
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



ค าน า 
         ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความ
ถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ โดย
มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพสถานศึกษา  จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ สาธารณชน ได้ทราบถึงความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และ บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
มีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ แนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
        การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ในการจัดการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และ การฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ คือ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 
๙ ประเด็นประเมิน ด้านการอาชีวศึกษาซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๗ ส่วน คือ บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการการศึกษาของสถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
อาชีวศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        ผลจากการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาพรวมจากการประเมินตนเองพบว่า  วิทยาลัยสารพัด
ช่างสมุทรปราการ  สามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาท่ีก าหนดซึ่งเป็นนโยบายท่ีส าคัญของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

     
 
 
 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าชี้แจง 
 
ค าช้ีแจ้งของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ได้แก่    
 ๑. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 ๒. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 ๓. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๔. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
          ๕. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของอาชีวศึกษา  
          ๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม      
          ๗. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาวิทยาลัยฯให้เป็นองค์ท่ีทันสมัย 
               วิทยาลัยฯสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลปลูกฝังให้กับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่างๆ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โ ดยการสนับสนุน
งบประมาณในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีของสถานประกอบการ รวมถึงพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง เพื่อสืบค้นข้อมูลภายนอกห้องเรียนมา
ประกอบการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และสามารถให้บริการทางวิฃาการและวิฃาฃีพให้แก่สังคม ผ่านรูปแบบ
การสอนออนไลน์ทางช่องทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่องค์กรดิจิทัล     
(Digital Organization)   
พันธกิจที่ ๒ ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
               วิทยาลัยฯ ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงส่งครูผู้สอนเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีของครูผู้สอน เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาบริหารจัดการฃั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ครู และนักเรียน เป็นนักนวัตกรในการประดิษบ์คิดค้น เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศในด้านต่างๆ โดยส่งผลงานเข้าประกวดในระดับต่างๆท้ัง ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ รวมถึงส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาชีพในทุกระดับ และทุกสาขาวิชาท่ีเปิดท าการ
เรียนการสอน ท่ีจัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอกในระดับต่างๆ โดยได้รับรางวัลในระดับต่างๆ อันเป็นการ
ยกระดับผุ้เรียนให้มีทักษะและสมรรถทางวิฃาฃีพที่สูงขึ้นเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
พันธกิจที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมอกับสถานประกอบการ และองค์กรวิชาชีพอื่น 
              วิทยาลัยฯสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และฃุมชน 
เพื่อระดมทรัพยากรมาใฃ้ในการจัดการศึกษา ท้ังในด้านงบประมาณท่ีใช้ในการจ้างครูผู้สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ี
ใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาร่วมพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการแรงงานของภาคเอกชน จัดท าแผนการฝึกอาฃีพร่วมกั่นระหว่างสถานศึกษาและสถา น
ประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงการเป็นวิทยากร ให้ครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา  โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการร่วมการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 



๑.๑ ผลสัมฤทธิ์  
 

 
       
  ผลสัมฤทธิ์ ท่ีได้จากการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร้อยละของคะแนน
ท่ีได้จากการประเมิน ร้อยละ ๙๓.๒๐ เปอร์เซ็นต์ ตรงกับผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

๒. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑. วิทยาลัยฯมีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ด้วยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน และชุมชนภายนอก รวมถึง
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ โดย มีการต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๒. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการจัดการศึกษา และประเมินการสอนของครู ด้วยการ
นิเทศ เพื่อสนับสนุนรูปแบบการจดการเรียนการสอน และเสนอแนะวิธีการที่หลากหลายเพื่อ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. วิทยาลัยฯมีระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างครู และผู้ปกครองเป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้ครูออกเยี่ยมบ้านเพื่อส ารวจสภาพแวดล้อม
ของเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนใหพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
รายบุคคล 



 ๔. มีการพัฒนาหลักสูตร และจัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อ
เพื่อยกระดับและสมรรถนะผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 ๕. มีกระบวนการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา และระดับฃาติ โดย
มีผลสอบ V-NET ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับฃาติขึ้นไป 
 ๖. วิทยาลัยฯได้ท าบันทึกความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงาน
ภายนอก และอื่นๆ เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อและมีงานท าในสถานประกอบการได้ ๑๐๐% 
 ๗. วิทยาลัยฯได้จัดห้องปฏิบัติการ โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพเต็ม
ศักยภาพ 
 ๘. สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจาก สถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานภายนอก ในการ
ขอเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อน าไปใช้ในการเป็นต้นแบบการพัฒนา 
 

๓. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
    การบริหารจัดการของสถานศึกษาสามารถส่งผลให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 
มิติที่ ๑ การสร้างโอกาสทางการศึกษา "เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน" 
 ๑. ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 
 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสาขาวิชาชีพให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกมากมายหลายสาขา ในหลายหลักสูตร และ
หลายรายวิชา ท้ังในระดับ ปวฃ. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันได้ท าการแนะแนวการศึกษาและได้จัด 
Open House เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี และท าความร่วมมือกับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใช้ระบบการเรียนแบบทวิศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้ ซึ่งสามารถช่วย
ประเทศในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงานได้  
 ๒. ลดการออกกลางคัน 
        สถานศึกษาได้จัดท า โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้สามารถลดจ านวนผู้เรียนออกกลางคันได้ 
และสามารถเยี่ยมบ้านผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสั งกัด อีกท้ังยังสามารถจัดหา
ทุนการศึกษาจาก ชุมชน สถานประกอบการให้กับผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี มีคุณธรรมแต่ยากจนให้ได้รับ
ทุนการศึกษา ซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนเรียนจบการศึกษา สามารถลดผู้เรียนการออกกลางคันได้ 
 

มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ "ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ" 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑. เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สถานศึกษาได้สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อเป็นการสร้างแรงงานสู่
ประชาคมอาเซียน 
         ๒. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศุนย์กลาง 



สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ เพื่อน ามาพัมนากระบวนการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวิทยฐานะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษา 
         ๓. ยกระดับผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-net)และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินผลระดับชาติ (V-Net) จนท าให้ผลการสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบของส านักทดสอบแห่งชาติ และผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
         ๔. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียน การสอน 
สถานศึกษาได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น โดยสามารถน านักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่าง
เต้มศักยภาพและได้รับการยอมรับจากสถานประกอบเพิ่มมากขึ้น 
         ๕. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสา 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านจิตพิสัย พุทธพิสัย และทักษะพิสัย โดยได้จัดโครงการ
ต่างๆเพื่อส่งเสริมผู้เรียน เช่นกีฬาสีภายในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ โครงการ
ปฐมนิเทศเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม  ณ วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ และการบริการชุมชนโครงการ
ออกบริการชุมชน (Fix it Center) ส่งเสริมการบริการชุมชนโดยการจัดสอนวิชาชีพ ระยะส้ันหลากหลาน
วิชาชีพ ให้ชุมชนเพื่อสามารถน าไปประกอบอาชีพและสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้ 
 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
        ๑. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาได้จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จนส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี ยอดเย่ียม 
        ๒. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียน 
สถานศึกษามีการส่งการประกวดโครงส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ทุกปีการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนางานได้ตรง
ตามสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน อีกท้ังส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานในระดับชาติเพิ่มข้ึน 
        ๓. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้ท างานด้วยความ
รวดเร็ว เช่นระบบการเช๊คช่ือผู้เรียนผ่าน ระบบศธ.๐๒ ระบบติดตามผู้เรียนการเข้าเรียนด้วยการสแกนนิ้ว การ
สแกนนิ้วเข้าท างานของบุคลากรประจ าทุกวัน 
 

ด้านคุณภาพครูผู้สอน 
        ๑. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/ผ่านสมาคมวิชาชีพ 
ส่งเสริมให้บุคลากรทางสายวิชาชีพเข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
        ๒. พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาให้ใช้ระบบนิเทศภานในโดยจัดต้ังกลุ่ม PLC โดยมีการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
        ๓. เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและ
ประเมินผลงานตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
 
 



มิติที่ ๓ การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ  
        ๑. น าระบบ ICT มาบริหารจัดการ 
สถานศึกษาน าระบบ RMS มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น งานสารบรรณ งานบริหารบุคคล ระบบ ศธ. ๐๒ 
ออนไลน์ งานวัดผลประเมินผล 
        ๒. ป้องกันการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

มิติที่ ๔ ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ฝึกประสบการวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ   
        ๑. เพิ่มการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ  
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยสามารถเพิ่มจ านวนผู้เรียนและสถานประกอบการ
ในทุกปีการศึกษาจนได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ  
         ๒. การจัดการเรียนการสอน ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาได้จัดการศึกษา 
         

๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  
    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมในวิชาชีพ   และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีวิสัยทัศน์ในการท างานท่ีด ารงชีพด้วยตนเองและครอบครัว  เพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยรวม
ของประเทศ  โดยการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
ตลาดแรงงานตลอดจนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และสามารถท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาให้พร้อมท่ีจะเข้าสู่มาตรฐานสากลได้  โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนดังต่อไปนี้  
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  
   ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการได้เข้าเป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน  
โดยมีผลการแข่งขันดังนี ้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชาติ  
                             ๑. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
                             ๒. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
                             ๓. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยดังนี ้
                             ๑. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
                             ๒. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๓. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ประกอบไปด้วยดังนี ้
                             ประเภทอุตสาหกรรม   
                             ๑. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ได้รางวัล ชนะเลิศ 
                             ๒. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ได้รางวัล ชนะเลิศ 



                             ๓. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๔. ทักษะงานกลึงช้ินงาน ได้รางวัล ชนะเลิศ 
                             ๕. ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
                             ๖. ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                           ๗. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ 
                             ๘. ทักษะงานวัดละเอียด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ประเภทวิชาชีพระยะส้ัน  
                             ๑. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
                             ๒. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
                             ๓. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
                             ๔. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 
     

ความเป็นมาและความส าคัญ 
        กิจกรรมองค์การวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็น
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความช านาญ มีความมั่นในท่ีจะไปประกอบ
อาชีพ รวมท้ังฝึกให้สมาชิกท างานร่วมกันโดยส่งเสริมด้านการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี และการเป็นพลเมืองท่ีดี
ของสังคมและสถานศึกษาในสังกัดยังคงด าเนินการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักถึง
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นโดยตรงกับผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ นโยบายกรมอาชีวศึกษา มุ่ง
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพให้มีคุณลักษณะเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข จัดให้
มีกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ได้แก่ องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย และองค์การนักธุรกิจใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพทางการศึกษา                               
วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ได้พัฒนาทักษะฝีมือ                                                                           
    ๒. เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแข่งขันใน                                      
 วิธีการด าเนินงาน 
    ๑.เสนอโครงการ  
    ๒.วางแผน  
    ๓.จัดท า           
    ๔.สรุปโครงการ            
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการได้เข้าเป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ประโยชน์ที่ได้รับ 
    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียน การสอน และ
มาตรฐานรายวิชา ผู้สอนได้ปรับปรุงกิจกรรมการเรียน การสอน ได้ทันต่อเทคโนโลยี นักศึกษา และครูเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ไม่น้อยกว่า  ๔ ทักษะวิชาชีพ       



ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๒.๑ ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

        ที่อยู ่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เลขท่ี ๒๗๔ ถนนสุขุมวิท ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 
  โทรศัพท์ สาขาปากน้ า ๐๒-๓๙๕๓๙๓๕ สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี ๐๒-๓๑๕๑๒๘๘  
       โทรสาร  ๐-๒๓๙๕๔๐๕๕โทรสาร ต่อ ๓๓๐  
  E-mail spkpoly.it@gmail.com   
       Website www.spkpoly.ac.th 
 
ประวัติสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ”   
ต้ังอยู่บนที่ดินราชพัสดุ พื้นท่ีรวม ๔ ไร่ ๔๖ ตารางวา 

 
เปิดท าการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคร้ังแรกในปีการศึกษา ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน ดังนี ้

 

