่าน
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธนชัย บุตรเพชร  
ไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ท
โฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายปัฐวีกาญ ออละเอี่ยม  
ชุดหยุดไฟฉุกเฉินรถรับ-ส่งนักเรียนให้อยู่ใน
สภาวะไฟเลี้ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธนชัย บุตรเพชร  
ชุดหยุดไฟฉุกเฉินรถรับ-ส่งนักเรียนให้อยู่ใน
สภาวะไฟเลี้ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธงชัย กุลแทน  
ชุดหยุดไฟฉุกเฉินรถรับ-ส่งนักเรียนให้อยู่ใน
สภาวะไฟเลี้ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายศราวุฒิ จีนกระจันทร์  
ชุดหยุดไฟฉุกเฉินรถรับ-ส่งนักเรียนให้อยู่ใน
สภาวะไฟเลี้ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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        2.6.6 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

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

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายณัฐพล ศรีบุญเพ็ง  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝายและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายธงชัย กุลแทน  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝายและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายกิตติธัช มีทอง  
ผลงาน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระบบหัวน้ าต่ าจากฝายและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

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 

นางสาวกัลย์พากรณ์ จูรบูรณ์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายฐาปกร บุญมี  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล้กทรอ
นิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายชาญณรงค์ โพธิ์หอม  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  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 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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 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  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 4.1  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        4.1.1  ผลสัมฤทธิ์  
        1) ด้านความรู้  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอน          
ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ สร้างความรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฎิบัติจริงในสถานประกอบการที่ท าความ
ร่วมมือกับวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอิสระ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสรังคมชุมชน สนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผู้เรียนผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาสามารถ
ศึกษาต่อในสถานศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 

        2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการคิด ทักษะในการเรียนรู้
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะในการท างาน เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ เพ่ือรองรับการท างานในศตวรรษที่ 21 คือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้หน้าที่พลเมือง 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จึงได้จัดกระบวนการเรียน
การสอนที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ส าเร็จการศึกษาตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ 

        3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพอู่
ทองตระหนักถึงผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นประชาธิปไตย สร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เสียสละ และดูแลผู้เรียนให้มีสุขภาพดี     
โดยทางวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเต็ม
ศักยภาพ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย   
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         4.1.2  จุดเด่น  
    วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 

        4.1.3  จุดที่ควรพัฒนา  
    พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามเกณฑ์ระดับชาติมากข้ึน 

         4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    สถานศึกษาควรส่งเสริม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อย่างต่อเนื่อง 
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 4.2  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
        4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
       1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีการส ารวจความ
ต้องการของสถานประกอบการรายวิชาที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร มีการวางแผน การจัดท า
แผนการเรียน การจัดตารางสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร มีคณะท างานประกอบด้วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน หัวหน้าแผนกวิชา และครูผู้สอน ร่วมกันติดตาม การเรียนการสอน มีการ
นิเทศเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

      2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้
ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
Active Learnin STEM Education ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้า
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ตรงตามสมรรถนะและมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

      3) ด้านการบริหารจัดการ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการบริหารจัดการตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของวิทยาลัยฯโดยการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี สอดคล้องกับเป้าหมายตามนโยบายการจัดการศึกษา ท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนด าเนินการตามข้ันตอนวงจรเดมมิ่ง PDCA 
     4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ก าหนดทิศทาง และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป
จัดท าแผนการเรียนระบบทวิภาคี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมีการระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานและบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนเพ่ือให้การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองส่งเสริมให้ผู้เรียนออกบริการชุมชนเพ่ือตอบสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น โครงการ Fix it center โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่    
และโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 

         4.2.2  จุดเด่น  
    มีการท าความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ 

         4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา  
    สถานศึกษาควรท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนระบบทวิภาคี
ให้ครบทุกสาขาวิชา 

          4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
     สถานศึกษา ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
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 4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  

      1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษา ได้ให้ความส าคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้แทนชุมชน ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนในการบริการวิชาชีพ โดยมีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนการสอน และน านักเรียน นักศึกษาออกบริการชุมชน เช่น การติดตั้งเครื่องเสียงในงานพิธีต่างๆ 
ของอ าเภอและจังหวัด 

      2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้มีการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ส านักงานคณะการการอาชีวศึกษา จนได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

