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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 48 บัญญัติให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผย ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ  

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2561 เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและการ
ส่งเสริมผู้เรียนด้านต่างๆให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามหลักสูตรที่เปิดท าการสอน อันจะสะท้อนถึงคุณภาพ
และความรับผิดชอบตามมาตรฐานและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาต่อไป 

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณแผนกวิชาและบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูล  
การจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้รายการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
                                                                                                   วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง 
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ค าช้ีแจง 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ฉบับนี้สถานศึกษาได้ด าเนินการ
ประกอบด้วยสาระส าคัญ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยสารพัดช่างล าปางโดยภาพอยู่ในระดับ           
ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนนร้อยละ 87.77 โดยมีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขางานที่เปิดสอน แต่ควรมี        
การด าเนินการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  1  มกราคม           
พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และวิชาชีพระยะสั้น       
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 246 คน มีบุคลากรรวม 49 คน  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   มีค่าคะแนนร้อยละ 87.77  มาตรฐานที่มีผลการประเมินสูงสุด – ต่ าสุด เรียง
ตามความส าคัญ 1) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในอยู่ระดับยอดเยี่ยม คะแนน
ร้อยละ 90.63  2) มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ       ยอดเยี่ยมคะแนนร้อยละ 88.42 และ 3) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยมคะแนนร้อยละ 84.26 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) วิทยาลัยสารพัดช่างล าปางได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพ่ือ 1. บริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
อ านวยความสะดวกในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์
เอนกประสงค์ 2. จัดตั้งศูนย์อ านวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัยพิบัติ
เป็นการบ าบัดทุกข์  

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาขึ้นอีกระดับหนึ่งโดยได้น าจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแต่ละประเด็น
การประเมิน มาก าหนดกิจกรรม/โครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง  ได้บริหารจัดการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
      1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย 
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของต้นสังกัด 
      2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิทยาลัย 
      3. ก ากับติดตามผลการด าเนินการจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเองต่อต้นสังกัด 
      4. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีคุณภาพสถานศึกษา
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีค่าคะแนนร้อยละ 87.77 จ าแนกตามมาตรฐาน ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มีคุณภาพอยู่ในระดับ  
     ยอดเยี่ยมคะแนนร้อยละ 88.42 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมคะแนนร้อยละ84.26 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในอยู่ระดับยอดเยี่ยม                                  
     คะแนนร้อยละ 90.63 

      5. จุดเด่น 
          5.1 มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขางานที่เปิดท าการสอน 
          5.2 มีการด าเนินการโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
          5.3 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการ  
               เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          5.4 สถานศึกษาสามารถให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคมได้หลากหลายครบทุก  
               สาขาวิชาที่เปิดสอนตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
      6. จุดที่ควรพัฒนา 
          6.1 รักษาระดับคุณภาพจุดเด่นโดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
          6.2 ควรมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นระบบความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ 
   ภายในสถานศึกษา 
          6.3 ด าเนินการอย่างเป็นระบบมีการนิเทศติดตามประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      7. ข้อเสนอและหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
          7.1 ควรหาวิธีการหรือแนวทางการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
          7.2 ควรมีการพัฒนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การปรับปรุงรายวิชาหรือการ    
               ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมแก่ครูผู้สอน 
          7.3 ควรมีการพัฒนาระบบการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
          7.4 ควรมีการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่ครูผู้สอนด้านการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   (ปวช.) 2562 



2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่บุคคลประชาชนภายนอก ที่
มีความต้องการ ความสนใจ ทางด้านวิชาชีพ 
 ในการจัดการเรียนทางด้านสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติและ
ทวิภาคี มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน ในขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน มีการจัดครูผู้ดูแล ครูนิเทศก์คอยติดตาม 
ควบคุม ก ากับดูแล ประสานกับทางสถานประกอบการและในระบบทวิภาคี สถานศึกษามีการจัดท าบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนที่ผู้เรียนจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานศึกษาได้
จัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรี ยน และผู้ปกครอง เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะสถานประกอบการ 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปางได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ดังนี้ 
 - ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ 
 - ด าเนินการจัดท าการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษา ร่วมกับทางโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
 - ด าเนินการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับทางโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นในโครงการ            
"ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้"  

