
 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(สถานศึกษาพอเพียง) 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ก 
 

คำนำ 
 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในการบริหารจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนาความพร้อมและรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”  

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยได้มีการพัฒนาและ

เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” และได้จัดทำรายงานประเมินตนเอง
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี ้
เพ่ือที่จะรายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ 

 
 ในโอกาสน้ีคณะกรรมการดำเนินงาน “สถานศึกษาพอเพียง” ขอขอบพระคุณฝ่ายบริหาร  ครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ ผู้ปกครองและผู้เรียน ที่ได้ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของวิทยาลัยมาโดยตลอด 
 
 
 

              วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
             พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
 

ตอนท่ี  หน้า 
 คำนำ ก 

 สารบัญ ข 
๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 1 
๒ ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
- ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
- ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ 

    24 
31 
36 
40 

    42 

 ภาคผนวก 48 
 แบบประเมินตนเอง 49 
   

 



๑ 
 

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

๑. ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  
ที่ต้ัง ๖๘๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

 โทรศัพท์  ๐-๒๔๒๓-๐๑๓๑, ๐-๒๔๒๓-๐๙๔๐  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๒๒๘   
 Website www. Ram6.ac.th, E-mail: ram6.school@gmail.com  
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
๒. ชื่อผูบ้ริหารสถานศึกษา    ดร.พรเลิศ  แสงกวีเลิศ   
๓. ขนาดสถานศึกษา        เล็ก              กลาง         ใหญ ่
๔. ข้อมูลบคุลากร 
 

ประเภทบุคลากร จำนวน  
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชพี วุฒิการศึกษา 
 ค
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ระ

จำ
 

 ค
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ริญ

ญ
าต

รี 

ผู้รับใบอนุญาต ๑ ๑ - ๑ - - ๑ - - 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ๑ ๑ - ๑ - ๑ - - - 
บริหาร ๑๐ ๑๐ - ๙ ๑ ๑ ๗ ๒ - 
ครู ๓๒ ๓๒ - ๒๘ ๔ - ๔ ๒๘ - 
บุคลากรทางการศึกษา ๑๑ ๑๑ - ๔ ๗ - ๑ ๑๐ - 
บุคลากรสนับสนุน ๘ ๘ - - ๘ - - - ๘ 

รวม ๖๓ ๖๓ - ๔๓ ๒๐ ๒ ๑๓ ๔๐ ๘ 
 

นักเรียน นักศกึษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 
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ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ
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น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.           
-สาขางานยานยนต์ ๕๙ - - ๗๓ - - ๙๓ - - ๒๒๕ 
-สาขางานไฟฟ้ากำลัง ๖๐ - - ๖๘ - - ๕๕ - - ๑๘๓ 
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ ๙ - - ๑๒ - - ๑๔ - - ๓๕ 
-สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ๖ - - - - - ๖ - - ๑๒ 
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - - - - - - - 

รวม ๑๓๔ - - ๑๕๓ - - ๑๖๘ - - ๔๕๕ 



๒ 
 

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวส.           
-สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๒๔ ๒๘ - ๒๗ ๘ - - - - ๘๗ 
-สาขางานไฟฟ้ากำลัง ๘๗ - - ๗๑ - - - - - ๑๕๘ 
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

๕ - - ๑๒ - - - - - ๑๗ 

-สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร ์ ๒ - - - - - - - - ๒ 
รวม ๑๑๘ ๒๘ - ๑๑๐ ๘ - - - - ๒๖๔ 

รวมทั้งหมด ๒๕๒ ๒๘ - ๒๖๓ ๘ - ๑๖๘ - - ๗๑๙ 
 

5. ระดับการศกึษา รูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และสังกัดในพืน้ที ่
 

ระดับการศึกษา รูปแบบการศกึษา           การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

สังกัดในพื้นที ่

 การศึกษาใน
ระบบ 

  ๑. การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปิด
สอนต้ังแต่ระดับช้ัน...................... 

ถึงระดับช้ัน.................................. 

 ๒. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............ 

......ด้านอาชีวศกึษา  ........................... 

สอนต้ังแต่ระดับช้ัน..ปวช............. 

ถึงระดับช้ัน........ปวส................... 

