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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้บริหารจัดการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
            1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษาประกอบด้วย  
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมินเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของต้นสังกัด 
            2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการวิทยาลัย 
            3. ก ากับติดตามผลการด าเนินการจากแผนการจัดการศึกษา โดยการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเองต่อต้นสังกัด 
            4. สรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีคุณภาพ อยู่ใน 
ระดับดี โดยมีผลการประเมินอยู่ที่ 86 คะแนน (ร้อยละ86) โดยจ าแนกตามมาตรฐาน ดังนี้ 
                 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์มีคุณภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีผลการประเมินอยู่ที่ 88.93 คะแนน (ร้อยละ๘8.93) 
                 4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษามีคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีผล 
การประเมินอยู่ที่ 84.87 คะแนน (ร้อยละ84.87) 
                 4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีผล
การประเมินอยู่ที่ 78.33 คะแนน (ร้อยละ83.25) 
            5. จุดเด่น 
                5.1 มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขางานท่ีเปิดท าการสอน 
                 5.2 มีการด าเนินการโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
                 5.3 มีการด าเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
                 5.4 สถานศึกษาสามารถให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคมได้หลากหลายครบ 
ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
            6. จุดท่ีควรพัฒนา 
                 6.1 เพิ่มระดับคุณภาพจุดเด่นโดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
                 6.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีหลากหลาย 



                 6.3 ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
            7. ข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
                 7.1 มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาอื่นๆอย่างต่อเนื่อง 
                7.2 บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสง ค์ไว้ ใน ทุกรายวิ ชา ท่ี 
ท าการสอน 
                 7.3 ด าเนินการอย่างเป็นระบบมีการนิเทศติดตามเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                 7.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
 ด้วยการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 
     2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
                2.2 พัฒนาห ลัก สูตรสมร รถนะ ท่ีสอดค ล้องกั บความ ต้อ งการขอ ง ผู้ เ รี ยน  ชุมชน  
สถานประกอบการเพื่อเช่ือมโยงสู่คุณวุฒิวิชาชีพ 
                 2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  
มีจิตอาสา ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
                 2.4 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกอาชีพให้ ผู้เรียนมีทักษะวิชาชี พและ 
ทักษะชีวิต 
                 2.5 พัฒนาด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยให้มีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
                 2.6. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ 
                 2.7 สนับสนุนส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอและทันสมัยต่อเทคโนโลยี 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและ  
การประยุกต์ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆเพื่อสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ มีการจัดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ซึ่งผลของการจัดการศึกษาได้บรรลุ
เป้าประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามผลการประเมินท่ีประจักษ์ 3 มาตรฐาน 9 ข้อการประเมิน ซึ่งแสดง 
ในเอกสารผลการประเมิน 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
   1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
             ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวดท่ี 1 มาตรา
ท่ี 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามมาตรฐาน 23  
การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นตามส าคัญท้ัง



ความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระบบการศึกษา  
มาตรา24 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆได้อย่างมีสัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ัง
ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาขา 
             จากหลักการดังกล่าววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน 
การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง  
การศึกษา ผู้เรียน โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
ผ่านโครงการต่างๆของสถานศึกษา เช่น โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
(Fixit Center) โครงการศูนย์อาชีวะศึกษาบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ 
       2. วัตถุประสงค์ 
             1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาจากการเรียน
ในสถานท่ีจริงและปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
             2. เพื่อปลูกฝังในเรื่องจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 
             3. เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้างประโยชน์
ให้กับสังคม 
       3. วิธีด าเนินงาน 
             1. ด าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์และตลอดปีการศึกษา 
             2. ออกบริการชุมชนจัดต้ังศูนย์ตามกรอบระยะเวลา 
       4. ผลการด าเนินงาน 
             1. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและการบริการตรวจเช็คยานพาหนะในระหว่างการเดินทางมี
ความสุขในการบริการ 
             2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะสมรรถนะในงานอาชีพ/จิตอาสา จ านวน 150 คน 
             3. ประชาชนเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 200 คน 
             4. เป้าหมายการซ่อมไม่ต่ ากว่า 500 รายการ 
       5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
             1. ประชาชนได้รับการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ระบบไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคอื่นๆในครัวเรือน 
             2. นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพท่ีเข้มข้น 
             3. ป้องกันการเกิดอุบั ติ เหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึง 
การให้บริการผู้ขับรถและผู้เดินทางท่ีเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล 
             4. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้างประโยชน์  
ให้กับสังคม 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถำนศึกษำ 