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
4.1. ชือ่ผลงาน การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
4.2. หลักการและเหตุผล  
        ตามท่ีจังหวัดล าปางได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากพายุ ท าให้มีฝนตกหนักในพ้ืนที่ต าบลบ้านเอ้ือมของ
จังหวัดล าปาง วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง จึงได้ด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(กรณีภัยพิบัติอุทกภัย 
ต.บ้านเอ้ือม) ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก เพ่ือให้บริการซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอ านวยความสะดวกในครัวเรือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงซ่อมบ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เอนกประสงค์ให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ดังกล่าว  
4.3. วัตถุประสงค์  
        เพ่ือให้บริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอ านวยความสะดวกในครัวเรือนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เอนกประสงค์ให้กับประชาชนทั่วไปที่ประสบ
ภัยและจัดตั้งศูนย์อ านวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งโจ้              
ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ 8 – 9  เมษายน 2561  
 
 
 



4.4. กรอบแนวคิด  
       การพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพการด าเนินการโดยการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้เรียนรู้ มีจิตอาสาน าวิชาชีพไปบริการชุมชน ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส  
4.5. วิธีการด าเนินงาน  
      1. บริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอ านวยความสะดวกในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เอนกประสงค์  
      2. จัดตั้งศูนย์อ านวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัยพิบัติเป็นการ
บ าบัดทุกข์  
4.6. ผลการด าเนินงาน  
      สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 8 – 9  เมษายน 
2561  มีการบูรณาการการเรียนการสอน จ านวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
      1. สาขาวิชาช่างยนต์ รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก  
      2.สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง รายวิชางานเครื่องใช้ไฟฟ้า  
4.7. ประโยชน์ที่จะได้รับของผู้เรียน  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพเข้มข้น มีจิต  
อาสา ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู ่
   วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง 551 ม.1 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
  โทรศัพท์ 054821567  โทรสาร 054821568 
  E-mail sarabunlptc@hotmail.com  Website www.lampangpoly.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง  สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ     
เดิมชื่อ  โรงเรียนสารพัดช่างล าปาง  ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2524  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  551  
หมู่  1  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000  (ข้างวัดม่อนจ าศีล)  มีเนื้อที่  20 ไร่  สภาพพ้ืนที่เป็น                  
เนินเขาเตี้ยๆ ต่างระดับ โดยเฉพาะอาคารของวิทยาลัยฯ ได้รับการออกแบบให้คงไว้ซึ่งศิลปกรรมล้านนา             
ในปี พ.ศ. 2534  ได้รับการยกฐานะเป็น “ วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง ” 
 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปางได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถานศึกษารางวัล
พระราชทาน 3  ครั้งต่อเนื่อง  ในปีการศึกษา  พ.ศ. 2534    พ.ศ. 2539  และ พ.ศ. 2543 
  การจัดการศึกษา 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และวิชาชีพระยะสั้น 
  สภาพชุมชน 
   วิทยาลัยสารพัดช่างล าปางเป็นสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ต าบลพระบาท นักเรียนส่วนใหญ่มาจากต่างอ าเภอในจังหวัดล าปาง 
และจังหวัดใกล้เคียง ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษาประกอบอาชีพรับจ้าง มีการบริหาร
ท้องถิ่นโดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีวัดม่อนจ าศีลเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของครูและนักเรียนนักศึกษา 
  สภาพเศรษฐกิจ 
   จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. เมื่อเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตาราง-
กิโลเมตร หรือประมาณ 7,833.726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก 
แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
ตาก แพร่ สุโขทัย และล าพูน 
  สภาพสังคม 
     ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดล าปางนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 รองลงมา คือ ศาสนา
คริสต์ ศาสนาอิสลาม ตามล าดับ  

 

 

 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 45 25 32 102 
ปวช.2 29 21 29 79 
ปวช.3 19 15 31 65 
รวม ปวช. 93 61 92 246 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 0 0 0 
ปวส.2 0 0 0 
รวม ปวส. 0 0 0 

      ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 77 38 49.35 
ปวส.2 0 0 0.00 
รวม 77 38 49.35 

  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 56 28 50.00 
ปวส.2 0 0 0.00 
รวม 56 28 50.00 

  ข้อมูลบุคลากร 
ประเภท ทั้งหมด(คน) มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน) 

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

1 1 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 
ข้าราชการพลเรือน 
พนักงานราชการครู 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 

22 
 
0 
2 
1 

22 
 
- 
2 
- 

22 
 
- 
2 
- 

ครูพิเศษสอน 4 4 4 
เจ้าหน้าที่ 19 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

0 - - 

รวม ครู 28 28 28 
รวมทั้งสิ้น 49 28 28 



  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 4 0 4 
พาณิชยกรรม 1 0 1 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 1 0 1 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโน โลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 0 6 