  ๑. ของรัฐ 

  ๒. ของเอกชน 

   ๑. ภาคกลาง 

   ๒. อศจ.กรุงเทพฯ 

 

 
๖. ปรัชญา  วิสัยทัศน์    

    ๖.๑  ปรัชญา    :  “สรา้งคุณธรรม  นำวิชาการ  เพือ่งานอาชีพทีดี่” 
 

๖.๒  วิสัยทศัน์  :  “พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 



๓ 
 

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

๗.   อัตลักษณ์     “ทักษะเด่น เน้นบริการ” 
ทักษะเด่น  หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นยำ และความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่น่าเช่ือถือและยอมรับ 
เนน้บริการ  หมายถึง  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาไป

ให้บริการกับผูร้ับบริการเช่น ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ให้ได้รับความพึงพอใจและประโยชน์
สูงสุด 

อัตลักษณ์คณุธรรม 
    “มีวินัย พอเพยีง จิตอาสา” 
  มีวินัย  หมายถึง การยึดมั่นในระเบียบ แบบแผน ข้อบังคบัและข้อปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัยใน
ตนเองและวินัยต่อสถานศึกษา สถาบัน องค์กร สังคม และประเทศ  โดยมีพฤติกรรมบ่งช้ี ดังน้ี 

๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม  
๒) ปฏิบัติตามกติกาและมารยาทของสังคม 
๓) ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม 
๔) ประพฤติตนตรงต่อเวลา 
พอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางหรือดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีความรู้ 
มีภูมิคุ้มกัน พรอ้มต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จิตอาสา หมายถึง ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน สถาน
ประกอบการ สถานศึกษา ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ เพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน  โดยมี
พฤติกรรมบ่งช้ี ดังน้ี 

๑) ช่วยเหลือผูอ่ื้นด้วยกำลังแรงกายและสติปัญญา 
๒) อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
๓) แบ่งปัน เสยีสละความสุขส่วนตน เพ่ือทำประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
๔) อาสาช่วยเหลืองานครูอาจารย์ 

 
๘.   เอกลักษณ์    “จิตอาสา” 

จิตอาสา หมายถึง ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน สถาน
ประกอบการ สถานศึกษา ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ เพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 
๙.   พันธกิจ 

พันธกิจที่  ๑ พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มคีุณลักษณะอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์และดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่  ๒ พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่  ๓ พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 



๔ 
 

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

เป้าประสงค ์
เป้าประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้เรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 

2) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
4) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของแต่ละบุคคล 
5) มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
6) ระบบการบริหารจัดการความรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7) ทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอเต็มตาม

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
8) บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญ

ของหน่วยงานต้นสังกัดโดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งจาก
ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ 

9) มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
10) มีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ทรัพยากรทางการ

ศึกษากระบวนการเรียนรู้ บรกิารทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนา
ชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

11) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โดยครู ผู้เรียน หรือ
ร่วมกับบุคคล ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ทีส่ามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 

 

ยุทธศาสตร ์
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
4) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของ สถานประกอบการ 
6) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7) จัดสรรทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
8) บริหารจัดการสถานศกึษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายของต้นสังกัด 
9) จัดระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

10) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยร่วมมือกับชุมชนและสังคม 
11) ส่งเสริมใหม้ีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
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กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) ด้านความรู้ : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ : พัฒนาผู้เรยีนให้มีสขุภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมและอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  

4) ด้านการจัดระบบพัฒนาผู้เรียน : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล 

5) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา : พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

6) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาแต่ละระดับการศกึษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7) ด้านการบริหารจัดการ : สถานศึกษาจัดทรพัยากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสทิธิภาพ 

8) ด้านการนำนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ : บรหิารจัดการสถานศกึษาโดยยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

9) ด้านการประกันคุณภาพ : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเน่ือง 

10) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : ร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

11) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย : ส่งเสริมให้มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
๑๐. ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ต้ังอยู่เลขที่ ๖๘๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ มีช่ือเดิม คือ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนช่ือ เมื่อวันที่  
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ดำเนินการสอน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยประวัติการก่อต้ังมี
ดังน้ี 