        วัน/เดือน/ป ี                                                  การด าเนินการ 

 
 ตุลาคม ๒๕๒๐                          กระทรวงศึกษาธิการประกาศต้ัง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ 
                                     สังกัด/กอง/โรงเรยีน/กรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารเรียน 
                                                  เป็นเรือนไม้ ๒ ช้ัน  หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ 
  
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๒                ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและเตรียมจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์ใหญ่ 
                                                  และครู รวม ๙ คน โดยยังไม่มีนักการภารโรง 
  
 ๖ กรกฏาคม ๒๕๒๒         เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรุ่นแรก ๕ แผนกวิชา คือ ช่างยนต์, 
                              ช่างไฟฟ้า,ช่างตัดเส้ือ,ช่างเสริมสวย และพิมพ์ดีด มีนักศึกษาท้ังหมด ๒๗ คน 
  
   ปี พ.ศ. ๒๕๒๒                        ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๓ ช้ัน (อาคาร  สุพรรณิการ์) 
                                                      พื้นท่ีใช้สอย รวม ๓,๔๕๐ ตารางเมตร 



 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔                             ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ช้ัน (อาคาร ๒ ราชาวดี) 
                                                      พื้นท่ีใช้สอย รวม ๒,๒๒๐ ตารางเมตร 

 
  ตุลาคม ๒๕๒๘                   กระทรวงศึกษาธกิาร ประกาศต้ัง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ 

                               สาขาราชประชาสมาสัย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดการเรียน 
                                      การสอนในอาคารฝึกงานของโรงเรียนราชประชาสมาสัยต่อมาได้โอนไปจัด 
                                          การศึกษาท่ีวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ 

  
      ปี พ.ศ. ๒๕๒๙                      ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ช้ัน (อาคาร ๓ รสสุคนธ์) 
                                                                   พื้นท่ีใช้สอย รวม ,๙๒๐ ตารางเมตร 
  
         
       พฤษภาคม ๒๕๓๐                 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศต้ัง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ 
                                                   สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
                                                                          จังหวัดสมุทรปราการ 
  
        ปีการศึกษา ๒๕๓๒                      ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาดีเด่น” ของกรมอาชีวศึกษา 
  
  
         ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔                           เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” 
  
  
          ปีการศึกษา ๒๕๓๕                          ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน” 
                                                                               ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  
          กรกฎาคม ๒๕๔๓                        ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕ ช้ัน (อาคาร ๔ นนทรี) 
                                                                         พื้นท่ีใช้สอย รวม ๒,๔๕ ตารางเมตร 

  
         ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓           ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา 
  
       
        ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓      ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา จากส านักงาน              
                                               รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

  
        ปีการศึกษา ๒๕๕๓              ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการติดตามประเมินการด ารงรักษาสภาพสถาน 
                                                           ศึกษารางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ 



 
การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มุ่งเน้นการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนดังนี้ 
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี  
สาขางานท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอน รวม ๖ สาขางาน ดังนี้ 
 ๑.๑) สาขางาน ยานยนต์ 
 ๑.๒) สาขางาน เครื่องมือกล 
 ๑.๓) สาขางาน โครงสร้าง 
 ๑.๔) สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 
 ๑.๕) สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๖) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี 
สาขางานท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอน รวม ๒ สาขางาน ดังนี้ 
 ๒.๑) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม 
 ๒.๒) สาขางาน การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ 
สาขางานท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอน รวม ๑ สาขางาน ดังนี้ 
    ๓.๑) สาขางาน การจัดการท่ัวไป 
๔. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เปิดสอนหลายสาขางาน  
  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันหลากหลายสาขางาน ต้ังแต่ ๓๐-๔๕๐ ช่ัวโมง เปิดสอนภาค
เรียนละ ๒ รุ่น (๔ รุ่น/ปีการศึกษา) ใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ ๕๐ วันท าการ โดยเปิดสอน ๔ ประเภทวิชา 
รวม ๑๓ แผนกวิชา ดังนี้ 
๑)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน ๕ แผนกวิชา 
 ๑.๑)  แผนกวิชาช่างยนต์ 
 ๑.๒)  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 ๑.๓)  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๔)  แผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 ๑.๕)  แผนกวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง 
 

  
          ปีการศึกษา ๒๕๕๔            ผ่านการประเมินรอบสามจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน 
                                                                คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
       
             ปีการศึกษา ๒๕๖๐                           ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ 
  



๒)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน ๒ แผนกวิชา 
 ๒.๑)  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) 
 ๒.๒)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๓)  ประเภทวิชาคหกรรม เปิดสอน ๔ แผนกวิชา 
 ๓.๑)  แผนกวิชาอาหาร-ขนม 
 ๓.๒) แผนกวิชาช่างเส้ือสตรี 
 ๓.๓) แผนกวิชาช่างเส้ือผ้าอุตสาหกรรม 
 ๓.๔) แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม 
๔)  ประเภทวิชาศิลปกรรม เปิดสอน ๒ แผนกวิชา 
 ๔.๑)  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ (งานจัดดอกไม้สด งานแกะสลักผักผลไม้) 
 ๔.๒) แผนกวิชาโหราศาสตร์ (งานพยากรด้วยการอ่านเส้นลายมือ) 
สภาพชุมชน 
     อ าเภอเมืองสมุทรปราการ แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น ๑๑ ต าบล ได้แก่ต าบลปากน้ า ต าบลแพรกษา 
ต าบลส าโรงเหนือ ต าบลเทพารักษ์ ต าบลบางเมือง ต าบลบางเมืองใหม่ ต าบลบางปู ต าบลบางปูใหม่ ต าบลบาง
โปรง ต าบลบางด้วนและ ต าบลบางเมืองใหม่ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการมีเทศบาล ๒ แห่ง คือ 
        ๑. เทศบาลเมืองสมุทรปราการ 
        ๒. เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 
ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการอยู่ใกล้กับเทศบาลนครสมุทรปราการเพียง ๕๐๐ เมตร 
สภาพเศรษฐกิจ 
     ฐานะความเป็นอยู่ของประชากรในท้องท่ีอ าเภอเมืองสมุทรปราการส่วนใหญ่มีฐานะดี มีประมาณร้อยละ 
๔๐ ผู้มีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า มีประมาณร้อยละ ๑๐ เท่านั้น ซึ่งมักจะเป็นผู้ท่ีไม่ขยัน
ขันแข็งในการประกอบอาชีพและพฤติกรรมไม่เหมาะสม เล่นการพนัน ด่ืมสุรา สร้างปัญหาให้สังคมแต่ใน
ภาพรวมแล้วประชากรในเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ มีฐานะและสภาพความเป็นอยู่ท่ีสมบูรณ์อ าเภอหนึ่ง 
สภาพสังคม 
     ประชากรอ าเภอเมืองสมุทรปราการแต่เดิมประกอบอาชีพท าสวน ท าการประมง แต่ปัจจุบันมีโรงงาน
อุตสาหกรรมอยู่ในท้องท่ีนี้เป็นจ านวนมาก ประชากรสามารถเลือกประกอบอาชีพตามความต้องการของแต่ละ
คนได้ เช่นการท างานในโรงงานอุสาหกรรม การค้าขาย การประมง การจับปลาโดยใช้เรือตังเกออกจับปลาใน
ทะเล การเล้ียงสัตว์ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา การรับราชการและอาชีพทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
๒.๓ ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.๑ ๐ ๑๕๐ ๐ ๑๕๐ 
ปวช.๒ ๐ ๑๑๑ ๐ ๑๑๑ 
ปวช.๓ ๐ ๑๑๔ ๖๕ ๑๗๙ 