  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 6 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค ์ 0 
อาคารอ่ืน ๆ 1 
รวมทั้งสิ้น 12 

  ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 19660000.00 
งบด าเนินงาน 5960919.13 
งบลงทุน 2779900.00 
งบเงินอุดหนุน 2110940.00 
งบรายจ่ายอื่น 511000.00 
รวมทั้งสิ้น 31022759.13 

 

 

 



2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
   ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ค้ าจุนสังคม 
  อัตลักษณ์ 
   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อาชีพได้ตลอดชีวิต 
  เอกลักษณ์ 
   สถานศึกษามีคุณภาพด้านการสอนสาขาอาหาร-ขนม 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
   วิทยาลัยสารพัดช่างล าปางเป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพที่มีคุณภาพสู่อาเซียน 
  พันธกิจ 
  1. จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรทวิศึกษา               

โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการชุมชน 
 3. ส่งเสริม พัฒนาครูและผู้เรียนในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 4. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์ 
     1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนการสอนร่วมกับ        

สถานประกอบการ ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน/โครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนา
นักเรียนให้มีความพร้อมส าหรับการทดสอบ V-NET  การประเมินมาตรฐาน 
 2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาประกอบการพัฒนา
ครูเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา
นักเรียนให้มีความพร้อมส าหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน พัฒนาระบบ        
การฝึกงานของนักเรียนโดยร่วมกับสถานประกอบการ 
 3. ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง         
เป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากร                       
ทางการศึกษาและเครือข่าย 
 5. ผู้เรียนและประชาชนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และมีให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 
 6. ครู บุคลากร และผู้เรียน สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 
และมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

   
 
 



ยุทธศาสตร์ 
  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการ หรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
 4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
พ.ศ. ๒๕๖๑ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. บริการวิชาการ และวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 6. การจัดฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิ ชาชีพระยะสั้ นสอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน                 
สถานประกอบการ 
 7. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 8. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานมีคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยมี
การจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ผู้บริหารมีภาวะผู้น า            
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยงมีระบบดูแลผู้เรียนมีการพัฒนาและ
ดูแล สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา          
กับเครือข่าย 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้งต่อเนื่อง รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การมาตรฐานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดล าปาง 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 



     รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางรัมภา ศิริวงศ ์ 
ครูผู้ควบคุมทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสญัญา ศรีสมุทร  
ครูผู้ควบคุมทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวชาลิณ ี ปิงบ้านเหล่า  
ครูผู้ควบคุมทีม 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวฒุิพงศ์ พิเลิศ  
ครูผู้ควบคุมทีม 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางรัมภา ศิริวงศ์  
ผู้ควบคุมทีมวิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวฒุิพงศ์ พิเลิศ  
ครูผู้ควบคุม 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวชาลิณ ี ปิงบ้านเหล้า  
ครูผู้ควบคุมทีม 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางรัมภา ศิริวงศ์  
ครูผู้ควบคุมทีม 

รางวัลอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนภัสสิริ นุชโพธิ์พันธุ์  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวละวา เวียงไพรทอง  
น้ าพริกสับปะรด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอาทิตยา ผลบุญ  
กล่องควบคุมการท างานอัตโนมตัิของพัดลมท างาน
เฉพาะจุด (โรงอาหาร) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภัสสิริ นุชโพธิ์พันธุ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอาทิตยา ผลบุญ  
กล่องควบคุมการท างานอัตโนมตัิของพัดลมท างาน
เฉพาะจุด(โรงอาหาร) 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวละวา เวียงไพรทอง  
น้ าพริกสับปะรด 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภัสสิริ นุชโพธิ์พันธุ์  
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

รางวัลอื่น ๆ ชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้      
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งาน                        
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษาใช้หลั กสูต รฐานสมรรถนะที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เ รี ยน ชุมชน                             
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ                     
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน                  
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ 



2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ                     
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย                        
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้านความรู้ 
1.1 การดูแลและแนะเเนวผู้เรียน 
  1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จ านวน 28 คน 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 เท่ากับ ร้อยละ 50 

1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  1.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ  
                               อิสระจ านวน 58 คน 
                            2. ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   
                               จ านวน 40 คน 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาร้อยละ 68.96 % อยู่ในระดับ  
                             คุณภาพดี (3 คะเเนน) 