- พ.ศ. ๒๕๑๖  ก่อต้ังโรงเรียนช่างกลพระรามหก  
- พ.ศ. ๒๕๒๒  นายพรเลิศ  แสงกวีเลิศ  ได้รับกิจการต่อจากเจ้าของเดิมมาดำเนินการ 
- พ.ศ. ๒๕๒๔  กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนช่างกลพระรามหก เป็น

โรงเรียนเทคโนโลยีพระรามหก 
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- พ.ศ. ๒๕๒๖  อาคารโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี  ได้ถูกสร้างขึ้นห่างจากโรงเรียนเทคโนโลยี
พระรามหก  ประมาณ ๕๐๐ เมตร บนเน้ือที่ ๕ ไร่ ๑๔๒ ตารางวา 

- พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี  จัดการเรียนการสอน  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ใน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

- พ.ศ. ๒๕๒๙  โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.) อีก ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

- พ.ศ. ๒๕๓๐  สร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก ๑ หลัง ที่โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีเป็นอาคาร
เรียน ๕ ช้ันโดยเช่ือมต่อกับอาคาร ๕ ช้ันเดิมให้เป็นอาคารรูปตัวแอล (L) 

- พ.ศ. ๒๕๓๒ รับโอนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกช้ันปี และกิจการทั้งหมด
ของโรงเรียนเทคโนโลยีพระรามหก ซึ่งปิดกิจการมาเป็นของโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี 

- พ.ศ. ๒๕๓๘ ขยายพ้ืนที่บริเวณด้านข้างติดโรงเรียนและบริเวณด้านหน้าติดถนนจรัญสนิทวงศ์
จำนวน ๑ ไร่ ๓๔ ตารางวา เพ่ือใช้เป็นลานจอดรถและสถานที่พักผ่อนของผู้เรียน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนของโรงเรียน 

- พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร สร้างอาคาร ๗ 
ช้ัน เป็นอาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ และโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีได้ย่ืนเรื่องขอ
ขยายสาขาวิชา เพ่ิมจากเดิม ๓ สาขาวิชา เป็น ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เพ่ือเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

- พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี  ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.)เพ่ิมอีก ๑ สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ และโรงเรียน
พระรามหกเทคโนโลยี ได้ย่ืนเร่ืองขออนุญาตเพ่ิมหลักสูตร ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ รวม ๓ สาขางาน เพ่ือรองรับการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ 

- พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้เปิดสอนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เพ่ิมอีก ๑ สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชย
การสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 

- พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับอนุญาตให้โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีและโรงเรียนเทคนิคพระรามหก
รวมกิจการโรงเรียนเข้าด้วยกัน  โดยให้โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีรับโรงเรียนเทคนิคพระรามหกเข้ารวม
กิจการ ต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ใบอนุญาตเลขที่ กอ. ๓๙๐/๒๕๕๒  สำนัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

- พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ขออนุญาตเพ่ิมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ระบบทวิภาคี และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี กับสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้เพ่ิมหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

- พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง
โรงเรียน ดังน้ี หมวด ๑ บททั่วไป จากเดิม “ข้อ ๑ โรงเรียนน้ีมีช่ือว่า โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี” 



๗ 
 

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

เปลี่ยนเป็น “ข้อ ๑ โรงเรียนน้ีมีช่ือว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก” ตามใบอนุญาตเลขที่ กอ. ๗๒๒/๒๕๕๔ 
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้ังแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

- พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้ย่ืนคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และใช้ช่ือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพ ได้แก่ 

(๑) สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑ (๒) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑               
(๓) สาขาอาชีพช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ระดับ ๑ (๔) สาขาอาชีพพนักงานการ
ใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ ๑ ตามหนังสือเลขที่  รง ๐๔๐๔/๐๐๖๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๕ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งช้ี)  ตามหนังสือประกาศใช้ ที่ ศธ ๐๖๐๖/๕๑๘๒ 
วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่  ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๔ ด้าน จำนวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  ได้ย่ืนคำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และใช้ช่ือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพ  ตามประกาศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามหนังสือเลขที่ กทม ๐๐๑/๒๕๕๕ ออกให้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยใบ 
อนุญาตฉบับน้ีอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ใช้มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
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๑๑. แผนท่ีเดินทางไปยังสถานศึกษา 
 

แผนท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีพระรามหก 
 

 

 
 