        4.3.2 จุดเด่น  
  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และรางวัล
อ่ืนๆที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี 

        4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  
  สถานศึกษา ควรสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้นวัตกรมและสิ่งประดิษฐ์ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

        4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  สถานศึกษา ควรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น 
 

ตารางท่ี 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 88.53 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 88.75 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 88.75 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่่พึงประสงค์ 88.08 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 85.81 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 94.67 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 88.57 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 96.25 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 92.50 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.20 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
 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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ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

  
 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1  ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  
        5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ  
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1  
 
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 ปานกลาง 2 4 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี 2 6 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 ปานกลาง 2 4 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
1 ก าลัง

พัฒนา 
3 3 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 219 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 87.6 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
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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        5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และ
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2  

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน  

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

1 ก าลัง
พัฒนา 

3 3 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 38 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 76 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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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        5.1.3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3  

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน   10  

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
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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       5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน           
เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4  

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 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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        5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5  

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1 ก าลัง
พัฒนา 

2 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 42 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 84 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 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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       5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6  

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 

ที ่ ด้านการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น้ าหนัก

คะแนนของด้าน) / คะแนนรวม
ของด้าน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 219 (219 x 50) / 250 = 43.80 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60 
3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีส่วนร่วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40 

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 449 89.80 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 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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ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา        
มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น          
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ประเด็นนโยบาย 1 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

-  โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 
-  โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล 
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 
   (ลูกเสือช่อสะอาด)  
-  อาชีวะต้านยาเสพติด  
-  TO BE NUMBER ONE  
-  ค่ายคุณธรรม  
-  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 

ประเด็นนโยบาย 2 การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  

  

-  English Program (EP)  
-  Mini English Program (MEP)  
-  Bilingual Program  
-  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการมีงานท า 
   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
-  ค่ายภาษาอังกฤษ  
-  โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถ 
   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน  
-  โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษา 
   อังกฤษส าหรับครู  
-  โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 
-  โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูกับ 
   ต่างประเทศ 
-  โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เรียนกับ 
   ต่างประเทศ 
-  Echo English  
 

ประเด็นนโยบาย 3  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  -  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ประเด็นนโยบาย 4 การสร้างผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  

 

-  โครงการโรงงานในโรงเรียน  
-  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
-  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา 
-  การรับงานการค้า ตามระเบียบการส่งเสริมผลิตผล   
   การค้าและประกอบธุรกิจ 
-  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
-  โครงการจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
 

ประเด็นนโยบาย 5 คุณภาพการจัดการเรียนรู้
อาชีวศึกษา 

 

-  การจัดการเรียนรู้แบบ PjBL  
   (Project Based Learning)  
-  การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education  
-  การจัดการเรียนรู้แบบ PLC  
   (Professional Learning Community)  
-  การจัดการเรียนรู้แบบ RBL  
   (Research Based Learning)  
-  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

ประเด็นนโยบาย 6 การประเมินสมรรถนะผู้เรียน -  โครงการการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
-  โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์  
   โครงงานวิทยาศาสตร์ และสื่อนวัตกรรม  
-  โครงการ Fix it Center  
-  โครงการอาชีวะอาสา  
-  โครงการอาชีวะพัฒนา  
-  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ 
   เพ่ือสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
   ประชาชน 
-  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
-  โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ  
-  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
-  การทดสอบระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา  
-  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
-  การทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ประเด็นนโยบาย 7 การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

-  โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย     
   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
-  โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามพระราชด าริ 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
-  โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท  
-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
   พระราชด าริฯ (กิจกรรมปกปักทรัพยากร)  
-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
   พระราชด าริฯ  
   (กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร)  
-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
   พระราชด าริฯ (กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร)  
-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
   พระราชด าริฯ  
   (กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร)  
-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
   พระราชด าริฯ  
   (กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร)  
-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
   พระราชด าริฯ  
   (กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร)  
-  โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่น 
   ทุรกันดาร  
-  โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจ 
   ตระเวนชายแดน 
-  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียงด้านการศึกษา  
-  โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน 
   เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
-  โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชน 
  เพ่ือการสร้างอาชีพตามแนวพระราชด าริ (R-Radio)  
-  โครงการซ่อมบ ารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบ ารุง 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเลขระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

-  โครงการกองทุนการศึกษา  
-  โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
  

 