1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
  1.3.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งหมดจ านวน 7 ผลงาน 
  1.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  1. การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 ชื่อผลงาน 1. กล่องควบคุมการท างานอัตโนมัติ ของพัดลมเฉพาะจุด(โรงอาหาร)   
                             รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
  2. น้ าพริกสับปะรด   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  
 2. การประกวดระดับเหรียญรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาคเหนือ 
 ชื่อผลงาน 1. กล่องควบคุมการท างานอัตโนมัติ ของพัดลมเฉพาะจุด(โรงอาหาร)   
    รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 
  2. น้ าพริกสับปะรด   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
  1.3.3) ผลสะท้อน : ศูนย์บริการต าบลหัวเสือ อ.เเม่ทะ  จ.ล าปาง และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า- 
                           ล าปาง ให้ความสนใจน้ าพริกสับปะรด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อไป 

1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  1.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพมีจ านวนทั้งหมด 4 คน 
  1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
 ระดับจังหวัด 
 ทักษะ 1. อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่  รางวัล ชนะเลิศ 
  2. การขายสินค้าออนไลน์   รางวัล ชนะเลิศ 



 ระดับภาคเหนือ  
 ทักษะ อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่  รางวัล ชนะเลิศ 
 ระดับชาติ 
 ทักษะ อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 4                   

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.5.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกมีจ านวนทั้งหมด 26 คน 
  1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบเเรก ร้อยละ 96.3  
                 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  1.6.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
    จ านวน 32 คน 
  1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
    ร้อยละ 59.375 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (2 คะเเนน) 

1.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  1.7.1) เชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ  
    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 36 คน 
  1.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน 
    ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
    ร้อยละ 87.80 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
2.1 การดูแลและแนะเเนวผู้เรียน 
  2.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จ านวน 28 คน 
  2.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 เท่ากับ ร้อยละ 50 

2.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
                               อิสระจ านวน 58 คน 
                            2. ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                                จ านวน 40 คน 
  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาร้อยละ 68.96 %  
    อยู่ในระดับคุณภาพดี (3 คะเเนน) 
 
 
 
 



2.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
  2.3.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งหมดจ านวน 7 ผลงาน 
  2.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 1. การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 ชื่อผลงาน 1. กล่องควบคุมการท างานอัตโนมัติ ของพัดลมเฉพาะจุด(โรงอาหาร)   
      รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
                          2. น้ าพริกสับปะรด   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  
 2. การประกวดระดับเหรียญรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาคเหนือ 
 ชื่อผลงาน 1. กล่องควบคุมการท างานอัตโนมัติ ของพัดลมเฉพาะจุด(โรงอาหาร)   
  2. น้ าพริกสับปะรด   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
  2.3.3) ผลสะท้อน : ศูนย์บริการต าบลหัวเสือ อ.เเม่ทะ  จ.ล าปาง และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า- 
   ล าปาง ให้ความสนใจน้ าพริกสับปะรด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อไป 

2.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  2.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพมีจ านวนทั้งหมด 4 คน 
  2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
 ระดับจังหวัด 
 ทักษะ 1. อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่  รางวัล ชนะเลิศ 
  2. การขายสินค้าออนไลน์   รางวัล ชนะเลิศ 
 ระดับภาคเหนือ  
 ทักษะ อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่  รางวัล ชนะเลิศ 
 ระดับชาติ 
 ทักษะ อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.5.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกมีจ านวนทั้งหมด 26 คน 
  2.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบเเรก ร้อยละ 96.3  
    อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  2.6.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
    จ านวน 32 คน 
  2.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
     ร้อยละ 59.375 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง(2 คะเเนน) 
 
 
 
 
 



2.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2.7.1) เชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ  
    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 36 คน 
  2.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน 
    ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
    ร้อยละ 87.80 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3.1 การดูแลและแนะเเนวผู้เรียน 
  3.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จ านวน 28 คน 
  3.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 เท่ากับ ร้อยละ 50 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีจ านวน 84 คน 
  3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หรือผลการประเมิน อวท.  
    หรือ อกท. มีจ านวนร้อยละ 67.74 

3.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  3.3.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
                                อิสระจ านวน 58 คน 
                           2. ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                                จ านวน 40 คน 
  3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาร้อยละ 68.96 %  
    อยู่ในระดับคุณภาพดี (3 คะเเนน) 

3.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
  3.4.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งหมดจ านวน 7 ผลงาน 
  3.4.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 1. การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 ชื่อผลงาน 1. กล่องควบคุมการท างานอัตโนมัติ ของพัดลมเฉพาะจุด(โรงอาหาร)   
    รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
  2. น้ าพริกสับปะรด   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  
 2. การประกวดระดับเหรียญรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาคเหนือ 
 ชื่อผลงาน 1. กล่องควบคุมการท างานอัตโนมัติ ของพัดลมเฉพาะจุด(โรงอาหาร)   
     รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 
  2. น้ าพริกสับปะรด   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
  3.4.3) ผลสะท้อน : ศูนย์บริการต าบลหัวเสือ อ.เเม่ทะ  จ.ล าปาง และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า- 
   ล าปาง ให้ความสนใจน้ าพริกสับปะรด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อไป 
 