รวม ปวช. ๐ ๓๗๕ ๖๕ ๔๔๐ 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 
ปวส.๑ ๐ ๓๒ ๓๒ 
ปวส.๒ ๐ ๒๘ ๒๘ 

รวม ปวส. ๐ ๖๐ ๖๐ 
   
     ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.๓ ๑๒๙ ๗๕ ๕๘.๑๔ 
ปวส.๒ ๒๗ ๑๘ ๖๖.๖๗ 
รวม ๑๕๖ ๙๓ ๕๙.๖๒ 

   
      



    ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.๓ ๑๕๒ ๙๐ ๕๙.๒๑ 
ปวส.๒ ๓๘ ๒๓ ๖๐.๕๓ 
รวม ๑๙๐ ๑๑๓ ๕๙.๔๗ 

  
    ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

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

๕ ๕ - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

๒๗ ๒๗ ๒๖ 

ข้าราชการพลเรือน ๐ - - 
พนักงานราชการครู ๘ ๘ ๐ 
พนักงานราชการ(อื่น) ๓ - - 
ครูพิเศษสอน ๑๖ ๑๔ ๒ 
เจ้าหน้าที ่ ๑๙ - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

๑๓ - - 

รวม ครู ๕๑ ๔๙ ๒๘ 
รวมทั้งสิ้น ๙๑ ๔๙ ๒๘ 

   
     ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม ๕ ๑ ๖ 
พาณิชยกรรม ๑ ๑ ๒ 
ศิลปกรรม ๐ ๐ ๐ 
คหกรรม ๐ ๐ ๐ 
เกษตรกรรม ๐ ๐ ๐ 
ประมง ๐ ๐ ๐ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๐ ๐ ๐ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ๐ ๐ ๐ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๐ ๐ ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖ ๒ ๘ 



 
     ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน ๕ 
อาคารปฏิบัติการ ๑ 
อาคารวิทยบริการ ๑ 
อาคารอเนกประสงค์ ๐ 
อาคารอื่น ๆ ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๗ 
   
     ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร ๒๘๕๐๐๐๐.๐๐ 
งบด าเนินงาน ๘๑๙๓๓๐๐.๐๐ 
งบลงทุน ๑๕๕๘๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๕๒๙๗๒๙๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น ๓๙๒๐๙๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๑๘๑๙๔๙๐.๐๐ 
 
๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”    
  อัตลักษณ์ 
  ความมีวินัย ความพอเพียง จิตอาสา 
  เอกลักษณ์ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการสถาบันแห่งการสร้างภูมิปัญญาด้านวิชาชีพท่ีหลากหลาย มุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ ทักษะฝีมือและมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคม 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 
๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาูประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ สร้างภูมิปัญญาด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน และผู้เข้ารับการอบรมให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
   
 
 
 



         พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีทันสมัยและเป็นท่ียอมรับของสังคม 
         ๒. ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
         ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และองค์กรอื่น 
  เปูาประสงค์ 
         ผู้ส าเร็จการศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม สามารถสร้างความส าเร็จในชีวิตได้
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  ยุทธศาสตร์ 
  ๑. พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เรียนรู ้
         ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
         ๓. พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี 
         ๔. พัฒนาผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
         ๕. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม การจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
         ๖. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรอื่นในการจัดการอาชีวศึกษา 
         ๗. ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาวิทยาลัยฯให้เป็นองค์ท่ีทันสมัย 
            ๑.๑ การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
            ๑.๒ สนับสนุนให้วิทยาลัยฯมีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
            ๑.๓ พัฒนาวิทยาลัยฯเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
         ๒. ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
            ๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
            ๒.๒ ยกระดับผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
            ๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
            ๒.๔ เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
         ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมอกับสถานประกอบการ และองค์กรวิชาชีพอื่น 
            ๓.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กร หรือหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
            ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
            ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลทุนเฉลิมราชกุมารี รางวัลอื่น 

ๆ 
จังหวัด โครงการกองทุนการศึกษา 

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกาาจังหวัด
สมุทรปราการ 

โครงการคุณธรรม The Best ใน
สถานศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกาาจังหวัด
สมุทรปราการ 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอาภากร จันทร์พราน  
ทักษะการติดต้ังไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายระพีพัฒน ์ศรีทะ  
ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางกาญจนา ปันจันทึก  
ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุรีพร เจนพิทยา  
ทักษะอาหารจานเดียว 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย  
ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ ๒ (The Intelligence 
Controller at Home ๒) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ว่าที่รตญ.ปทุมมา เพ็งวิชัย  
ครูที่ปรึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

นางสาวบุผา กองกลิ่น  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ  
ครูที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสาตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางณัฐธิดา ปานม่วง  
ครูที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอิทธพิล ฤกษ์โอภาส  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สอศ. 