 ที่อยู่ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 135 หมู่ 6 ต าบลนาปรัง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 
 โทรศัพท์  0-54-430-982 โทรสำร 0-54-430-983 
 E-mail   technopong@pongtechno.ac.th Website http://www.pongtechno.ac.th/ 
 

 ประวัติสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาพะเยา  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยระดับอ าเภอ  โดยกระทรวงศึกษาธิการ   
เห็นสมควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สอดคล้องเพียงพอแก่ความต้องการของ
ประชาชนในชนบท และความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงขึ้น    เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน อันเป็นการเสริมสร้ าง และพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย 
ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
 จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง   จัดต้ัง และเริ่มเปิดการ
เรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช  2542  โดยใช้ช่ือว่า  “วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  วิทยาเขตปง”  ได้รับอนุญาต 
จากกรมป่าไม้ในการใช้พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามประกาศของกรมป่าไม้  ฉบับท่ี 27,28/2541  
เรื่องการก าหนดบริเวณพื้นท่ีให้ส่วนราชการนาปรัง  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  รวมพื้นท่ีท้ังส้ิน  313  ไร่   
ในการก่อสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2545  ได้ขอขยายพื้นท่ีจัดต้ังวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการปง เพิ่มอีก 1 งาน  50 ตารางวา  รวมเป็นพื้นท่ีท้ังส้ิน  313  ไร่  1  งาน  50  
ตารางวา ต่อมาได้รับ การยกฐานะจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาเขตปง  เปล่ียนช่ือเป็น  วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการปง  เมื่อวันท่ี  17  ธันวาคม  2551 
 

 กำรจัดกำรศึกษำ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้ท าการเปิดสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  ดังนี้ 
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จ านวน  4  สาขาวิชา 
  1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
  1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
  1.3 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
                 1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 



 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  จ านวน  1  สาขาวิชา 
               2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
         3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จ านวน 1 สาขาวิชา 
  3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  ดังนี้ 
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จ านวน  5  สาขาวิชา 
  1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
  1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
  1.3 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
                 1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
                 1.5 เทคโนโลยีงานเช่ือมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 
 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  จ านวน  1  สาขาวิชา 
                2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
         3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จ านวน 1 สาขาวิชา 
  3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันหลากหลาย 
 

 สภำพชุมชน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ต้ังอยู่ในอ าเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีสภาพชุมชนโดยสังเขป
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ มีพื้นท่ีติดต่อกับอ าเภอจุนและอ าเภอเชียงค า 
 ทิศตะวันออก มีพื้นท่ีติดต่อกับอ าเภอสองแควและอ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 ทิศใต้ มีพื้นท่ีติดต่อกับอ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
 ทิศตะวันตก มีพื้นท่ีติดต่อกับอ าเภอดอกค าใต้และอ าเภอจุน 
 ซึ่งสภาพชุมชนจะมีท้ังชุมชนท่ีอาศัยอยู่บนพื้นราบ และชุมชนท่ีอาศัยอยู่บนภูเขา 
 

 สภำพเศรษฐกิจ 
 โดยส่วนใหญ่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น  
ไร่ข้าวโพด สวนยางพารา ท านา ไร่ยาสูบ รวมทั้งสวนผลไม้เช่น เงาะ ล าไย ล้ินจ่ี มะขามหวาน มะม่วง เป็นต้น 
 

 สภำพสังคม 
 สภาพสังคมเป็นลักษณะการอยู่รวมกันของชุมชนหลายเผ่าพันธ์มาอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็น ม้ง เมี่ยน 
และคนพื้นเมือง ซึ่งต่างก็มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง แต่ก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกัน  
ได้อย่างสงบสุข 
 
 
 



2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 



2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 

 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำค ี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 136 0 23 159 

ปวช.2 84 0 25 109 

ปวช.3 66 0 0 66 

รวม ปวช. 286 0 48 334 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 10 55 159 

ปวส.2 0 43 109 

รวม ปวส. 10 98 334 
 

 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 44 40 90.91 

ปวส.2 25 16 64.00 

รวม  69 56 81.16 
 

 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 103 71 68.93 

ปวส.2 52 38 73.08 

รวม  155 109 70.32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับ
การรับรอง 

7 7 7 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 5 5 5 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 13 13 13 