3.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  3.5.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพมีจ านวนทั้งหมด 4 คน 
  3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
 ระดับจังหวัด 
 ทักษะ 1. อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่  รางวัล ชนะเลิศ 
  2. การขายสินค้าออนไลน์   รางวัล ชนะเลิศ 
 ระดับภาคเหนือ  
 ทักษะ อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่  รางวัล ชนะเลิศ 
 ระดับชาติ 
 ทักษะ อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.6.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกมีจ านวนทั้งหมด 26 คน 
  3.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบเเรก ร้อยละ 96.3  
    อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  3.7.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
    จ านวน 32 คน 
  3.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
    ร้อยละ 59.375 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (2 คะเเนน) 

3.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  3.8.1) เชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ  
    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 36 คน 
  3.8.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน 
    ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
    ร้อยละ 87.80 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  3.9.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสามีจ านวน 24 กิจกรรม 
  3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  
    (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 



4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน 
    สมรรถนะอย่างเป็นระบบมีจ านวน 2 ประเภทวิชา คิดเป็นร้อยละ 66.67 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ : การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบได้ด าเนินการครบถ้วนในข้อที่ 1-4  
    และได้ด าเนินการบางส่วนในข้อที่ 5 ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ จึงประเมินค่าคะแนนระดับ 4  
    จัดอยู่ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
  1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  
    หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน 3 รายวิชา 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง 
    รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมร้อยละ 42.85  
    อยู่ในระดับคุณภาพก าลังพัฒนา (1 คะเเนน) 

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  1.3.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพร้อยละ 89.29 
  1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์การประเมินครบทั้ง  
    5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

1.4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
  1.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 
    เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีท้ังหมด 25 คน 
  1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 89.29  
    อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะเเนน) 

 

 

 

 

 



2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.1 การจัดการเรียนการสอน 
  2.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนมีจ านวน 28 คน 
                            2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอนมีจ านวน 25 คน 
                            3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ 
       หลากหลายมีจ านวน 28 คน 
                            4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัด 
                                การเรียนการสอนมีจ านวน 28 คน 
                            5. ครูผู้สอนที่ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัด 
                                การเรียนรู้มีจ านวน 16 คน 
  2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีจ านวนร้อยละ 89.28  
       อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีจ านวน 28 คน 
                            2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบันมี 
       จ านวน 28 คน 
                            3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       มีจ านวน 28 คน 
                            4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมเเรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
       มีจ านวน 28 คน 
                            5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  
                                มีจ านวน 28 คน 
  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนมีจ านวนร้อยละ 100  
    อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

3) ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  3.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 27 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 96.43 
                            2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จ านวน 27 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 96.43 
                            3. ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ 
       เรียนการสอน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 
                            4. ครูผู้สอนที่มีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 23 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 82.14 
                            5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ 
       ยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 
  3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพร้อยละ 85 



3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  3.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100 
  3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นไปตามเกณฑ์การ 
    ประเมินครบทุกข้อ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     เชิงคุณภาพ : การประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
          สถานศึกษามีผลการประเมินตามข้อ 1-4 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ (4 คะแนน) 

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.4.1) เชิงปริมาณ : 1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีมีจ านวน 2 รายวิชา  
       จาก 6 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 33.33 
                           2. ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคีมีจ านวน 54 คน จากจ านวนนักเรียนในปัจจุบัน  
       129 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 
  3.4.2) เชิงคุณภาพ : การประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีผลการประเมินตามเกณฑ์ 
    ครบตามข้อประเมิน 1-5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม(5 คะแนน) 

3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  3.5.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ 
    สอนมีจ านวน 4 สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
  3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนมีผลการ 
    ประเมินตามเกณฑ์ครบตามข้อประเมิน 1-5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม(5 คะแนน) 

3.6 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
  3.6.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงาน ได้มีการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
    การสอน คิดเป็นร้อยละ 100    
  3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรือ 
    งานฟาร์มมีผลการประเมินตามเกณฑ์ ครบตามข้อประเมิน 1-5 อยู่ในระดับ 
    คุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ 
                            1. ระบบไฟฟ้า : อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานปลอดภัย 
                            2. ระบบประปาหรือน้ ากิน : มีน้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
                            3. การคมนาคมภายในสถานศึกษา : สะดวกปลอดภัย มีระบบระบายน้ า  
       ระบบก าจัดขยะ ภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
                            4. ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย รวดเร็ว รวมไปถึงระบบรักษา                
                               ความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
    ครบทุกข้ออยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 



