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คำนำ 

  ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 กำหนดให้          
ทุกสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทำสรุป
รายงานการประเมินตนเองประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสารธารณชนเพื่อไปสู่        
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) 
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อประเมิน      
ผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน    
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2562 ลงวันท่ี   
26 มกราคม พ.ศ. 2562 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ตัวบ่งช้ี และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา    
5 ด้าน 25 ประเด็นพิจารณา 
  คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 ขอขอบพระคุณคณะ
ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังบุคลากรทุกคน ท่ีมีส่วนร่วมในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อแสดงถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2563 และท่ีจะกำลัง
ดำเนินการต่อไป 
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คำช้ีแจง 
 

  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) จัดทำขึ้นตาม     
การดำเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1.1 ผลผลิต (Output) 

 ผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่            
ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวะศึกษา พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวะศึกษา ประกอบการ 3 มาตรการ 9 ประเด็นการประเมิน ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเอง 
ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ ระดับคะแนน  92.73  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2. การจัดการอาชีวศึกษา                              ระดับคะแนน  84.88  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                      ระดับคะแนน  80.00  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่                  รวมเฉล่ีย   87.84   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษา โดยนำนโยบายจากต้นสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สู ่การปฏิบัติ การสร้างสังคมเครือข่ายร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษา                       

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการอาชีวศึกษา จึงทำให้ได้รับ
ความเช่ือม่ัน จากสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

 - สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 3 มาตรฐานระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                    
ร้อยละ  87.84 

 1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้รับช่ืนชม และเป็นท่ียอมรับในการบริหารงานการจัดการอาชีวศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กร และชุมชนให้การยอมรับ  และยินดีร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้สู่มาตรฐานสากล 

 - สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 3 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 
ดีเลิศ 
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 1.2 จุดเด่น 

 1.2.1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้
ความร่วมมือกับสถานประกอบการท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 1.2.2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ใช้หลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ในระบบการเรียนทวิภาคี 

 1..2.3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีการจัดพัฒนาแผนการเรียนร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศในการ
ยกระดับมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาสู่สากลตามนโยบายของต้นสังกัด 

 1.2.4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
หน่วยงานและองค์กรท้ังในและต่างประเทศ 

 1.2.5 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีสถานที ่เร ียนรู ้เทคโนโลยีที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.2.6 มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสอน และสื่อที่หลากหลายและมี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.7 มีโครงการจิตอาสาและการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 1.2.8 ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดการเรียนวิชาชีพและสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 1.2.9 ผู้สำเร็จการศึกษามีมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร 

 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

 1.3.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1.3.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรนะตามความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและพฒันา
หลักสูตรรายวิชาให้เท่ากันต่อการเปล่ียนแปลง 
 1.3.3 เชิญผู้เชียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมจัดการการเรียนรู้ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 1.3.4 สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง สู่การประกอบเชิงพาณิชย์และ
นานาชาติ 

 1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.4.1 เพ่ิมช่องทางในการประสานงานระหว่างครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียน เพ่ือประสิทธิภาพใน
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชาเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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 1.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรนะตามความต้องการของสถานประกอบให้เป็นระบบและ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

 1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ แก่ ครู และนักเรียน นักศึกษา ให้ตรง
ตามความต้องการของท้องถิ่น 

2. การสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ตระหนึกถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยนำนโยบาย และยุทธศาสตร์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นแนวทางการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ทุกสาขาวิชา 

 2.2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 2.3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการ 
ชุมชนและระดมทรัพยากรท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 2.4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และ
จัดการเรียนการสอน 

 2.5 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี อาทิ 
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ กิจกรรมจิตอาสา 

 2.6 มีการบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 2.7 มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 2.8 ส่งเสริมให้มีการวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักเรียน นักศึกษา และให้สามารถ
นำไปใช้ได้จริง 
 2.9 มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา การตรวจสุขภาพประจำปี และห้องพยาบาลท่ีสะอาด ถูก
สุขอนามัย ปลอดภัยไว้ให้บริการนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง 
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินภายในและภายนอก  
ทำให้สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานรัฐและเอกชน มีความเช่ือม่ันในคุณภาพของการจัดการศึกษา 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้จัดการศึกษา โดยเปิดการสอนในระดับ ปวช. และปวส. และจัดการศึกษา
ท้ังในระบบปกติและระบบทวิภาคี สามารถตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ผลดี และ
บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
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 3.1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียนในระบบปกติระดับ ปวช.701 คน 
ระดับ ปวส.มีจำนวนนักเรียนทั ้งสิ ้น   294 คน  เป็นนักเรียนในระบบปกติ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 56.12           

เป็นนักเรียนในระบบทวิภาคี 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43.88 และจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 100 เปอร์เซ็นต์            
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทุกสาขาวิชา 
 3.2 จัดการเร ียนการสอนภายใต้ศ ูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา ( Excellent Center)              

ในสาขาวิชาเทคนิคการควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง และ สาขาวิชาช่างยนต์ เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 3.3 จัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เป็น
ต้นมา 
 3.4 การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบรอย่างครบวงจร เป็นนโยบายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ โดยจัดให้มีรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตร จัดอบรมแผนธุรกิจสนับสนุนเงินทุน
เพ่ือการประกอบการ จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการทุกสาขาวิชา จากการประกวดศูนย์บ่มเพาะ 

วิทยาลัยได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะ ระดับ 3 ดาว 

 3.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาครัฐและเอกชน กรอ.อศ 

 3.6 วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

 การจัดการดำเนินการอาชีวศึกษาโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างกำลังคนท่ีมีสมรรถนะ สำหรับ
อุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0ม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุง
ระบบขนส่งทางราง "โครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรถไฟฟ้า และการจัดการและบำรุงชานชาลา สำหรับช่าง
เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง" 
 4.1  ความเป็นมาและความสำคัญ 

 จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและ
พัฒนากำลังคน มีความจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีจะต้องผลิตผู้สำเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาที ่เป็นที ่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ และในจำนวนที ่เพียงพอ โดยให้
ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการมาร่วมจัดการเรียนการสอน และร่วมประเมินผลสำเร็จทาง การศึกษาของ
นักศึกษา เพื่อให้ตรงตามความต้องการและสามารถรับเข้าทำงานได้เลย ซึ่งปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนมีความร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนอง
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นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาอย่างยั ่งยืน เช่น การร่วมมือกับ
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) กับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และการรับฟังผลสะท้อนจากภาคเอกชน เกี่ยวกับความต้องการด้าน
กำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีสมรรถนะในระดับที่สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมกับค่าตอบแทนในแต่ละระดับสมรรถนะ จำเป็นต้องปฏิรูปการจัดการอาชีวศึกษาทั้งระบบ โดยเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาปัจจุบันให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกระดับและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตและให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
สามารถรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศซึ่งจะมีผลให้เกิดสาขาอาชีพใหม่ ๆ ขึ ้นในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต First S-Curve และ New S-Curve ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือ New Growth Engine การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต รวมท้ัง
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ หลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดับ
อย่างมีคุณภาพ ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลท่ีให้เปิดหลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่ ท่ี
มีคุณภาพระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญสูงตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ภายในภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษา 2561 ซึ่งยังไม่มีหลักสูตรพันธุ์ใหม่ตามท่ีกำหนด 

 จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น และการขาดแคลนกำลังคนในสาขาอุตสาหกรรมท่ีเป็นการพัฒนาประเทศ
เร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวะพันธุ์
ใหม่ (Premium Program) ตามมาตรฐานสากล จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า เพ่ือผลิตกำลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่ (Premium Program) ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วุฒิบัตรการอบรมระยะส้ัน และปริญญาตรี เพ่ือเป็นครูอาชีวะพันธุ์ใหม่ สร้าง
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้ และสมรรถนะ เป็นช่างเทคนิค/ นักเทคโนโลยีเชี่ยวชาญสูง มีแนวคิดเชิงวิศวกรรม 
สามารถทำงานตามมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และนโยบายประเทศไทย 4.0  ในการสร้างกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 6 สาขาวิชา โดยเริ่มเปิดรับ
สมัครนักศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2561 (พฤษภาคม พ.ศ. 2561) เพ่ือให้สามารถผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ทันต่อ
ความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ลดความเส่ียงการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรม
เนื่องจากขาดแคลนกำลังคนท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพ่ือ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ ่มเป้าหมาย Super Cluster 10 Cluster ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต New Engine of Growth จึงได้จัดทำโครงการผลิตอาชีวะพันธุ ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะ 
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สำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย 
จำนวน 6 สาขาวิชา สถานศึกษานำร่องจำนวน 27 แห่ง ท่ีเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศในปัจจุบันและรับ
ความต้องการของประเทศในอนาคต 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างกำลังคนท่ีมี
สมรรถนะ สำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิร ูปการ
อุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว 

 4.2 วัตถุประสงค์ 
 4.2.1 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่ที่เป็นช่างเทคนิค/นักเทคโนโลยีที ่มีความชำนาญ
ช้ันสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 และมีความรู้ สมรรถนะตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการในภาคการผลิต 
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย New Growth Engine 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาการจดัการ  

โลจิสติกส์และสาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า 
 4.2.2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับหลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่ (Premium Program) โดยใช้หลักสูตรและ
มาตรฐานท่ีเป็นสากล 

 4.2.3 เพื่อพัฒนาระบบและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Work Integrated Learning 

(WIL) แบบเข้มข้น ร่วมกับสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะ “ร่วมผลิต และร่วมใช้ กำลังคนท่ีมี
คุณภาพสูง” ระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

 4.2.4 เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายแบบ Consortium ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการ โดยมีข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการดำเนินงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 4.3 วิธีดำเนินการ 
 4.3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ 

 4.3.2 รับสมัครนักศึกษาตามแผน 

 4.3.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรถไฟฟ้า และการจัดการและบำรุงชานชาลา สำหรับช่างเทคนิค
ควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 
 4.3.4 ประเมินผลการปฏิบัติการระบบรถไฟฟ้า และการจัดการและบำรุงชานชาลา 

 4.4 ผลการดำเนินงาน 

ปัจจุบันมีนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรถไฟฟ้า และการจัดการและบำรุงชานชาลา สำหรับช่าง
เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 
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 4.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 4.5.1 นักศึกษาได้พัฒนาพื้นฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทางราง 
 4.5.2 นักศึกษาได้แลกเปล่ียนทัศนะ ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ด้านเทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูง
และระบบขนส่งทางราง 
 4.5.3 เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทางราง 
 4.5.4 นักศึกษา และบุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะด้านรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทางราง 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

2.1.1 ที่ต้ังสถานศึกษา 

    เลขท่ี  113  หมู่  2  ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น   
รหัสไปรษณีย์  40110  โทร  0-4327-2129  โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490   
E-mail : khonkaen08@vec.mail.com  Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th  
 2.1.2 ประวัติสถานศึกษา 

ปี 2538  คณะกรรมการสภาตำบลหนองน้ำใส  อำเภอบ้านไผ่  ได้มีมติยกท่ีดินให้กรมอาชีวศึกษา  เม่ือวันท่ี  3  
มีนาคม  2538 

9 กรกฎาคม  2539  ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

ปี  2539 กองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอโครงการการขอใช้ที่ดินเพื่อ
จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุน จาก ส.ส.น.พ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ และ
คหบดีอำเภอบ้านไผ่ นำโดย ดร.ยิ่งยง  สวัสด์ิพาณิชย์ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการจัดต้ัง 

20 ธันวาคม 2540 กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขท่ี
ดิน 179 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ เนื้อท่ีประมาณ 99ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา  เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านไผ่   

ปี  2541  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  อนุมัติให้วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ลดการใช้พื้นท่ี
ลงเหลือ  เนื้อท่ีประมาณ  72 ไร่ 1 งาน ซึ่งเนื้อท่ีท่ีเหลือให้ใช้เป็นท่ีดินราษฎรใช้ร่วมกัน 

  ปี 2550 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ยื่นคำขอรังวัดเพื่อถอนสภาพและขอใช้ที ่ดินสาธารณประโยชน์
หนังสือสำคัญสำหรับที่ทางหลวงเลขที่  2062  แปลงป่าช้าสาธารณประโยชน์ผลการรังวัดตามหลักฐานหนังสือ
สำคัญ สำหรับท่ีทางหลวงท่ีดินสาธารณประโยชน์เดิมเนื้อท่ี 99-2-33  ไร่  เนื้อท่ีท่ีขอใช้และขอถอนสภาพได้เนื้อท่ี  
71-3-14 ไร่ 
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2.1.3 การจัดการศึกษา 