เจ้าหน้าท่ี 9 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

3 - - 

รวม ครู 25 25 25 

รวมทั้งส้ิน 39 25 25 
 

 ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 4 5 9 

พาณิชยกรรม 1 1 2 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

1 1 2 

รวมทั้งส้ิน 6 7 13 
 



 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 0 

อาคารอื่น ๆ 4 

รวมทั้งส้ิน 9 
 

 ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 1,313,520.00 

งบด าเนินงาน 3,020,100.00 

งบลงทุน 1,463,000.00 

งบเงินอุดหนุน 5,133,315.00 

งบรายจ่ายอื่น 2,367,150.00 

รวมทั้งส้ิน 13,297,085.00 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

 ปรัชญำ 
 มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 อัตลักษณ ์
 เป็นคนดี  มีชีวิตพอเพียง 
 เอกลักษณ ์
 สถานศึกษาพอเพียง 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 วิสัยทัศน์ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มุ่งผลิตคนดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการท้องถิ่นและสังคม 
 



 พันธกิจ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
พันธกิจท่ี 1   เชิดชูสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรกัษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 
พันธกิจท่ี 3  ให้บริการวิชาการ  วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
พันธกิจท่ี 4  ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้  คู่คุณธรรม 
พันธกิจท่ี 5  สนับสนุนวิจัย  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
พันธกิจท่ี 6  สนับสนุนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการจัดการศึกษาทุกมิติ 

 เป้ำประสงค ์

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 

พันธกิจท่ี 1 เชิดชูสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการเป็นพลเมืองไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตย 
1.2 เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา  อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.3 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนท์ 4.0 
 

พันธกิจท่ี 3 ให้บริการวิชาการ  วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพื่อส่งเสริมบริการด้านวิชาการ  วิชาชีพแก่ประชาชน 
 

พันธกิจท่ี 4  ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้  คู่คุณธรรม 
1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพื่อผลิตนักเรียน  นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  ควบคู่กับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม 



พันธกิจท่ี 5  สนับสนุนวิจัย  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนผลงานทางวิชาการ  วิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 

พันธกิจท่ี 6  สนับสนุนปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง  เพื่อการจัดการศึกษาทุกมิติ 
1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใช้แนวทางปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงเพื่อการจัดการศึกษาทุกมิติ 

 ยุทธศำสตร์ 
1.  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
2.  สร้างโอกาสทางการศึกษา และการให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 
3.  พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยในการเรียนการสอน 
4.  บริหารจัดการโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ 
1.  ปลูกฝังจิตส านึกการเป็นพลเมืองไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่ง เสริมการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตย 
2.  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา  อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4.  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้ตอบสนองต่อการขับเคล่ือนและการพัฒนาประเทศตามนโยบาย  
ประเทศไทย 4.0 
5.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 
6.  พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีส่ือในการจัดการเรียนการสอน 
7.  พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล 
8.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
9.  พัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี 
10.  พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
11.  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
12.  ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
13.  ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
14.  พัฒนาส่งเสริมงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชมชุนและสังคม 
15.  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  โครงการวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม  เพื่อให้ผู้สนใจ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
16.  พัฒนาแห่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
17.  พัฒนาระบบการบริการจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 

 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาสุโขทัย 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
 

 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องตีเส้นสนาม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

การประเมินองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สบู่เหลวล้างมือน้ ามัน
หอมละเหยจากใบเตย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ พานลอตเตอรี่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี5 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กระถางไร้แมลง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

  
 



 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวชนกเนตร มะโนชัย 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาเทคนิคพะเยา 

นางปรวรรณ ทองภ ู
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 

ชนะเลิศ จังหวัด 
การแข่งขันแก้ปัญหาโดย
ใช้กระบวนการ STEM 

นายร่มโพธ์ หม่ืนจันทร ์
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

นายมานะ เตชะปิตุ 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

นายณัฐพล จารี 
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

นายกฤษฏา อิ่นต๊ิบ 
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

นายกิตติศักดิ์ มณีทอง 
ทักษะติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

นายกรุงไกร ปิงยศ 
ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

 

 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอารีย์รัช ใจกว้าง 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นางสาวอมรรัตน์ ธนะวงค์ 
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายกรุงไกร ปิงยศ 
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายธนากร จุมปา 
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

    



 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวมาริษา มงคล 
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายนภส เสมอใจ 
เทคโนโลยีเครือข่าย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายกฤษฎา อิ่นต๊ิบ 
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายธีร์วศิษฐ์ จินมอญ 
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายกันต์ดนัย ธรรมวงค์ 
ทักษะงานไม ้

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายกันต์ดนัย ธรรมวงค์ 
ทักษะงานปูน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายจักรพงษ์ บุญแสน 
ทักษะการประมาณราคางานก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายจักรพงษ์ บุญแสน 
ทักษะงานคอนกรีต 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายณัฐพล จารี 
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายร่มโพธ์ หม่ืนจันทร ์
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายณัฐพล จารี 
งานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายร่มโพธ์ หม่ืนจันทร ์
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นางสางณัฐชนันท์ ฟักข า 
แข่งมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นางสาวทินมณี พลศิริ 
ทักษะการอ่านภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายกิตติสัณห์ ญาณะ 
ประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 