 
๑๒. ตราสญัลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
 
 

 
 



๙ 
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๑๓. สปีระจำสถานศึกษา 

 
 
 
 

สีเขยีว-เหลือง 
 
๑๔. ต้นไม้ประจำสถานศกึษา 
 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นไทรทอง 
 
๑๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
        ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
        ช่ือภาษาอังกฤษ PHRARAMHOK TECHNOLOGICAL COLLEGE 
        ที่ต้ังสถานศึกษา เลขที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ต้ังอยู่เลขที่ ๖๘๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์  
        แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

  โทรศัพท ์ ๐-๒๔๒๓-๐๑๓๑, ๐-๒๔๒๓-๐๙๔๐  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๒๒๘   
        Website www. Ram6.ac.th, E-mail: ram6.school@gmail.com 
        มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๒๑๖ ตารางวา   
 
 



๑๐ 
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๑๖. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
ลักษณะของชุมชนที่วิทยาลัยต้ังอยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ต้ังอยู่ที่ ๖๘๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์    

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ใกล้สถานีตำรวจดับเพลิงบางอ้อ บนเน้ือที่ ๖ ไร่ ๒๑๖ ตารางวา  
บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนเมือง  มีชุมชนหลายชุมชน เช่น ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ชุมชนอิสลาม ชุมชนวัด
อาวุธวิกสิตาราม ชุมชนวัดบางพลัด คอนโดมิเนียม หมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนเหล่าน้ีจะมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย นอกจากน้ันยังมีสถานที่สำคัญอ่ืน ๆ ต้ังอยู่บริเวณเดียวกับวิทยาลัยและเป็นแหล่ง
ความรู้ที่สำคัญของวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ และยังมีสถานที่สำคัญอ่ืน ๆ ใกล้กับวิทยาลัย เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
วัดสร้อยทอง วัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดบางพลัด โรงพยาบาลยันฮี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มีประชากรในพ้ืนที่ใกลเ้คียง ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนา
พุทธ มีอาชีพรับจ้างสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี วิทยาลัย
ได้เชิญผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ปกครอง เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการวิทยาลัยมากขึ้น มีความสัมพันธ์กับวิทยาลัยค่อนข้างดี วิทยาลัยได้จัดประชุมผู้ปกครอง              
๒ ครั้ง ใน ๑ ปีการศึกษา สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนน้อยมาก 

วิทยาลัยส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นเพลเมืองไทยและพลโลก โดยปลูกฝัง
จิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตกแต่งเทียนเข้าพรรษาให้กับวัดอาวุธวิกสิตาราม จำนวน ๓๕ ต้น จัดแห่เทียนพรรษา และถวายเทียน
พรรษา วัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดไร่ขิง ส่งเสริมผู้เรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม และฝึกการเป็น
ผู้นำนักเรียน ส่งเสริมผู้เรียนเข้าสอบธรรมก้าวหน้าโดยได้รับรองคุณภาพการศึกษา จากสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำบุญ
วิทยาลัยประจำปี และร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปี   

เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ทัศนียภาพสวยงาม สะอาด ได้รับรางวัลต้นไม้
ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร “ชนะเลิศ” จากโครงการประกวดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และได้เอ้ือประโยชน์ให้บริษัท True Corporation ในการจัดทำสื่อโฆษณา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ช่อง THAI PBS 
ถ่ายทำรายการ “หลงกรุง” ตอน “ต้นไม้กรุงเทพมหานคร” ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๘.๕๒ น. เป็นสถานศึกษาที่จัดแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก สามารถเข้ามาศึกษาและนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาบริหารจัดการให้หน่วยงานจัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of  
Understanding : MOU) ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
เตรียมความพร้อมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามรูปแบบสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) มีความพร้อมในการก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ และสนับสนุนให้
ความร่วมมือกับชุมชน สังคม อย่างต่อเน่ือง   
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
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๑๗. หลักสูตรที่เปิดสอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ              

จัดการศึกษาหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ ระบบปกติและระบบทวิภาคี ตามรายละเอียดดังน้ี 
 
ลำดับที ่ ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน 

๑ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขางานยานยนต์ 
สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๒ ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
  