1. ข้อมูลแผนการเรียน 

 1.1 เวลาเรียน 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563 

 กำหนด เปิด – ปิดภาคเรียนดังนี้ 
 ภาคเรียนท่ี   1  เดือน พฤษภาคม – เดือน ตุลาคม 

 ภาคเรียนท่ี   2  เดือน ตุลาคม – เดือน มีนาคม 

 วิทยาลัยฯได้กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ ไว้ดังนี้ 
 1.2 เวลาปฏิบัติราชการปกติ 

 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  08.00 – 16.30 น. 
 1.3 เวลาปฏิบัตินอกเวลาราชการ 

 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. 
 วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา  08.00 - 16.00 

2. ข้อมูลหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา 2563 

 1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนท่ีจบ ม.3 หรือเทียบเท่า สาขาท่ีเปิดสอนมีดังนี้ 
 1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมี 4 สาขาวิชา คือ 

1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

 - สาขางานยานยนต์ 

 - สาขางานจักรยานยนต์ 

 1.1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

1.1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1.4 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 - สาขางานช่างกลโรงงาน 

1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 2 สาขาวิชา คือ 

 1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 

 - สาขางานการบัญชี 

 1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รบันักเรียนท่ีจบ  ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า  สาขาท่ีเปิดสอนมีดังนี้ 
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมี 4 สาขาวิชา คือ 

2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์/ทวิภาคี 

 - สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์/ทวิภาคี 

2.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง/ทวิภาคี 

2.13  สาขาเทคนิคการผลิต 

 - สาขางานเครื่องมือกล 

2.1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/ทวิภาคี 

2.1.5 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 
 - สาขางานซ่อมบำรุงตู้รถไฟ 

2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  มี 2 สาขาวิชา คือ 

2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 

 - สาขางานการบัญชี/ทวิภาคี 

2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล/ทวิภาคี 

2.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มี 1 สาขาวิชาคือ 

2.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/ทวิภาคี 

2.4 ประเภทวิชาคหกรรม มี 1 สาขาวิชาคือ 

 2.4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 - สาขางานอาหารและโภชนาการ/ทวิภาคี 

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย) 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน(หลากหลาย) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้หลากหลายรูปแบบ 
ท้ังในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน 
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2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 

 1. ด้านสภาพชุมชน อำเภอบ้านไผ่ เป็นอำเภอชั้นหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น หรือเปรียบเทียบความ
เจริญเติบโต กับอำเภออ่ืนๆในระดับเดียวกันแล้วอำเภอบ้านไผ่ก็ถือว่าเป็นอำเภอช้ันหนึ่งของภูมิภาคนี้ อำเภอบ้าน
ไผ่เดิมช่ือบ้านเกิ้ง อยู่ในความปกครองของอำเภอชนบท ต่อมาทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ลักษณะการ
ปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ.2458 บ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็นตำบลบ้านเกิ้ง อำเภอชนบลเมื่อประมาณพ.ศ. 2470 

ตำบลบ้านเกิ้งก็ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านไผ่ โดยมีความเช่ือกันมาว่าบริเวณท่ีต้ังคงมีต้นไม้ลำคลอง ห้วย
จิก เป็นจำนวนมาก สถานท่ีต้ังอำเภอบ้านไผ่ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟบ้านไผ่ โดยหลวงราษฎร์ธุรกิจ 
(โสฬส อินทรกำแหง) มีศรัทธายกที่ดินให้ ปี พ.ศ. 2482 อำเภอบ้านไผ่ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอบ้านไผ่     
เป็นอำเภอบ้านไผ่ เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล      
คือ ตำบลบ้านไผ่ ตำบลบ้านเป้า ตำบลแคนเหนือและตำบลเปือยน้อย ปี พ.ศ. 2486 ท่ีว่าการอำเภอบ้านไผ่ ถูกไฟ
ไหม้ ทางราชการจึงได้รวมอำเภอชนบทเข้ากับอำเภอบ้านไผ่ จนถึงปี พ.ศ. 2509 จึงแยกเป็นอำเภอบ้านไผ่ตั้งแต่
นั้นเป็นตนมา อำเภอบ้านไผ่จึงนับได้ว่าเป็นอำเภอที่ได้รับการพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วจนมี
ช่ือเสียงของจังหวัดขอนแก่น 

 2. สภาพเศรษฐกิจ 

 1. อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่นาสวนผสม 

 2. อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง 
 3. จำนวนธนาคารมี 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคาร
ทหารไทย จำกัด และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
 3. สภาพสังคม 

 อำเภอบ้านไผ่แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องท่ี พ.ศ.2548 ออกเป็น 
10 ตำบล 

 1. ตำบลในเมือง 
 2. ตำบลหัวหนอง 
 3. ตำบลหินต้ัง 
 4. ตำบลป่าปอ 

 5. ตำบลบ้านลาน 

 6. ตำบลภูเหล็ก 

 7. ตำบลแคนเหนือ 

 8. ตำบลเมืองเพีย 
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 9. ตำบลบ้านไผ่ 

 10. ตำบลหนองน้ำใส 

 มีเทศบาล 2 แห่งคือ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่นับได้ว่าเป็นอำเภอ
ท่ีมีขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากรค่อนข้างมาก เม่ือเทียบกับอำเภอต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น โดยจำนวนของ
ประชากรของอำเภอบ้านไผ่แบ่งได้ดังนี ้
 1. ชาย 36,800 คน 

 2. หญิง 36,275 คน 

 รวม 73,075 คน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ว่าท่ี ร.ต. จรรยา  พาบุ 
                 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรวรรณ  ศรแีก้ว 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายโกศล เลิศล้ำ 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ว่าท่ีร.ต.พงษ์พันธ์  คำหาญ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  
นักศึกษา 

นายเทียนชัย มูลดามาตย์ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.3.1 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 258 0 11 269 

ปวช.2 222 0 0 222 

ปวช.3 209 0 0 209 

รวม ปวช. 689 0 11 700 

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 61 74 135 

ปวส.2 76 72 148 

รวม ปวส. 137 146 283 

 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 267 120 44.94 

ปวส.2 167 121 72.46 

รวม 434 241 55.53 

 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 217 120 55.30 

ปวส.2 251 121 48.21 

รวม 468 241 51.50 
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2.3.2 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

12 12 12 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 13 13 13 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 21 20 21 

เจ้าหน้าท่ี 13 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/                         
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

9 - - 

รวม ครู 46 45 46 

รวมทั้งสิ้น 73 45 46 
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2.3.3 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 4 5 9 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 1 1 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 1 1 

รวมทั้งสิ้น 6 9 15 

2.3.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมทั้งสิ้น 11 
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2.3.5 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร 3,701,690.00 