3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  3.8.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการมีจ านวน 104 คน จากจ านวน 
    นักเรียนในปัจจุบัน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 80.62 
  3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการเป็นไปตามเกณฑ์ 
    การประเมินทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 50 Mbps และความเร็ววงจรระหว่างประเทศ  
   10 Mbps 
  3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ 
    ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ 
    ดีเลิศ (4 คะแนน) 

4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  4.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 27 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 96.43 
                           2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จ านวน 27 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 96.43 
                            3. ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัด 
       การเรียนการสอน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 
                            4. ครูผู้สอนที่มีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 23 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 82.14 
                            5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ 
       การยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 
  4.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพร้อยละ 85 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  4.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
    มีจ านวน 4 สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
  4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนมีผล 
      การประเมินตามเกณฑ์ครบตามข้อประเมิน 1-5 อยู่ในระดับคุณภาพ 
    ยอดเยี่ยม(5 คะแนน) 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  4.3.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสามีจ านวน 24 กิจกรรม 
  4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับคุณภาพ 
    ดีเลิศ (4 คะแนน) 
 



4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 50 Mbps และความเร็ววงจรระหว่างประเทศ  
   10 Mbps 
  4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ 
    ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ 
    ดีเลิศ (4 คะแนน) 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 27 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 96.43 
                            2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จ านวน 27 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 96.43 
                            3. ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัด 
       การเรียนการสอน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 
                            4. ครูผู้สอนที่มีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 23 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 82.14 
                            5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ 
       การยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพร้อยละ 85 

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นไปตามเกณฑ์การ 
    ประเมินครบทุกข้ออยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

1.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
          จัดการสถานศึกษามีผลการประเมินตามข้อ 1-4 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ (4 คะแนน) 

1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
    มีจ านวน 4 สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
  1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนมีผลการ 
    ประเมินตามเกณฑ์ครบตามข้อประเมิน 1-5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

 



1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  1.5.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสามีจ านวน 24 กิจกรรม 
  1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
      อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ (4 คะแนน) 

2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
  2.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งหมดจ านวน 7 ผลงาน 
  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 1. การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 ชื่อผลงาน 1. กล่องควบคุมการท างานอัตโนมัติ ของพัดลมเฉพาะจุด (โรงอาหาร)   
      รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
  2. น้ าพริกสับปะรด   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  
 2. การประกวดระดับเหรียญรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาคเหนือ 
 ชื่อผลงาน 1. กล่องควบคุมการท างานอัตโนมัติ ของพัดลมเฉพาะจุด (โรงอาหาร)   
    รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 
  2. น้ าพริกสับปะรด   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
  2.1.3) ผลสะท้อน : ศูนย์บริการต าบลหัวเสือ อ.เเม่ทะ  จ.ล าปาง และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า- 
   ล าปาง ให้ความสนใจน้ าพริกสับปะรด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อไป 

2.2 การจัดการเรียนการสอน 
  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนมีจ านวน 28 คน 
                            2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอนมีจ านวน 25 คน 
                            3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ 
       หลากหลายมีจ านวน 28 คน 
                            4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ 
       เรียนการสอนมีจ านวน 28 คน 
                            5. ครูผู้สอนที่ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัด 
       การเรียนรู้มีจ านวน 16 คน 
  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีจ านวนร้อยละ 89.28  
    อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
คะแนนที่ได ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 88.42 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 89.17 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 89.17 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 86.92 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 84.26 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 88.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 87.33 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 85.71 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.63 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 88.75 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 92.50 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 87.77 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
หมายเหตุ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้  

5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  

5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 5.1  
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 ปานกลาง 2 4 
2 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 2 ปานกลาง 2 4 

3 
ผู้เรยีนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 ด ี 3 9 

4 
ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

2 ปานกลาง 3 6 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 218 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 87.2 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
หมายเหตุ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 



5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ                   

มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2  

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือก าหนดรายวิชาเพิม่เตมิ 
3 ด ี 3 9 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 ปานกลาง 2 4 
2.2 การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้สูก่ารปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรียน 

เป็นส าคญัและน าไปใช้ใน การจัดการเรยีนการสอน 
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 38 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 76 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
หมายเหตุ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3  

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 
1. ครูผู้สอน   10  

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
4 ดีเลิศ 5 20 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 93 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 93 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
หมายเหตุ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4  
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 4 ดีเลิศ 2 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 48 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 96 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
หมายเหตุ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5  
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