๑๘.   ระบบโครงสร้างบริหาร 

เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล รว่มปรับปรุง จึงกระจายอำนาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังน้ี (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย)  
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ผู้รับใบอนญุาต 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้จัดการ 

รองผู้จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

งานการเงิน 

งานบริหารงานทั่วไป 

ผู้ช่วยผู้อำนวย 
การฝ่ายบริหารทรพัยากร 

งานบุคลากร 

งานการบัญชี 

งานอาคารสถานที่ 

งานพัสดุ 

งานทะเบียน 

งานประชาสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานการบัญชี 

งานความร่วมมือ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า        
และประกอบธุรกิจ

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอาคาร

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม        
และสิ่งประดิษฐ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษ            
และการบริการชุมชน

งานปกครอง 

งานสวัสดิการ              
นักเรียน นักศึกษา

งานแนะแนวอาชีพ            
และการจัดหางาน 

งานความร่วมมือ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

งานสื่อการเรียนการสอน 

งานพัฒนาหลักสูตร            
การเรียนการสอน 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

แผนกวิชา 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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19. งบดำเนนิการ งบประมาณ ประจำปีการศึกษา  ๒๕61 

 

ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท) 

งบบุคลากร 19,935,734.54   

งบดำเนนิงาน 6,630,064.11 

งบลงทุน 1,032,610.00 

งบเงินอุดหนุน 8,034,715.20 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 384,466.94 

รวมทั้งสิน้ 36,017,590.79 

 
 
๒0.  เกียรตปิระวตัิของสถานศึกษา  

๑) ดร.พรเลิศ  แสงกวีเลิศ  ผู้อำนวยการและผู้จัดการ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (ประเทศไทย) ระดับ “รางวัลครูขวัญศิษย์”จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่  
๓๑ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

๓) เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่  ทัศนียภาพสวยงาม  สะอาด 
ได้รับรางวัลต้นไม้ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร  “ชนะเลิศ”  โครงการประกวดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้เอ้ือประโยชน์ให้บริษัท True Corporation ในการจัดทำสื่อโฆษณา ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  
ช่อง THAI PB  ขอถ่ายทำรายการ  “หลงกรุง” ตอน “ต้นไม้กรุงเทพมหานคร” ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๘.๕๒ น. เป็นสถานศึกษาที่จัดแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก สามารถเข้ามาศึกษาและนำไปปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) เป็นสถานศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาในเครือข่าย โดยมีหนังสือข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ด้านภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการวิจัยระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
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๕) สถานศึกษาได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษา ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.) ต้ังแต่วันที่ 
๒๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาช่าง
อุตสาหกรรม และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีศักยภาพและมีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีในระดับสากลรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในด้านพัฒนาบุคลากร 
หลักสูตรการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งวิจัยร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ ซึ่งจากผลการ
ดำเนินการ พบว่า ความร่วมมือดังกล่าวสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง
ในการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพของทั้งสองหน่วยงานวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จึงเห็นควรตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอีก ๓ ปี นับต้ังแต่วันที่ 
๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

๖) สถานศึกษาได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม การจัดการศึกษาให้กับบุคลากรและ
นักเรียนใน “สถานศึกษาเครือข่าย” รวมถึงบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ ต้ังของ “สถานศึกษา
เครือข่าย”  

๗) สถานศึกษาได้ตกลงทำความร่วมมือกับ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

๘) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นสักขีพยานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กับ ๕ 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ ดร.
สาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายเสน่ห์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี นายทวีศักด์ิ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก และ ดร.กรวิก พรนิมิตร ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนวิชาชีพทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดำเนินงานด้านการศึกษาต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในเครือข่ายให้มีความพร้อมเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเพื่อเพ่ิมความชำนาญและสมรรถนะของ
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นักเรียนและนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และมีความพร้อมในการก้าว
ไปสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศโดยจึงเกิด
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนาครูและ
นักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ภายใต้ความร่วมมือนำไปสู่การศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