งบดำเนินงาน 3,931,100.00 

งบลงทุน 2,996,000.00 

งบเงินอุดหนุน 13,506,745.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 2,298,050.00 

รวมทั้งสิ้น 26,433,585.00 

 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

 ปรัชญา 
 สร้างสัมพันธ์  ม่ันคุณธรรม หม่ันศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคม 

 อัตลักษณ ์

 วิทยาลัยเฉพาะทางด้านการรถไฟและความร่วมมือไทย-จีน 

 เอกลักษณ ์

 สถานศึกษาร่มรื่น 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
 “ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านวิชาชีพ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการศึกษา รองรับอุตสาหกรรมของประเทศ” 

 พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาและพัฒนา ส่งเสริม ฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพกำลังคน   

               อาชีวศึกษา 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนโดยใช้กระบวน  STEM มาบูรณาการจัดการ 

 3. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
อาชีพ 

 4. บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
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 เป้าประสงค ์

 1.   เพ่ือให้ผู้เรียน มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ รู้จริง ทำได้ 

 2.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.  เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพและดำรงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 1.1  เร่งผลักดันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  คุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 

 1.2  ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 

 1.3  ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

 2.  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

 2.1  ส่ิงเสริมการจัดอาชีวศึกษา 

 2.2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

 2.3 เร่งผลิตกำลังคนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

 2.4  ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยในกลุ่มผู้ยังไม่จบมัธยมศึกษา 

 3.  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.1  บูรณาการทรัพยากรรเพ่ือการจัดอาชีวศึกษา 

 3.2  ประเมินสถาณการณ์อาชีวศึกษา โดยเร่งด่วน 

 3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 

 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 4.1  สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

 4.2  พัฒนาระบบความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 

 4.3  สร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาอาเซียน 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

 กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 กลยุทธ์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลผู้มีคุณปการต่อการศึกษาของชาติ รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ คุรุสภา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล 
ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย์ 
ผลงาน "ความรัก ความผูกพัน และเราสอง" เนื่องในการแข่งขัน
หนังส้ันสู่ภาษาจีน ประจำปี พ.ศ. 2563 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สถาบันฮั่นป้ัน 

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ จังหวัดขอนแก่น 

การแข่งขันโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) โดย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณรงค์ชัย โพนงาม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ 

นายชัยรัตน์ อันสนธิ์  
เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 

ว่าท่ี ร.ต. ชาคริต นามคุณ  

เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 

  
ว่าท่ี ร.ท. ณภัทรภัค มุระดา  

ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ. หลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะครูตามมาตรฐานอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์           
ช้ัน 1 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ จ.
พระนครศรีอยุธยา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าท่ี ร.ท. ณภัทรภัค มุระดา  

ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ.หลักสูตร
โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 

สำนักพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 

ว่าท่ี ร.ท. ณภัทรภัค มุระดา  

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือรองรับวิกฤตจากไวรัสโควิด-
19ด้วย google Classroom 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

ว่าท่ี ร.ท. ณภัทรภัค มุระดา  

เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและทักษะการ
จัดการเรียน การสอน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นางสาวปิยธิดา จันทร์ทา  
วิทยากรโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-Net) 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายกิตกรณ์ วงชารี  
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
รถไฟฟ้าและการจัดการชานชาลาสำหรับช่างเทคนิคควบคุมและ
ซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายกิตกรณ์ วงชารี  
เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและทักษะการ
จัดการเรียน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายกิตกรณ์ วงชารี  
ผ่านการอบรมตามโครงการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบและอบรม
เขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายกิตกรณ์ วงชารี  
สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการเช่ือมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิตและ
ระบบเบรกรถไฟ 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
บริษัท ทริพเพิล เอ๊กซ์
เพิร์ท จำกัด 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรัชฎาภร ไชยประสิทธิ์  
สอบผ่านโครงการอบรม 5 องค์ประกอบและการจัดทำแผนการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนสอบผ่านเกณฑ์
การประเมิน 95 % 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียน การสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือรองรับวกิฤตจากไวรัส 
Covid-19 ด้วย google Classroom 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและทักษะการ
จัดการเรียน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

ผ่านการอบรมตามโครงการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบและอบรม
เขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

สอบผ่านโครงการอบรม 5 องค์ประกอบและการจัดทำแผนการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สอบผ่านเกณฑ์
การประเมิน 95% 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ได้รับรางวัล ครูผู้มีผลงานดีเด่น 
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ผ่านการอบรมในโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE) 

ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-
ใต้หวัน (ฺBDI) 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ.หลักสูตร
โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 

สำนักพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 

นายสุริยัน สายเมฆ  

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียน การสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือรองรบัวิกฤตจากไวรัส 
Covid-19 ด้วย google Classroom 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและทักษะการ
จัดการเรียน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2564 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ผ่านการอบรมตามโครงการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบและอบรม
การเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ได้รับการยกย่องเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนดีเด่นเนือ่งในการแข่งขัน
หนังส้ัน "สะพานสู่ภาษาจีน" ประจำปี พ.ศ. 2563 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สถาบันฮั่นป้ัน 

นางสาวอรณิชา เงาะเศษ  

ครูผู้ควบคุมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิงการประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นประจำปี
การศึกษา 2563 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นางสาวอัญชลี โพธิเศษ  

ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายกิจกรรมยามเช้างานประชุมวิชาการองค์การนัก
รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 

อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 30 

ประจำปีการศึกษา 2563 

นายกิติภรณ์ เงินบุตรโคตร  

การแข่งขันโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) 

ชนะเลิศ ภาค 

คณะวิศวกรรมศาตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ว่าท่ีร้อยตรีจรรยา พาบ ุ 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
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ส่วนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎ ีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 



26 
 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.1.1 เชิงปริมาณ 

จำนวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี  3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   159  คน  และ
สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน  141  คน 

จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี  2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   137  คน  และ
สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน  127  คน 

 1.1.2  เชิงคุณภาพ 

ระดับ  ปวช. ร้อยละ  88.68  ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ระดับ  ปวส. ร้อยละ  90.54  ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

 1.1.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร  หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ ได้มีการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพก่อนจบการศึกษา และผู้เรียนมีความรู้ ทักษะมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 -  สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  มีโครงการดังนี ้
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1.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  30  คน 

2.  โครงการอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  50  คน 

3.  แผนธุรกิจ แต่ละแผนกวิชา จำนวน 8 แผนกวิชา   จำนวนนักเรียน นักศึกษา 40  คน เป็นผู้ดำเนินงาน 