นายมงคล ชลกาญจน์  รางวัลอื่น ภาค สอศ. 



ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ๆ 
นายทิชชา วิริยะธรรม  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สอศ. 

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สอศ. 

นายสุธน กิมิพันธ ์ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สอศ. 

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อศจ. 

นายอนุชาติ แสงเฮอ่  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อศจ. 

นายกรีพล ศิริบุญสุข  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อศจ. 

นางสุทธภา เจริญสุข  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อศจ. 

นายอภิชาต พุ่มประทีป  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อศจ. 

นายเสกสรร วงศ์ใหญ่  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อศจ. 

นางสาวภัวลัญชญ์ สุกิจนะ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อศจ. 

นายวรวุฒิ มกรเสน  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อศจ. 

นายสมบัติ เจริญสุข  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อศจ. 

นายสหยศ เจริญวัฒน์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อศจ. 

นางสาวอรยา ศรีสวัสด์ิ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อศจ. 

นายศุภเดช เมืองเงิน  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สอศ. 

นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สอศ. 

นายณรงค์ศักด์ิ พงษ์อิศรานุพร  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สอศ. 

นายอภิชาติ ใจนวล  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สอศ. 

นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  รางวัลอื่น จังหวัด อศจ. 



ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ๆ 
นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สอศ. 

นางณัฐธิดา ปานม่วง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อศจ. 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายชุณหกานต์ องอาจ  
ทักษะการติดต้ังไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธเนศ พัดลือศรี  
ทักษะการติดต้ังไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายอดิศร มาระศรี  
ทักษะการติดต้ังไฟฟูาด้วยท่อร้อยสาย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวฤดี โหมดเขียว  
ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวศิริอร โชติสถิตชัย  
ทักษะอาหารจานเดียว 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวนัถณิษฐ์ภา มณีประดิษฐ์  
ทักษะอาหารจานเดียว 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายมณเฑียร ปะศรีทะโก  
ทักษะตัดผมชายไสตล์สมัยนิยม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายปราการ นีละไพจิตต์  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายณัฐพล มากพยัพ  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายปริญญา รอดเกษม  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายธนภัทร ทับทิม  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวแสงดาว โพธิวัง  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวสกุลรัตน์ บุญธรรม  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 



นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์ศิริ  
อุปกรณ์อัดเศษโลหะขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายวิศรุต มาลัย  
อุปกรณ์อัดเศษโลหะขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายนุติ เถ่ือนพังเทียม  
อุปกรณ์อัดเศษโลหะขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายโยธิน บุญลวก  
เคร่ืองปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายจิรนวพงศ์ เทพขุนทอง  
เคร่ืองปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายปัญญกร นิ่มจิตร  
เคร่ืองปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายพันธดา จรัสด ารง  
เคร่ืองปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายวุฒินันท ์พิมพ์เหม  
เคร่ืองปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายธนสิทธิ ์ทองเงินมาก  
เคร่ืองปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวสกุลรัตน์ บุญธรรม  
เคร่ืองท าไอติมหลอด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวแสงดาว โพธิวัง  
เคร่ืองท าไอติมหลอด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายวัชพล คึ้มค้างพลู  
เคร่ืองท าไอติมหลอด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวอรนลิน สวนสมุทร  
เคร่ืองท าไอติมหลอด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายชานนท ์รอดน้อย  
เคร่ืองสลักเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายชินรันย ์ศิรกุลธนไพศาล  
เคร่ืองสลักเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายเอกรัตน ์ทิมแจ้ง  
เคร่ืองสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายภควัฒน์ ดอนรี  
เคร่ืองสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายมงคลพัฒน์ ทองสกุล  
เคร่ืองสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายฐิติกาล ยิ้มฟุุงเฟือง  
เคร่ืองสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 



นายศิริวัฒน์ ภูแดนผา  
เคร่ืองสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายอดิศร มาระศรี  
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายพัชรพล ตันกุล  
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายนัฐวุฒ เชียงจันทร์  
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายเจริญพงษ์ ศรีเวคิน  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายนภดล โสภี  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวณัฐลิณี ส ารีเงิน  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายเอกรัตน ์จันพุฒ  
อุปกรณ์เจาะกระดาษค าตอบ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายจีรศักด์ิ โพธิ์สุวรรณ  
อุปกรณ์เจาะกระดาษค าตอบ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายฉมาบดี พัฒน์หงษา  
อุปกรณ์เจาะกระดาษค าตอบ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายกฤษดา วัชรพันธ์  
ชุดล้างโซลาร์เซลล์อัตโนมัติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายทศพล เจนถูกใจ  
ชุดล้างโซลาร์เซลล์อัตโนมัติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายอรรณพ จุลกรานต์  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายอภิวัฒน ์ศุภกิจอ านวย  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายณัฐภัทร อุ้ยทรัพย ์ 
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายกฤษณะ ทนดารา  
แว่นตาอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายชัยรัตน์ โตตามเกียรติ  
แว่นตาอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายธนากร ระสอน  
แว่นตาอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายรัชชานนท ์ผลปาน  
ชุดตรวจจับควันบุหร่ีภายในห้องน้ า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 



นายพิเชษฐ ์คนงาม  
ชุดตรวจจับควันบุหร่ีภายในห้องน้ า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายสุทธิชัย สิริด ารงกุล  
ชุดตรวจจับควันบุหร่ีภายในห้องน้ า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายณัฐภัทร อุ้ยทรัพย ์ 
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในบ้าน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายณัฐนันท ์นามบุญมี  
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในบ้าน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายปราการ นีละไพจิตต์  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันนอกและกทม. 

นายณัฐพล มากพยัพ  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายปริญญา รอดเกษม  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายธนภัทร ทับทิม  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวแสงดาว โพธิวัง  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นางสาวสกุลรัตน์ บุญธรรม  
ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเชื่อม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายเจริญพงษ์ ศรีเวคิน  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นางสาวณัฐลิณี ส ารีเงิน  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายอรรณพ จุลกรานต์  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันนอกและกทม. 