 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชนกเนตร มะโนชัย 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นายกิตติสัณห์ ญาณะ 
วงดนตรีโฟล์คซอง(วง) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

นางสาวกาญจนา ศิริรัตน์ 
งานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

 

 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิรายุ การินทร์ 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาเทคนิคพะเยา 

นางสาวจิณห์นิภา อินเขียว 
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาเทคนิคพะเยา 

นายธีระเดช วรกิจพาณิชย์ 
ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาเทคนิคพะเยา 

นายวีระพล สีม่วง 
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาเทคนิคพะเยา 

นายนพรัตน์ ศิรประภารัตน ์
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาเทคนิคพะเยา 

 

 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกุลทิณี ปิจดี 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายภูมินทร์ อินต๊ะขัน 
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายไชยวัฒน์ วงค์วาร 
ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

 
 



 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวฐิติมา ไทยใหม่ 
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายณัฐวุฒิ บ้านสระ 
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นางสาวรุ่งฤดี มณีชัย 
เทคโนโลยีเครือข่าย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายพสวัฐ ศุภกาญจนกันติ 
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายรัชชานนท์ หน่อประทุม 
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายจักรพงษ์ กันไชย 
ทักษะงานไม ้

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายจิรายุ ปาส่วน 
ทักษะงานปูน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายปฏิภาณ ค ามาปัน 
งานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายวรากร สืบจิตต์ 
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นางสาวอริศรา ศรีธนะ 
ทักษะการอ่านภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นางสาวจีราภักด์ิ บัวพา 
วงดนตรีโฟล์คซอง(วง) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายสุรพงษ์ แซ่หาญ 
งานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

    ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 
    มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ๙ ประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 
 
 
 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
   1.1 ด้ำนควำมรู้ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
   1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ  
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
   1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข มี จิตสาธารณะ  
และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา  
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 



   2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
      สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
      สถานศึกษามีครู ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนา  
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน  
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
   2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
       สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
      สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ  
ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน  
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 
 

   3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
       สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
      สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 



ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

   4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

       4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

๑) ผลสัมฤทธิ์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน  หรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี   
ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด 97 คน 
   : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
ท้ังหมด 97 คน 
1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
รอบแรก คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2.1 เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด 0 คน 
    :  จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ท้ังหมด 0 คน 
2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 0 
 
ผลประเมินท้ังหมดอยู่ท่ีร้อยละ 89.56 

 

       4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 

 



1) ผลสัมฤทธิ์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
แต่ละระดับการศึกษา   สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิต 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ 
ท่ีดี ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ได้คะแนนร้อยละ 76% 

       4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณ วิชาชีพ  เจตคติ และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  คิดเป็นร้อยละ 59.18% 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 88.02 % 
3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 87.5% 

2) จุดเด่น 
1.   ผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
อยู่ในระดับดี 
2.  ผลการประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับปานกลาง 

3) จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ด้านความรู้ 
2. ด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1.  ควรส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีดีอยู่แล้ว
ให้ดียิ่งขึ้นไป 
2. ควรส่งเสริมและพัฒนาในด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ให้อยู่ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. งบประมาณในการด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ น้อยเกินไป 
 
 
 



   4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

       4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่าง
ครอบคลุมดังนี้ คือ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม ท าให้มีคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าระดับคะแนนจากการ
ประเมินในด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
อย่างครอบคลุมดังนี้ คือ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
คิดเป็นร้อยละ 100% 
2. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ท าให้มีคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่
การปฏิบัติจริง โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีสาขาวิชาดังนี้  (1. )  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (2. )สาขาวิชาการบัญชี  
(3.) สาขาวิชาช่างยนต์ (4.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (5.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (6.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (7.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ โดยมี 
ค่าระดับคะแนนจากการประเมินในด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา อยู่ท่ี 100% 

       4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
อย่างครอบคลุมดังนี้ คือ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ท าให้มีคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่  
การปฏิบัติจริง โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า
ระดับคะแนนจากการประเมินในด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
อยู่ท่ี 85.88 คะแนน 



วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดให้ครูผู้สอนได้ท าการวิเคราะห์หลักสูตร
ในรายวิชาประจ าภาคเรียนท้ังหมด ครูผู้สอนได้ท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยเน้น
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ด้านการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน ท้ังหมด  
25 คน มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน 
ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ในแผนกวิชาได้จัดท าแฟ้ม ข้อมูลผู้เรียนประจ าสาขา
ท้ังระดับช้ัน ปวช.1 , 2 , 3 , และปวส. 1 , 2 
ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง 
ท้ังหมด และจ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงจ านวน 22 คน 
ด้านการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงได้มีห้องเรียนท้ังหมด 45 ห้องเรียน 
ห้องปฏิบั ติการท่ีมีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีอยู่ ท้ังหมด 5 ห้องเรียน  
 
คิดเป็นร้อยละ 73.68% 

       4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์มระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา ผลการประเมินท้ังหมดอยู่ท่ี 78.49 % 

       4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  สถานประกอบการท้ังหมด 3 แห่ง 
และได้มีการนิเทศการสอนวัดและประเมินผลตามสถานประกอบการ ผลการประเมิน
ท้ังหมดอยู่ท่ี 100 

2) จุดเด่น 
1.  ผลการประเมินด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
2.  ผลการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
3.  ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
4.  ผลการประเมินด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับยอดเย่ียม 



3) จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1.  ควรมีการส่งเสริมต่อยอดในด้านการจัดการศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม ท่ีดีอยู่แล้วให้คงอยู่เหมือนเดิมหรือดียิ่งขึ้นไป 

   4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

       4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงได้จัดท าแผน มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ และมีระบบทวิภาคีของสถานศึกษา จัดการ
เรียนการสอนแบบทวิภาคี มีการนิเทศนักศึกษา มีการบริการชุมชนและจิตอาสาได้
จัดท าโครงการจิตอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพ
ตามแนวพระราชด าริ 
ผลประเมินท้ังหมดอยู่ท่ี 91.11 

       4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้มีการจัดท าผลงานของผู้เรียนด้ าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้ระดับภาค มีผลการประเมิน
ตามข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ระดับคุณภาพ ดี ผลประเมินท้ังหมดอยู่ท่ี 40 

2) จุดเด่น 
1.  ผลการประเมินในด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยอมเยี่ยม 

3) จุดที่ควรพัฒนำ 
- ระยะเวลาในการด าเนิน ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตาม
บริบทของสถานศึกษา 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
- งบประมาณ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของ
สถานศึกษา 



ส่วนที่ 5 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 

   ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

   5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
     ตำรำงที่  1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ใน 
แต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนกัxค่ำคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 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)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนกัxค่ำคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
25 

52.00 

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)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 
 



ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนกัxค่ำคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 2 4 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 87 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
95 

91.58 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนกัxค่ำคะแนน)) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 16 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
25 

64.00 

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)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

 
 

 
 
 



ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ค่ำ
คะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่ำน้ ำหนกัxค่ำคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 4 8 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 3 6 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 79 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
85 

92.94 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนกัxค่ำคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 4 20 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 3 6 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 4 8 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 54 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
65 

83.08 

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)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนกัxค่ำคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็น 
การประเมิน 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนกัxค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน 
การสอน 

2 3 6 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 41 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
45 

91.11 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 3 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
15 

20.00 

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)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 



5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
   ตำรำงที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 90.91 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 52 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 91.58 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 87.32 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 83.08 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 73.33 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 91.11 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 20 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 87.22 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

   ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น  
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

   การจัดการปง มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน        
   โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี ควบคู่กับการลงมือ             
   ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
   แต่ละระดับ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
การจัดการปง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
การ ศึกษา  สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ในก า ร
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
ได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
ก า ร จั ด ก า ร ป ง  มี คุณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม
จรรยาบรรณ วิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิ ใจ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม
ระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 



มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. วิ ทย า ลัย เทค โน โลยี และการ จัดการปง 

ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ 
ความต้องการตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรื อหน่ ว ย ง าน ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีครูท่ีมี
คุณวุฒิทางการศึกษา และมีจ านวนตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็น ผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ท้ัง วัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา ตามระเบียบหรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครู จัดการ เรียนการสอนรายวิ ชา 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง บริหาร
จัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  
อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโน โลยี สารสน เทศ ครุภัณฑ์  โดยใ ช้
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 



มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือ
ของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน ร่วมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

1. วิ ทย า ลัย เทค โน โลยี และการ จัดก ารปง  
มีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กร ต่างๆ และสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน
ฝึกเป็น ผู้ประกอบการ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การ จัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ 
การบริการ ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ 
คนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้ า น น วั ต ก ร รม  ส่ิ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ง า น
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กร ต่างๆ ท่ีสามารถน าไป 
ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 
สู่สาธารณชน 

 