-  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้  3 ดาว  ระดับภาค 

 1.1.1  เชิงปริมาณ 

1.  จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ  หรือการประกอบอาชีพอิสระ  40  คน 

2.  จำนวนผู้ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 40  คน 

 1.1.2  เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้  3 ดาว  ระดับภาค 

 1.1.3  ผลสะท้อน 

องค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 1.2)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 1.2.1  เชิงปริมาณ 

จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  45  คน 

 1.2.2  เชิงคุณภาพ 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ  จังหวัด ได้รับรางวัล ดังนี้ 
1. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช./รางวัลชนะเลิศ 

2. ทักษะเครื่องยนต์ดีเซลควบคุม ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระดับ ปวส./รางวัลชนะเลิศ 

3. ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง/รางวัลชนะเลิศ 

4. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่ายระดับ ปวส./รางวัลชนะเลิศ 

5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับ ปวส./รองชนะเลิศอันดับ 1 

6. ทักษะวิชาชีพพื้นฐานงานฝีมือระดับ ปวช./รองชนะเลิศอันดับ 1 

7. ทักษะการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(CAD-CAM) ระดับ ปวส./รองชนะเลิศอันดับ 1 

8. ทักษะเครื่องทำน้ำเย็นและปรับอากาศระดับปวช./รองชนะเลิศอันดับ 1 

9. ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)ระดับ ปวช. รองชนะเลิศอันดับ 1 

10. ทักษะงานจักรยานยนต์ระดับ ปวช./รองชนะเลิศอันดับ 1 
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11. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับ ปวช./รองชนะเลิศอันดับ 2 

12. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับ ปวส./รองชนะเลิศอันดับ 2 

13. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลางระดับ ปวช./อันดับท่ี 4 

14. ทักษะปรับอากาศรถยนต์ระดับ ปวส./อันดับท่ี 5 

15. ประกวดการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษระดับ ปวช./อันดับท่ี 5 

16. ประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษระดับ ปวช./อันดับท่ี 6 

17. ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊ซโซลีนระดับ ปวช./อันดับท่ี 8 

18. ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซลระดับ ปวช./อันดับท่ี 8 

19. ทักษะเครื่องยนต์แก๊ซโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระดับ ปวส./อันดับท่ี 8 

20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับปวช./อันดับท่ี 10 

21. การประกวดรักการอ่านระดับ ปวส./รางวัลชมเชย 

 1.2.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริม
สนับสนุนด้านกิจกรรมาวิชาการ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 -  วิทยาลัยฯได้ดำเนินการการดูแลและแนะแนวผู้เรียน โดยดำเนินการตามโครงการ 

 -  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 

 -  โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 

 -  โครงการออกเย่ียมบ้านและหอพักของนักเรียน นักศึกษา 

 -  กิจกรรมา พบครูท่ีปรึกษา ช่ัวโมง Home room 

จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. 3 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จ  217 คน  สำเร็จการศึกษา 120 คน  คิดเป็นร้อยละ  55.30 

จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จ  251 คน  สำเร็จการศึกษา 121 คน  คิดเป็นร้อยละ  48.21 
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 1.1.1  เชิงปริมาณ 

 จำนวนผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. 3 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จ  217 คน  สำเร็จการศึกษา 120 คน 

 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จ  251 คน  สำเร็จการศึกษา 121 คน 

 1.1.2  เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 

จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. 3 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จ  217 คน  สำเร็จการศึกษา 120 คน  คิดเป็นร้อยละ  55.30 

จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จ  251 คน  สำเร็จการศึกษา 121 คน  คิดเป็นร้อยละ  48.21 

 1.1.3  ผลสะท้อน 

องค์กร หน่วนยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอกย่องในการดูแล และแนะแนวให้ผู้เรียนให้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

 1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 -  วิทยาลัยฯได้ดำเนินการตามโครงการเพ่ือให้คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย  มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม  มีโครงการดังนี ้
 - โครงการ Day Camp ประจำปีการศึกษา 2563 

 - โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี 

 - โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน BPIC GAME ประจำปีการศึกษา 2563 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด 922 คน 

มีผลการผ่านกิจกรรมจำนวน 660  คน 

คิดเป็นร้อยละ  71.58 ระดับ 

คุณภาพ  ระดับ ดี 

 1.2.1  เชิงปริมาณ 

จำนวนผู้เรียนท่ีมี  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีผลการผ่านกิจกรรมจำนวน  660 คน 

 1.2.2  เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 71.58  ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ผลการประเมิน  อวท ระดับ เหรียญทองแดง  ระดับ จังหวัด 
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 1.2.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก  สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอย่องวิทยาลัยกาอรชีพ
บ้านไผ่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

 1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา ในปีท่่ีผ่านมา ปีการศึกษา 
2562 โดยใช้วิธีการ 

 - google  form ใช้ในการสร้างแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 - line ใช้ในการตั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษา 2562 และส่งแบบสอบถาม  google form  ผ่านทาง line 

กลุ่ม  เพ่ือทำการเก็บข้อมูล 

 - google sheet  ใช้ในการ ถอดบทสรุป ของ google form  ออกมาเป็นแบบรายงานแผนภูมิ 

 - นำข้อมูลออกจากแบบสอบถาม google form  ไปยัง Microsoft Excel 

 - จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  224  คน 

 1.3.1  เชิงปริมาณ 

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  ปวช.  และ  ปวส.  ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  (ปีการศึกษา  2562)  มีงานทำ
ในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพ  ศึกษาต่อ 

 1.  นักเรียน ปวช.3 แรกเข้า  267 คน  สำเร็จการศึกษา  120 มีงานทำและศึกษาต่อ  115 คน 

 2. นักศึกษา ปวส.2  แรกเข้า 167   คน สำเร็จการศึกษา  121  มีงานทำและศึกษาต่อ  109  คน 

 1.3.2  เชิงคุณภาพ 

 คิดเป็นร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา  ปวช.  และ  ปวส.  ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  (ปีการศึกษา  2563)  

มีงานทำในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพ  ศึกษาต่อ 

ผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด  241 มีงานทำและศึกษาต่อ จำนวน  224  คิดเป็น  ร้อยละ  92.94 

 1.3.3  ผลสะท้อน 

องค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยอย่องวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริม  สนับสนุน ให้
ผู้สำเร็จการศึกษมีงานทำในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