นายอภิวัฒน ์ศุภกิจอ านวย  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายณัฐภัทร อุ้ยทรัพย ์ 
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นางสาวกันยา วัชรานันทกุล  
การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์
อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายกฤษณะ ทนดา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์
อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายชินวุฒิ ประเสริฐ  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 



นายชินวุฒิ ประเสริฐ  
ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสุวัฒน์ ยะถีโส  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๐ 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
๑.๑ ด้านความรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 



๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๓.๓ ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม (เพิ่มเติม) 
  การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถานศึกษา สถานศึกษาพึงให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถานศึกษามีความเช่ียวชาญ 
การให้บริการทางวิชาการอาจให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ัง
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณสุข และสังคมโดยกว้างรูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     ๔.๑.๑ ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 ๑) ผลสัมฤทธิ์  
     ๑.๑)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.  
จ านวน ๑๕๙ คน ระดับ ปวส. จ านวน ๖๒ คน 
     ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.๑๐๐ % 
ระดับปวส.๑๐๐% 
     ๑.๑.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ี
ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
     ๑.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
     ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับปวช. จ านวน ๑๖๕ คน ระดับปวส. จ านวน ๑๖ คน 
     ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET)  ระดับปวช. ๑๐๐% ระดับปวส. ๑๐๐% 
     ๑.๒.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ี
ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
     ๔.๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 ๑) ผลสัมฤทธิ์  
    ๑.๑) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ:  
            ๑. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน ๗๐ คน 
            ๒. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
๑๔ คน 
    ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลระดับภาค
ตะวันออกและกทม. ระดับ ๓ ดาว (อ้างอิงปี ๒๕๖๑) 



    ๑.๑.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
๑.๒) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน ๕๒ คน 
ระดับ ชาติ ประกอบไปด้วยดังนี ้
                             ๑. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
                             ๒. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
                             ๓. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยดังนี ้
                             ๑. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
                             ๒. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๓. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ประกอบไปด้วยดังนี ้
                             ประเภทอุตสาหกรรม   
                             ๑. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ได้รางวัล ชนะเลิศ 
                             ๒. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ได้รางวัล ชนะเลิศ 
                             ๓. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๔. ทักษะงานกลึงช้ินงาน ได้รางวัล ชนะเลิศ 
                             ๕. ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
                             ๖. ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๗. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๒ 
                             ๘. ทักษะงานวัดละเอียด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ประเภทวิชาชีพระยะส้ัน  
                             ๑. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
                             ๒. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
                             ๓. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
                             ๔. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 
     ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการแข่งขันทกัษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ผลการแข่งขัน  
ระดับ ชาติ ประกอบไปด้วยดังนี ้
                             ๑. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
                             ๒. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
                             ๓. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยดังนี ้
                             ๑. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
                             ๒. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๓. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
 



ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ประกอบไปด้วยดังนี ้
                             ประเภทอุตสาหกรรม   
                             ๑. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ได้รางวัล ชนะเลิศ 
                             ๒. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ได้รางวัล ชนะเลิศ 
                             ๓. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๔. ทักษะงานกลึงช้ินงาน ได้รางวัล ชนะเลิศ 
                             ๕. ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
                             ๖. ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๗. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๒ 
                             ๘. ทักษะงานวัดละเอียด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ประเภทวิชาชีพระยะส้ัน  
                             ๑. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
                             ๒. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
                             ๓. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
                             ๔. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 
    ๑.๒.๓) ผลสะท้อน: สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับภาคและ
ระดับชาติ 
๔.๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๕๐ คน    
          ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี จ านวน ๙๐ คน 
          ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ จ านวน  ๖๐ คน   
    ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   
          ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี ร้อยละ  ๑๐๐ % 
          ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ ร้อยละ ๑๐๐ %      
    ๑.๑.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน
การดูแลและแนะแนวผู้เรียน    
๑.๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จ านวน ๑๕๐ คน     
      ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หรือผลการประเมิน 
อวท.หรือ อกท. 
วิทยาลัยฯได้จักโครงการกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์                   



      ๑.๒.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน
การดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

๑.๓) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปวช. และปวส. ในปีท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   จ านวน ๒๐ คน เรียนต่อ ๑๔ คน ท างาน ๖ 
คน 
    ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาปวช. และปวส. ในปีท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  ร้อยละ ๑๐๐%   
    ๑.๓.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน
การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
๒) จุดเด่น  
 ๑. ด้านผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. ๑๐๐% ระดับ ปวส. ๑๐๐%. 
    ๒. ด้านผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับ ปวช. ๑๐๐% 
ระดับ ปวส. ๑๐๐% 
    ๓. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ได้รับรางวัลมากมาย ผลการแข่งขัน ระดับ อาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
๓) จุดที่ควรพัฒนา  
    ๑. ด้านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ต้องพัฒนาให้ได้ระดับ ๕ ดาวในปีต่อๆไป  
    ๒. ควรมีระบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่านี้ 
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    ๑. ด้านความรู้ควรพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
    ๒. ด้านทักษะควรเพิ่มทักษะผู้เรียนให้สามารถแข่งขันไปถึงระดับสากล 
    ๓. ด้านคุณธรรม สถานศึกษาควรมีพัฒนาระบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาแบบจริงจังมากกว่านี้ 
๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
๔.๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
      ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ: ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๑๐๐% 
      ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
      ๑.๑.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
      ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม.จ านวน ๓ สาขาวิชา 



      ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐% 
      ๑.๒.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
๔.๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
      ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ: ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ๑๐๐% 
      ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับดีมาก 
      ๑.๑.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
๑.๒) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใชใ้นการจัดการเรียน
การสอน 
      ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๕๑ คน 
      ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐% 
      ๑.๒.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
๑.๓) การจัดการเรียนการสอน 
      ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ:  
              ๑. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน ๔๙ คน 
              ๒. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน ๕๑ คน. 
              ๓. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย 
จ านวน ๕๑ คน 
             ๔. จ านวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน จ านวน ๕๑ คนข้อมูล  
             ๕. จ านวนครูที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
๕๑ คน 
      ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐% 
      ๑.๓.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๑.๔) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
      ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ:  
              ๑. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน ๕๑ คน 