๙) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ร่วม
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พรเลิศ  แสงกวีเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม
หก (วทพ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตพัฒนาเยาวชนของประเทศ
ให้มีศักยภาพและ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีในระดับสากลเพ่ือก้าวสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 
ตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการอาชีวศึกษา 
หลักสูตรการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์รวมท้ังการทำวิจัยร่วมกันให้เป็น ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ ซึ่งได้ร่วมกันมาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ จากผล
การดำเนินการ พบว่าความร่วมมือดังกล่าวสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์และเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพของทั้งสองหน่วยงาน จึงเห็นควรตกลงให้มีความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกันต่อเน่ืองอีก ๓ ปี เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ซึ่งเป็นสถานศึกษาชุมชนเครือข่ายสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้สามารถผลิต
นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อ
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ประเภท หน่วยงาน 

๑ นางจำเนียร สมัครการ ผู้บริหารดีเด่น 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๒ นายปฐมพงศ์ ขำจิตร์ ครูดีเด่น 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 
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การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ประเภท หน่วยงาน 

๓ นางสาวพรรณราย สุทธกรณ ์

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ดีมาก” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 
 

๔ นายสากล โพธ์ิเหลือง 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมสื่อการสอนรางวัล
เกียรติบัตร “เหรียญเงิน” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๕ นายธนากร   พงษ์เผือก 

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่าน” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๖ นางสาวกันยารัตน์ เทพสำราญ 

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่าน” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๗ นายปิยราษฎร์ บุญวิเศษ 

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่าน” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๘ นางสาวอุไรพร นุ่นมา 

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่าน” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๙ นางสาวอุบลวรรณ บ่วงศิริ 

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่าน” 

 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 
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การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ประเภท หน่วยงาน 

๑๐ นายธันวา ช่ืนจิตร์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “สาขาการควบคุม
เครื่องกลไฟฟ้า” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๑ นายโกษิต   เกตุมณี 
ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “สาขาการพันมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๒ นายปฐมพงศ์ ขำจิตร์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “งานเคร่ืองเสียง” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๓ นางสาวกันยารัตน์ เทพสำราญ 
ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “สาขางานดิจิตอล” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๔ นางสาวจิตรลัดดา   
 

เขียวแก้ว 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “สาขางานหุ่นยนต์” 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

 
รางวัลและผลงานของผูเ้รียน 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนได้รบัรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก“กิจกรรมยกย่องเชิดชเูกียรติ” 

รายชื่อผู้เรยีนที่ได้รับรางวัล 
 

รางวัลประกวดนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย 
 

ลำดับที ่ ประเภท/ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผู้จัดทำ 
ระดับชัน้/

สาขา 
รางวัล 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑ 
เครื่องจำหน่ายปากกาลูกลื่น
แบบหยอดเหรียญ 

นายภานุวัฒน์ ศรีสิร ิ ปวช.๓ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายระพีพัฒน์    ศรีสุข                    ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 
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การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ลำดับที ่ ประเภท/ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผู้จัดทำ 
ระดับชัน้/

สาขา 
รางวัล 

๒ 
ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้าด้วยรังสี
อัลตราไวโอเลต 

นายสรวิศ         แพใหญ ่                 ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายอนุกูล        ไชยศิริ ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายธนานันต์     แย้มสุขกุลนันท์         ปวช.๓ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายกานต์กิต์ิ ไชยสิงห์ทอง ปวช.๓ ชอ. เหรียญทองแดง 

นายฐิติพงศ์      นรประพิม ปวช.๓ ชอ. เหรียญทองแดง 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

๓ 
เครื่องรีไซเคิลเก็บน้ำยาปรับ
อากาศ 

นายกรณพัฒน์ พิมพ์บูลย์ ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายเอกชัย ผงสุข ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายสมชาย  ตะพองมาส ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายธนาวุธ   คงสุข ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายชยุต     บวรธรรมจักร ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

๔ เครื่องฉายเอนกประสงค์ 
นายธีระจักษ์ อุณาศรี ปวส.๒ ชย. เหรียญเงิน 

นายชัยวัฒน์ วงษ์คำ ปวส.๒ ชย. เหรียญเงิน 

๕ อุปกรณ์รีไซเคลิถ่านหุงต้ม 

นายพุฒิพงศ์ ธำรงเสาวภาคย์ ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 

นายพุฒิพงศ์ เวชกามา ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 

นายชัยพล คำสม ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 

๖ รถเข็นตักทราย 
นายพัฒนพงษ์ ไพรสันฑ์ ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 

นายทยากร รักถนอม ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 
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การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ลำดับที ่ ประเภท/ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผู้จัดทำ 
ระดับชัน้/