2) จุดเด่น 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   และดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ท่ี
วิทยาลัยฯ ได้กำหนด  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตามคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้  เป็นผู้ประกอบการ  หรือประกอบอาชีพอิสระ เม่ือจบการศึกษาแล้ว หรือทำงานในหน่วยงานต่างๆ ได้ 
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3) จุดที่ควรพัฒนา 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จุดท่ีควรพัฒนา ระบบการดูแลผู้เรียน ในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จเรียบร้อยตามเวลากำหนด การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยกำหนดให้  และสร้าง
จิตสำนึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบชองตนเอง 

4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จะต้องพัฒนา และติดตามการดำเนินงาน ระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา
ให้จบตามหลักสูตร และระยะเวลาท่ีกำหนด ให้มากขึ้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี และสังคม 

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ใช้หลักสูตรท่ีพัฒนาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ท่ีได้รับการพัฒนาจากต้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 1.1.1  เชิงปริมาณ 

ร้อยละ  100  ของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 

 1.1.2  เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ แต่ละประเภทวิชาได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียน การสอน ได้อย่างมีคุณภาพ 

 1.1.3  ผลสะท้อน 

องค์กรหน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่สังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ใช้หลักสูตรท่ีพัฒนาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2563  ซึ ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ที ่ได้ร ับการพัฒนาจากต้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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 1.2.1  เชิงปริมาณ 

 จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีวิทยาลัยฯ  15 สาขาวิชา ยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชาหรือ กำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติมจากท่ีวิทยาลัยมีอยู่ 
 1.2.2  เชิงคุณภาพ 

 15  สาขาวิชายังไม่มีการปรับปรุงรายวิชา หรือ กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม แต่ก็ยังใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และรายวิชาเดิมท่ีมีการพัฒนา ของหลักสูตรใหม่ ท้ัง ปวช. และ ปวส. 
 1.2.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้ท่ีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีการนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ เพ่ือนำไป
ประกอบอาชีพต่อไป 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

 -  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หักสูตรรายวิชาเพ่ือกำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

 -  แผนจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 -  แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

 -  แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดใช้ส่ือ เครื่องมือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีมาใช้ท่ีเหมาะสม และ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 1.1.1  เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100  ของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 

 1.1.2  เชิงคุณภาพ 

การประเมินคุรภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จำนวน  44 แผน 

 1.1.3  ผลสะท้อน 

 องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  

เพ่ือพัฒนาด้านความรู้  ทักษะ  การประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ 
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 1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และมีกิจนิสัยท่ีดี ในรายวิชาท่ีสอน 

 1.2.1  เชิงปริมาณ 

 -  ครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนจำนวน  44 คน 

 1.2.2  เชิงคุณภาพ 

 -  ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเป็นู้เรียนเป็นสำคัญและสามานำไปใช้ในการเรียน
การสอนได้จริงทุกรายวิชา 
 1.2.3  ผลสะท้อน 

 -  นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละสาขางาน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และ
ปลอดภัย มีกิจนิสัยท่ีดี ตามสาขางานนั้น ๆ 

 1.3) การจัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกคน และจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการทุกคน ใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้หลากหลาย และมีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีสรรถนะตามหลักสูตร 

 1.3.1  เชิงปริมาณ 

 -  จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด  44 คน  มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

 -  จำนวนครูท่ีมีแผนจัการเรียนรู้ จำนวน 44  คน 

 -  จำนวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  44  คน 

 -  ครูผู้สอนใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  

จำนวน 44  คน 

 -  ครูผู้สอนมีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
จำนวน  44 คน 

 1.3.2  เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็น ร้อยละ 100 

 1.3.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
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 1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 

 -  ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 -  ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียน 

 -  ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน 

 -  ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันต้ังใจในการเรียน 

 -  ครูผู้สอนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 

 1.4.1 เชิงปริมาณ 

 1.  จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จำนวน  44  คน 

 2.  จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                
จำนวน  44  คน 

 3.  จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
จำนวน  44  คน 

 4.  จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม้ันต้ังใจในการเรียน  จำนวน  44  คน 

 5.  จำนวนครูผู้สินท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ จำนวน 44 คน 

 1.4.2  เชิงคุณภาพ 

จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด  44  คน  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน  คิดเป็น  ร้อยละ 
100 

 1.4.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต้อคุรภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน
ของครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

 1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 -  ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12  ช่ัวโมง 
 -  ครูผู้สอนมีการนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 1.5.1  เชิงปริมาณ 

 1.  จำนวนครูท่ีมีแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน  44  คน 

 2.  จำนวนครูท่ีได้รับการพัฒนาอย่างน้อย  12  ช่ัวโมงต่อปี  จำนวน  44  คน 

 3.  จำนวนครูผู้สอนท่ีนำผลจาการพัฒนาตนเองและพัมนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

จำนวน 44  คน 

 4.  จำนวนครูผู้สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    จำนวน  44  คน 

 1.5.2  เชิงคุณภาพ 
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ครูผู้สอน 44 คน ได้มีแผนพัฒนาตนเอง  และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อย 12  ช่ัวโมงต่อปี  คิดเป็นร้อย
ละ 100 

 1.5.3  ผลสะท้อน 

 ครูผู้สอน 44 คน มีแผนพัฒนาตนเอง  และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อย 12  ช่ัวโมงต่อปี  ทำ
ให้มีการนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้องค์กร  หน่วยงานภายนอก  

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  ต่อสมรรถนะของครูผู้สอนในการพัฒนาตนเอง 
 1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 -  วิทยาลัยฯ  มีการดำเนินการติดต้ังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน
ภายในวิทยาลัยฯ สะดวกในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

 1.6.1  เชิงปริมาณ 

 จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน   

10    ห้อง 
 1.6.2  เชิงคุณภาพ 

 ในการจัดการเรียนการสอน สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน ครู  นักเรียน นักศึกษา สามารถสืบค้นข้อมูล วิชาการ ข้อมูลเพ่ิมจากการเรียน และทันต่อเหตุการณ์ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 1.6.3  ผลสะท้อน 

 สถานศึกษามี ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน นักเรียน 
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลทางวิชาการได้ ส่งผลให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาในเรื่องนัน้ ๆ 
มากขึ้น  ทันต่อการเปล่ียนแปลง  ครูสามารถนำส่ือมาสอน นักเรียน นักศึกษาและมีความเข้าใจมากขึ้น 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 - มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
 - มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานต่างๆ 

 - มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

 1.1.1  เชิงปริมาณ 

 - วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในครบ
ทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 1.1.2  เชิงคุณภาพ 

 -  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่สามารถบริหารจัดการงานภายใน และส่ือสาร ประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษาได้รวดเร็ว 