1 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 3 ด ี 2 6 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 2 8 

5 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 ปานกลาง 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 38 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 76 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
หมายเหตุ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  



5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6  
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน  

ที ่ ด้านการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได ้
จากการ
ประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ของด้าน X น้ าหนักคะแนนของด้าน) 

/ คะแนนรวมของด้าน 
1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 218 (218 x 50) / 250 = 43.60 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60 
3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 93 (93 x 20) / 100 = 18.60 
4 การมีส่วนร่วม 10 48 (48 x 10) / 50 = 9.60 
5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60 
ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 435 87.00 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
หมายเหตุ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

      มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ล าปาง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
      การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้  
     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้น
ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
 
 
 
 
 
 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จะเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชี วศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  
 
 
 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
 
 
 
 
 
 
1.1 ด้านความรู้  
1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
วัตถุประสงค์  :  เ พ่ือทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย : ผู้ เรียนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   
ระดับ ปวช  
ตัวชี้ วัดความส าเร็จ :  ผ่านการทดสอบมากกว่า    
ร้อยละ 80  
2. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส ารวจการมีงานท าและศึกษาต่อ 
เป้าหมาย : ผู้ส าเร็จการศึกษาปีที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา
มากกว่าร้อยละ 80  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
1. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี  
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี  
2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณสถานประกอบการในการฝึกงาน
ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจในการจัด การศึกษา 
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
      ผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาอาชี วศึ กษามีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิ ใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก มีจิตสาธารณะ
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
      สถานศกึษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

เป้าหมาย :  
1. สถานประกอบการ 10 แห่ง  
2. ผู้เรียนระบบทวิภาคี เพ่ิมข้ึน จ านวน 50%  
3. ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาทวิภาคีมีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. สถานประกอบการ 10 แห่ง  
2. ผู้เรียนระบบทวิภาคี เพ่ิมข้ึน จ านวน 50%  
3. ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาทวิภาคีมีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
1. โครงการกีฬาภายในต้านยาเสพติด ภายใต้
เศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ 
2. เ พ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
นักศึกษา  
3. เพ่ือเสริมสร้างพลานามัยให้นักเรียน นักศึกษามี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  
เป้ าหมาย :  มีการนิ เทศ ติดตาม สรุปผลการ
ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามกระบวนการ PDCA ทุกโครงการ กิจกรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช) ทุกแผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม  
 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
      สถานศึ กษา ใช้หลั กสู ตร ฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    
      สถานศึกษามีครูทีมีคุณวุฒิการศึกษาและมี
จ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนา อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จั ดการ เรี ยนการสอนที่ เ น้นผู้ เ รี ยน เป็นส าคัญ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและ
วัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
1. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้  ลงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้น และผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ มีความสุขในการเรี ยนรู้ อย่ างแท้จริ ง 
เป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้และสามารถน าหลักสูตรสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีผล
ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม โ ค ร ง ก า ร               
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ส าหรับเป็นแนวทางใน
การพัฒนานโยบายต่อไป  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : โรงเรียนน าร่องที่สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ”             
ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่                     
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต 1 เขต 2                                  
และส านักการศึกษาเทศบาลนครล าปางจ านวน
โรงเรียน13 โรง จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 1,500 คน  
2. โครงการ Fix it Center  
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ใน     
การเรียนด้านทักษะวิชาชีพ 
เป้าหมาย : ออกให้บริการร่วมกับหน่วยงานในการ
ให้ บริ กา รฝึ กอบรมวิ ช าชี พและบริ ก ารชุ มชน     
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : จ านวนครั้งและระดับความพึง
พอใจของกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ     
สู่ชุนชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
1. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี  
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี  
2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณสถานประกอบการในการฝึกงาน
ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจในการจัด การศึกษา 
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  



แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการ จัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย :  
1. สถานประกอบการ 10 แห่ง  
2. ผู้เรียนระบบทวิภาคี เพ่ิมข้ึน จ านวน 50%  
3. ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาทวิภาคีมีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. สถานประกอบการ 10 แห่ง  
2. ผู้เรียนระบบทวิภาคี เพ่ิมข้ึน จ านวน 50%  
3. ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาทวิภาคีมีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
2. โครงการ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ 
วัตถุประสงค์ : ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร  
เป้าหมาย : การท า (MOU) ร่วมกับหน่วยงานและ
สถานประกอบการ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
ทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด และลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
เป้าหมาย : จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน  
4. โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน  
เป้าหมาย : ครูผู้สอนทุกท่านจัดท าวิจัยในชั้นเรียน    
1 ชิ้นงาน/1 ภาคเรียน  
 