              ๒. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
จ านวน ๕๑ คน 
               ๓. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จ านวน ๕๑ คน 
               ๔. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน จ านวน ๕๑ คน  
               ๕. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จ านวน ๕๑ คน 
        ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน ร้อยละ ๑๐๐% 
        ๑.๔.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการช้ันเรียน 
๑.๕) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
      ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ:  
              ๑. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน ๕๑ คน. 
              ๒. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมงต่อปี จ านวน ๕๑ คน 
              ๓. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน ๕๑ คนข้อมูล 
              ๔. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ านวน ๕๑ คน  
              ๕. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ จ านวน ๕๑ คน 
      ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๑๐๐% 
      ๑.๕.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะ
ครูผู้สอน 
๑.๖) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
      ๑.๖.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน จ านวน ๔๘ ห้อง 
      ๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ ๘๒.๗๕% 
      ๑.๖.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพดารเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
๔.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ: มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการตาม
โครงสร้างการท างานท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด จ านวน ๔ ฝ่าย  
และหลักสูตรปวช. และปวส. รวมท้ังสิน จ านวน ๑๑ สาขาวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จ านวน ๔ สาขาวิชา 



      ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
              ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษามีระบบข้อมูลข่าว
สารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
    ๑.๑.๓) ผลสะท้อน: สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการสถานศึกษาท่ี
หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
            สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยการใช้งานระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (RMS๒๐๒๐)  และได้มีการเพิ่มเติม
ระบบงานให้ครอบคลุมข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบ ศธ.๐๒ ออนไลน์ และกระบวนการท างาน
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆท่ี จ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๑.๒. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก หรืองานฟาร์มท่ีได้รับการพัฒนาให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน ๖๖ ห้อง 
    ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก หรืองานฟาร์มท่ีได้รับการพัฒนาให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐% 
    ๑.๒.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก หรืองานฟาร์ม 
๑.๓) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
      ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ: ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
      ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับ ยอดเย่ียม 
      ๑.๓.๓) ผลสะท้อน: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ระดับ ยอด
เย่ียม 
๑.๔) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ. ๘๐% 
    ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ระดับ ยอดเย่ียม 
    ๑.๔.๓) ผลสะท้อน: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ พอใจมาก 
๑.๕.) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ: ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีท่ีใช้งานและสถานศึกษา 
            วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตควบคุมพื้นท่ีการใช้งานของสถานศึกษา 
จ านวน ๕ จุด และมีความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ Mbps ในแต่ละจุด มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาจ านวน ๒๐ จุด (ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ รวมกัน ๑,๕๐๐ 
Mbps) 
    ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 



            ผลการประเมินการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและนักเรียน นักศึกษา  
ได้ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าข้อมูล การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
    ๑.๕.๓) ผลสะท้อน: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับความพึงพอใจ 
              ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนและการค้นคว้าข้อมูล การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร 
๔.๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
      ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ:  
              ๑ ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ๑๐๐% 
              ๒ ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี ๑๐๐% 
      ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      ๑.๑.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
๒) จุดเด่น  
      ๑. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
             ๒. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ๓. สถานศึกษามีการบริหารการจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) จุดที่ควรพัฒนา  
     ๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบ อย่างต่อเนื่อง 
             ๒. สถานศึกษาควรพัฒนาวิธีการ ส่ือการสอนให้หลากหลาย เพิ่มข้ึน 
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
     ๑. จัดอบรมครูให้ครบทุกคนให้สอดคล้องกับการจัดระบบทวิภาคีเพิ่มข้ึนและต่อเนื่อง 
            ๒. เชิญวิทยากรต้นสังกัด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง 
๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔.๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
      ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ: ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริการสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐%                  
      ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับ ยอดเย่ียม 



      ๑.๑.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
๑.๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
      ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ: ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ ๑๐๐%                  
      ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับ ดี
มาก 
    ๑.๒.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรเพือ่จัดการ
เรียนการสอน 
๑.๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
      ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน ๘ โครงการ                
      ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับ ดีมาก 
      ๑.๓.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษา
ในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
๔.๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
      ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ: จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
                         ๑.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๑๓ ผลงาน 
                         ๒.) ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จ านวน ๓ ผลงาน 
      ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ: รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
                          ๑.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๑๓ ผลงาน ได้แก่ 
                             ๑.๑) ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเช่ือม ได้รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 
                             ๑.๒) อุปกรณ์อัดเศษโลหะขนาดเล็ก ได้รางวัล เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๑.๓) เครื่องปอกเปลือกกระเทียม ได้รางวัล ชมเชย 
                             ๑.๔) เครื่องท าไอติมหลอด ได้รางวัล ชมเชย 
                             ๑.๕) เครื่องสลัดปลอกกระเทียม ได้รางวัล ชมเชย 
                             ๑.๖) เครื่องชุดควบคุมอุณหภูมิน้ า ได้รางวัล ชมเชยและรางวัล Honor Award 
                             ๑.๗) เครื่องอุปกรณ์กวนสีแบบพกพา ได้รางวัล ชนะเลิศ 
                             ๑.๘) อุปกรณ์เจาะกระดาษค าตอบ ได้รางวัล ชมเชย 
                             ๑.๙) ชุดล้างโซลาร์เซลล์อัตโนมัติ ได้รางวัล ชมเชย 
                             ๑.๑๐) ระบบบ้านอัตโนมัติ ได้รางวัล เหรียญเงิน ชนะเลิศ 
                             ๑.๑๑) แว่นตาอัจฉริยะ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๑.๑๒) ชุดตรวจจับควันบุหรี่ภายในห้องน้ า ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
                             ๑.๑๓) ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในบ้าน ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ 
                          ๒. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จ านวน ๓ ผลงาน 
                             ๑.๒.๑) ชุดช่วยหายใจส าหรับงานเช่ือม ได้รางวัล เหรียญทองแดง 



    ๑.๒.๒) เครื่องอุปกรณ์กวนสีแบบพกพา ได้รางวัล ชมเชย 
    ๑.๒.๓) ระบบบ้านอัตโนมัติ ได้รางวัล ชมเชย 
    ๑.๑.๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน า
ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
 