 1.1.3  ผลสะท้อน 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย ทันสมัย
และเป็นปจัจุบัน 

 1.2) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

 - วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนท่ีดี 

 1.2.1  เชิงปริมาณ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีการพัฒนาห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู ้
 1.2.2  เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีห้องเรียน โรงฝึกงานท่ีได้รับพัฒนาและใช้ในการจัเการเรียน การสอนท่ี
เหมาะสม 

 1.2.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 

 1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 -  มีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของวิทยลัยฯ 

 -  มีระบบไฟฟ้าในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

 -  มีระบบน้ำประปา หรือน้ำด่ืมเพียงพอต่อความต้องการ 

 -  มีถนนช่องทางเดิน ระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯท่ีสะดวก 

 -  มีการจัดการขยะท่ีสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยฯ 

 -  มีระบบรักษาความปลอดภัย 

 1.3.1  เชิงปริมาณ 

 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ได้แก่ ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  การคมนาคมภายในสถานศึกษา  
ระบบการส่ือสารภายใน  และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 1.3.2  เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา  การคมนาคมภายในสถานศึกษา  ระบบการ
ส่ือสารภายใน  และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุง และพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

 1.3.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก  ชุมชน มีความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการสถานท่ีของวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านไผ่ 

 1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 -  มีโครงการจัดหาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 
 -  มีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมี
ระบบสืบค้นด้วยต้นเอง 
 -  มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมากกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้เรียน 

 -  มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

 1.4.1  เชิงปริมาณ 

 มีการสร้างแรงจูงในให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน
ผู้เรียนร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็น  ร้อยละ  80 

 1.4.2  เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  และมีระบบสืบค้นด้วยต้นเอง 
 1.4.3  ผลสะท้อน 

 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร  คณะครู ผู้บริหาร มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ แหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการ 

 1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 -  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีทีประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งาน 

 -  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ีใช้งานภายในวิทยาลัยฯ 

 -  มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ 

 -  มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกวิทยาลัยฯ 

 1.5.1  เชิงปริมาณ 

 ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ต  และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานในสถานศึกษา  100 mbps 

 



39 
 

 1.5.2  เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยฯมีระบบอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานในสถานศึกษา  และใช้งานในการบริหาร
จัดการงานของวิทยาลัยฯ ได้ดี 

 1.5.3  ผลสะท้อน 

 การท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีดี ทำให้การบริการจัดการงานต่าง ๆได้อย่างมีคุณภาพ  การส่ือสาร กับ
องค์กร  หน่วยงาน ต่าง ๆสามารถทำได้รวดเร็ว  ทำให้องค์กร หน่วยงาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี ้

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 

 -  มีการดำเนินตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วย 5  ขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 -  มีการสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยฯ 

 -  มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 2.  ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 -  มีการร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ 

 -  มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 

 3.  ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 -  มีการคัดเลือกผู้เรียน 

 -  มีการทำสัญญาการฝึกอาชีพ  ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
 -  มีการจัดแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกอาชีพ 

 -  จัดการเรียนการสอน หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 4.  ขั้นติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 -  มีการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพ 

 -  มีการวัดผลประเมินผลร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ 

 5.  ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 -  มีการสรุปผลการสำเร็จการศึกษา 



40 
 

 -  มีการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 

 -  มีการสรุปผลการดำเนินงานรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 1.1.1  เชิงปริมาณ 

 ร้อยละสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี    คิดเป็น ร้อยละ  100 

 1.1.2  เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับดีมาก 

 1.1.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้การยอมรับ ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

2) จุดเด่น 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  ใช้หลักสูตรฐานสรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และนำนโยบายจาก 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) จุดทีค่วรพัฒนา 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จุดท่ีควรพัฒนาต่อไป คือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่างท่ีร่วมจัดการการอาชีวศึกษา  พัฒนาในรายวิชาเดิม เพ่ิมรายวิชาใหม่ ให้ตรงต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอน ควรพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน จะต้องให้สถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพฒันาหลักสูตร จะเพ่ิมเติมจากรายวิชา
เดิมท่ีมีอยู่ หรือเพ่ิมในรายวิชาใหม่ 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตราฐานของวิทยาลัยฯ 

 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
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 -  คณะกรรมการวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
วิทยาลัยฯ 

 -  ผู้บริหารมีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ 

 

 1.1.1  เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ร้อยละ 100 

 1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมสามารถ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้การยอมรับในการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ในการบริหารสถานศึกษา 

 1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 -  มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 -  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา เรื่องงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ 

 1.2.1 เชิงปริมาณ : 
ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ 100 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ : 
 ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ทำให้การจัดการเรียนสอน
ท่ีมีวิธีการท่ีหลากหลาย  มากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 

 1.2.3 ผลสะท้อน : 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้การยอมรับในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 -  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรร่วมกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาชีพ กิจกรรมจิต
อาสา 

 -  มีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการและจิตอาสา 

 -  โครงการ Fix it canter 

 -  สถานท่ีอบรมภาคทฤษฎีให้ประชาชนเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ 

 1.3.1 เชิงปริมาณ 

 จํานวน กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา    2   กิจกรรม 
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 1.3.2 เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา พบว่ามีความพึงพอใจท่ีวิทยาลัการอาชีพบ้านไผ่ได้มี
โครงการ บริการชุมชน 

 1.3.3 ผลสะท้อน 

องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิต
อาสาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 -  มีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในสถานศึกษา 

 -  ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ระดับจังหวัด 

 1.1.1 เชิงปริมาณ 

 จํานวน ผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 - ส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 7 ช้ิน 

 1. อุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือรุ่นพอเพียง 
 2. เครื่องตัดมันสำปะหลัง 
 3. ตู้อบอัจฉริยะ Intelligent dryer 

 4. Wip Wup Ice Magic 

 5. พลังธรรมชาติ 

 6. หัตถศิลป์กระถินริมรั้ว 

 7. ข้าวเกรียบมะม่วงหาวมะนาวโห ่

 1.1.2 เชิงคุณภาพ 

 รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 - ส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 7 ช้ิน 

 1. อุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือรุ่นพอเพียง / รางวัลเหรยีญเงิน 