 



 
 
 
 
 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
      ส ถ า น ศึ ก ษ า บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บุ ค ล า ก ร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ง
เ รี ยนรู้  เทคโนโลยี สารสนเทศ ครุภัณฑ์  และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการท า
วิจัยในชั้นเรียนโดยก ากัลป์ดูแลให้มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
1. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ วิทยาลั ยสารพัดช่ า งล าปาง 
วัตถุประสงค์ :  
1. เ พ่ื อ พัฒนาศั กยภาพระบบสารสน เทศให้ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
2. เ พ่ือซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง  
เป้าหมาย : ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร 
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระบบสารสนเทศวิทยาลัย                        
ส า ร พั ด ช่ า ง ล า ป า ง มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ มี                      
ประสิทธิภาพ  
2. โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ  
วัตถุประสงค์ :  
1. เ พ่ื อจั ดท า ข้ อมู ล ส า ร สน เทศของ วิ ทย าลั ย                         
สารพัดช่างล าปาง  
2. เ พ่ื อ พั ฒน าศั ก ยภ าพข้ อ มู ล ส า ร สน เท ศ ใ ห้                       
เกิดประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศออนไลน์  
เป้าหมาย :  
1. วิทยาลัยสารพัดช่างล าปางมีข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด  
2. ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ                       
ความถูกต้องเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด าเนินการ  
3. ตามโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 



2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
      สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสั งกัดหรือหน่วยงานที่ ก ากับดูแล
สถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
1. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา มีรายได้
ระหว่างที่เหมาะสม  
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา    
ได้ท างานและมีรายได้ระหว่างเรียน  
3. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประเทศ  
4. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป  
เป้าหมาย :  
1. นักเรียน ระดับ ปวช. ทุกแผนก ทุกชั้นปี  
2. นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกสาขาวิชา  
3. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพซึ่ ง เป็นผลในทางการวางแผนพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถประกอบธุรกิจได้        
และมีรายได้ระหว่างเรียน  
3. ด าเนินงานตามโครงการตามแผนการด าเนินงาน  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
 
 
 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  
1. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี  
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี  
2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณสถานประกอบการในการฝึกงาน
ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจในการจัด การศึกษา 
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ
ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ได้ ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่
สาธารณชน  

เป้าหมาย :  
1. สถานประกอบการ 10 แห่ง  
2. ผู้เรียนระบบทวิภาคี เพ่ิมข้ึน จ านวน 50%  
3. ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาทวิภาคีมีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. สถานประกอบการ 10 แห่ง  
2. ผู้เรียนระบบทวิภาคี เพ่ิมข้ึน จ านวน 50%  
3. ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาทวิภาคีมีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
2. โครงการ MOU ร่วมกับสถานประกอบการ 
วัตถุประสงค์ : ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร  
เป้าหมาย : การท า MOU ร่วมกับหน่วยงานและ
สถานประกอบการ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
ทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด และลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย  
1. โครงการสนับสนุนการท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของครูผู้สอน บุคลากรและผู้เรียน  
วัตถุประสงค์ :  เ พ่ือสนับสนุนการท านวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ของครูผู้ สอน บุคลากร และผู้ เรียน 
เป้าหมาย : มีการนิเทศติดตามและสรุปประเมินผล
ทุกโครงการ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. จ านวนชิ้ นงานวิจัย  นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์          
งานสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์  
2. มีการนิ เทศ ติดตามและสรุปประเมินผลทุก
โครงการ  
 
 
 



2. โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษ ฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานของครูผู้สอน บุคลกรและ
นักเรียน  
วัตถุประสงค์ :  เ พ่ือยกระดับผลงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของครูผู้สอน 
บุคลากร และผู้เรียน  
เป้าหมาย : น าผลงานสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นงานส่งเข้า
ประกวดระดับ อศจ.  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. จ านวนชิ้ นงานวิจัย  นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์                   
งานสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์  
2. มีการนิ เทศ ติดตามและสรุปประเมินผลทุก
โครงการ  
3. โครงการ เผยแพร่น วัตกรรม สิ่ งประดิษ ฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานของครูผู้สอน บุคลากรและ
ผู้เรียน  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของครูผู้สอน บุคลากร 
และผู้เรียน  
เป้าหมาย : ผลงานทุกชิ้นงาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. จ านวนชิ้ นงานวิจัย  นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์                  
งานสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์  
2. มีการนิ เทศ ติดตามและสรุปประเมินผลทุก
โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
เอกสารอ้างอิงและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ 

 
 
 
 

 