๒) จุดเด่น  
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ๑. สถานศึกษามีความร่วมมือกับภาคีเครื่อข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    ๒. ส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    ๓. ผู้เรียนได้รับความรู้การแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓) จุดที่ควรพัฒนา  
    ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ๑. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ปรับภาพเอกลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    ๒. ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในยุค ๔.๐ 
    ๓. ส่งเสริมการท างาน/ได้งาน ผู้เรียนท้ังในประเทศและเน้นการท างานในต่างประเทศ 
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ๑. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความเข้าใจของสังคม 
    ๒. สนับสนุนการผลิตด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนอย่างทันสมัย 
    ๓. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๕ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
๕.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี ๑ ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๒๐ ๕ ๑๐๐ 
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

๓ ๑ ๓ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๑๐๓ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / 
๑๑๕ 

๘๙.๕๗ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๑ ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
๒.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

๓ ๓ ๙ 

๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒ ๔ ๘ 
ผลรวมคะแนนที่ได้ ๑๗ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / 
๒๕ 

๖๘.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 
 



ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ๒ ๒ ๔ 
๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒ ๔ ๘ 
๓.๓ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๕ ๕ ๗๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๘๗ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / 

๙๕ 
๙๑.๕๘ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
๕.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี ๒ ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

๒ ๕ ๑๐ 

๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

๓ ๕ ๑๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๒๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / 

๒๕ 
๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมิน ท่ี ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) ปานกลาง 
 (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ๒ ๕ ๑๐ 
๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

๓ ๕ ๑๕ 

๒.๓ การจัดการเรียนการสอน ๕ ๕ ๒๕ 
๒.๔ การบริหารจัดการช้ันเรียน ๓ ๕ ๑๕ 
๒.๕ การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ ๒ ๕ ๑๐ 
๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๘๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๒ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X ๑๐๐) / 
๘๕ 

๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
ประเด็นการประเมินท่ี ๓ ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

๕ ๕ ๒๕ 

๓.๒ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

๒ ๕ ๑๐ 

๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒ ๕ ๑๐ 
๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ๒ ๕ ๑๐ 
๓.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๖๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X ๑๐๐) / 

๖๕ 
๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๓ ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 



ประเด็นการประเมินที่ ๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๖ ๕ ๓๐ 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๓๐ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๔ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X ๑๐๐) / 

๓๐ 
๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
๕.๓ มาตรฐานท่ี ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี ๓ ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ๕ ๕ ๒๕ 
๑.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ๒ ๕ ๑๐ 
๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา ๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๔๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๑ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X ๑๐๐) / 
๔๕ 

๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) ปาน
กลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
๒.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

๓ ๓ ๙ 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๙ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๒ = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X ๑๐๐) / 

๑๕ 
๖๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๒ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ยอดเย่ียม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  



 
๕.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ๘๘.๐๙ 

ประเด็นท่ี ๑.๑ ด้านความรู้ ๘๙.๕๗ 
ประเด็นท่ี ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ๖๘ 
ประเด็นท่ี ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๙๑.๕๘ 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ๑๐๐ 

ประเด็นท่ี ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ๑๐๐ 

ประเด็นท่ี ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๑๐๐ 

ประเด็นท่ี ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ ๑๐๐ 
ประเด็นท่ี ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๙๐ 

ประเด็นท่ี ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐๐ 

ประเด็นท่ี ๓.๒ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ๖๐ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๙๓.๒๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๖ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา

ที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
๖.๑ มาตรฐานท่ี ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
๖.๑.๑ ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
๑) ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ: ยอดเย่ียม 
๑) เชิงปริมาณ: จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน ๘ โครงการ                
๒) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับ ยอดเย่ียม 
๓) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการ
บริการชุมชนและจิตอาสา 
๒) จุดเด่น  
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑. สถานศึกษามีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๒. ส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓. ผู้เรียนได้รับความรู้การแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓) จุดที่ควรพัฒนา  
๑. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ปรับภาพเอกลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
๒. ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในยุค ๔.๐ 
๓. ส่งเสริมการท างาน/ได้งาน ผู้เรียนท้ังในประเทศและเน้นการท างานในต่างประเทศ 
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความเข้าใจของสังคม 
๒. สนับสนุนการผลิตด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนอย่างทันสมัย 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๗ 
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้  
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
๑.๑ ด้านความรู้ 1. ๑ . โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-net)  
2. ๒. เตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้า

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
3. (V-net)  
4. ๓. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนนักเรียนจบ

การศึกษา 
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ๑. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

2. ๒. โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โรงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP  

3. ๓. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ 

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. ๑. โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรม
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้น าของ
ผู้เรียน  

2. ๒. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ์ 

3. ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา  
4. ๔. โครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด  
5. ๕. โครงการพัฒนาผู้เรียนออกกลางคัน  
6. ๖. โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์สถานศึกษาและกิจกรรม Open House 
 
 
 
 
  



มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. ๑. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสมรรถนะ 

๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Word Press 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. ๑. โครงการจัดท าแผนการเรียน  
2. ๒. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนสมรรถนะ  
3. ๓. โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ต 

เพื่อค้นคว้าและพัฒนาตนเอง  
4. ๔. โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของ

นักเรียนนักศึกษา 
๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 1. ๑. โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศในการ

สนับสนุนให้ครู และบุคลากรในสถานศึกษาใช้งาน
ระบบ RMS เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

2. ๒. โครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล MVEC  
3. ๓. โครงการเยี่ยมบ้าน  

๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. ๑. ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน ปฐมนิเทศ
นักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ สัมมนาเขียนแผนการฝึก ครูนิเทศและ
ครูฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคียอ้ างยังยืน 
ติดตามนักเรียนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  

2. ๒.โครงการความร่วมมือ และขยายเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการ 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. ๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย
แลนด์ ๔.๐  

2. ๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา  

3. ๓. โครงการบริการอาชีวศึกษาบริการวิชาการ/
วิชาชีพชุมชน 

๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. ๑. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประเภท
วิจัยนโยบายและวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน  

2. ๒. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ 

๓.๓ ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม 1. ๑. โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่
ชุมชน  

2. ๒. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
 