 2. เครื่องตัดมันสำปะหลัง / รางวัลเหรียญเงิน 

 3. ตู้อบอัจฉริยะ Intelligent dryer / รางวัลเหรียญเงิน 

 4. Wip Wup Ice Magic / รางวัลเหรียญทองแดง 
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 5. พลังธรรมชาติ / รางวัลเหรียญทองแดง 
 6. หัตถศิลป์กระถินริมรั้ว / รางวัลเหรียญทองแดง 
 7. ข้าวเกรียบมะม่วงหาวมะนาวโห่ - 
 1.1.3 ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

2) จุดเด่น 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน  และหน่วยงานระหว่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ทันต่อเทคโนโลยี  มีการส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร จัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์  งานวิจัย การออกให้บริการทางด้านวิชาการ วิชาชีพให้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้ต่อยอดนำเอาองค์
ความรู้ไปประกอบอาชีพ 

3) จุดที่ควรพัฒนา 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จะต้องมีการพัฒนาการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการใหม่  การส่งเสริมนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  การจัดทำ
งานวิจัยการเผยแพร่ ออกสู่ภายนอก 

4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
ให้แต่ละแผนกวิชาได้สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ องค์กร
ต่าง ๆ โดยต้องมีการลงนามความร่วมมือ ให้เพิ่มข้ึน และมีการลงนามความร่วมมือใหม่กับแห่งเดิม  จัดให้มีการ
ประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในสถานศึกษา  ชุมชน  และ
มีการเผยแพร่งานวิจัยออกสู่ภายนอก 
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ส่วนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 100.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 21 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 84.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

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

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 2 4 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 83 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 87.37 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                                   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 2 4 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 7 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 28.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 4 20 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 4 8 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 72 



47 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 84.71 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

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

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                                   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

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

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน        

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 2 4 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 39 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 86.67 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                                   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

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

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 92.73 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 87.37 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 84.88 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 28 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.71 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 86.67 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 87.84 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  
  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  

  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                                   
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  

  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบรบิท                      
ของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม 

              
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
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ส่วนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียการสอน 

2. โครงการลงนามความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศ 

3. โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

4. โครงการเข้าอบรมพัฒนาครูทางวิชาชีพ และ
พัฒนาภาษาต่างประเทศ 

5. โครงการส่งครูออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

6. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

7. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 

8. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน 

10. โครงการธนาคารโรงเรียน 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียการสอน 

2. โครงการลงนามความร่วมมือการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
3. โครงการลงนามความร่วมมือท้ังในและ

ต่างประเทศ 

4. การจัดการเรียนในรายวิชาฝึกงาน ฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ  

5. โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

6. โครงการอบรมพัฒนาครูทางวิชาชีพ และการ
พัฒนาภาษาต่างประเทศ 

7. โครงการส่งครูออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

8. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

9. โครงการจัดการเรียอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
ระดับช้ัน ปวส. ทุกสาขาวิชา 

10. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักการของ
งานวิจัยใช้ในรายวิชาโครงการ 

11. โครงการประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ 

12. โครงการจัดทำโครงงานวิชาชีพก่อนจบ
การศึกษา 

13. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนจบ
การศึกษาทุกแผนกวิชา 

14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

15. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it 

center 

16. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. โครงการวันแม่แห่งชาติ 

2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและมารยาทไทย  

3. โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจ 

4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดินและ
น้ำ รักษ์น้ำรักป่า 

5. โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

6. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน BPIC GAME 

7. โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 

8. โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

9. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

10. โครงการแนะแนว การศึกษาต่อ  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. จัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส) 
ทุกแผนกวิชา 

3. โครงการลงนามความร่วมการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการท้ังใน และ
ต่างประเทศ 

4. โครงการอบรมครูฝึกในสถานปรกอบการ 

5. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการลงนามความร่วมมือท้ังในและ

ต่างประเทศ 

2. การจัดการเรียนในรายวิชาฝึกงาน และเรียนใน
ระบบทวิภาคี 

3. โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

4. โครงการส่งครูออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

5. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตร 

7. โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) 

8. โครงการลงนามความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ต่างประเทศ 

9. โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย-
จีน 

10. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ
เป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทย-ลาว 

11. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมอาชีวศึกษาและ
มัธยมตอนปลาย 

12. แผนงานให้ครูทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียน 

13. โครงการแข่งขันนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 

14. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

15. โครงการศูนย์ ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน FIX IT 

CENTER 

16. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 



56 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน 

18. โครงการธนาคารโรงเรียน 

19. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา 

20. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. คำส่ังมอบหมายหน้าท่ีปฏิบัติราชการ ปี
การศึกษา 2563 

2. แผนงานการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน  

3. การประชุมประจำเดือน 

4. การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

6. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษา 

7. แผนงานโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอน 

8. โครงการลงนามความร่วมมือท้ังใน และ
ต่างประเทศ 

9. โครงการลงนามความร่วมมือท้ังใน และ
ต่างประเทศ 

10. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

11. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการลงนามความร่วมมือท้ังใน และ

ต่างประเทศ 

2. โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

3. โครงการเข้าอบรมพัฒนาครูทางวิชาชีพ และ
พัฒนาภาษาต่างประเทศ 

4. โครงการส่งครูฝึกงานในสถานประกอบการ 

5. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

6. การจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) 

7. โครงการลงนามความร่วมมือในการจัดการ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศ 

8. โครงการลงนามความร่วมมือในการจัดการ
เรียนอาชีวศึกษาระบทวิภาคีต่างประเทศ 

9. โครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมตอนปลาย 

10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

11. โครงการศูนย์ ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน FIX TI 

CENTER 

12. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงกรลงนามความร่วมมือท้ังใน และ
ต่างประเทศ 

2. โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

3. โครงการส่งครูฝึกงานในสถานประกอบการ 

4. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
5. โครงการลงนามความร่วมมือในการจัดการ

เรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
ประเทศ 

6. โครงการลงนามความร่วมมือในการจัดการ
เรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ต่างประเทศ 

7. โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย-
จีน 

8. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ
เป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ไทย-ลาว 

9. โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมตอนปลาย 

10. โครงการแข่งขันนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ 

11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

12. โครงการศูนย์ ซ่อม สร้าง เพ่ือชุมชน FIX TI 

CENTER 

13. โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา และผู้เรียน 

14. โครงการธนาคารโรงเรียน 

15. การระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน บุคลล ในการจัดการเรียน 
การสอน  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 1. โครงการประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

2. ส่งเสริม สนับ สนุนให้นักศึกษาจัดทำโครงงาน
วิชาชีพ ก่อนจบการศึกษา 

3. ส่งเสริมสนุนให้ครูทุกคนจัดทำงานวิจัยในช้ัน
เรียนทุกภาคเรียน 

 

 