สาขา 
รางวัล 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๗ อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบพกพา 

นายวราวุฒิ อ่ิมพุ่ม ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายพันกวี       รอดภัย           ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นส.เบญจรัตน์   ปัญญากิจ        ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

  
นายธีรยุทธ       สุทธรรม          ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายศรายุทธ     จันทร์ลอย        ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

๘ 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
สมาร์ทโฟนพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

นายณัชพล มิคะโรจน์ ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายพีรพงษ์            ตรีเดชา ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายเขมรัฐ       อ้อยใจ ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายศรันย์ ช้อนศรี ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายญาณพัฒน์ มะปรางค์ ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๙ 
อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าและบรรเทา
น้ำท่วม 

นายณัฐกานต์ หงส์เงิน ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายธนายุทธ ผาดไธสง ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายวฤทธ์ิ ตาดทองแถว ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายกฤตวัฒน์ เอ็งสุวรรณ ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายนฤดล สิงหราช ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

การแข่งขนัทกัษะวิชาชพี 

๑๐ 
สาขาการควบคุมเครื่องกล
ไฟฟ้า 

นายศิรวุฒิ พงษ์ลี้รัตน์  ปวช.๓/๔ เหรียญทอง 

นายสรวิศ แพใหญ ่ 
 

ปวช.๓/๕ 
เหรียญทอง 
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ลำดับที ่ ประเภท/ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผู้จัดทำ 
ระดับชัน้/

สาขา 
รางวัล 

๑๑ 
สาขาการพันมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ ๓ เฟส 

นายธราพงษ์ คงเจริญ  ปวช.๓/๕ เหรียญเงิน 

นางสาวสุวนันท์ ทนทะนาน  ปวช.๒/๓ เหรียญเงิน 

๑๒ สาขางานเคร่ืองเสียง นายวรเมธ ชัยทวีพรสุข ปวช.๒/๕ เหรียญเงิน 

๑๓ สาขางานดิจิตอล นางสาวศิรภัสสร พวงมะโหด ปวช.๓/๗ เหรียญทอง 

๑๔ สาขางานหุ่นยนต์ นายรชานนท์ เลขะสมาน  ปวช.๓/๖ เหรียญทอง 

 
โครงการพัฒนาระเบียบวินัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความพรอ้มเข้าสู่โลกอาชีพ 

“คา่ยวินัยดีมีงานแน”่ 
“กิจกรรมยกย่องเชิดชเูกียรติผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง” 

รายชื่อผู้เรยีนที่ได้รับรางวัล 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชัน้ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษา 

1 นายทรงพล พรายอำไพ ปวช.1/1 ช่างยนต์ นางรัชนีบูลย์  วรากุล 
2 นายอาทิตย์ นวลแก้ว ปวช.1/1 ช่างยนต์ นางรัชนีบูลย์  วรากุล 
3 นายธีรภัทร ตรีมงคล ปวช.1/1 ช่างยนต์ นางรัชนีบูลย์  วรากุล 
4 นายสรศักด์ิ อ่ิมน้อย ปวช.1/1 ช่างยนต์ นางรัชนีบูลย์  วรากุล 
5 นายณัฐสิทธ์ิ สุพรมอินทร ์ ปวช.1/2 ช่างยนต์ นายสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
6 นายทรงพล เกตุสุวรรณ ปวช.1/2 ช่างยนต์ นายสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
7 นายธนกร รอดแสง ปวช.1/2 ช่างยนต์ นายสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
8 นายธนทัต น้ำผึ้ง ปวช.1/3 ช่างไฟฟ้า นายสรรเพชญ  สุขสวัสด์ิ 
9 นายจิราวัฒน์ สังข์ทอง ปวช.1/3 ช่างไฟฟ้า นายสรรเพชญ  สุขสวัสด์ิ 

10 นายปรมี บัวคำ ปวช.1/4 ช่างไฟฟ้า นายโกษิต  เกตุมณี 
11 นายธนทัต นาเหนือ ปวช.1/4 ช่างไฟฟ้า นายโกษิต  เกตุมณี 
12 นายณัฐนันท ์ หาญณรงค ์ ปวช.1/6 เทคนิคฯ นายปฐมพงศ์  ขำจิตร์ 
13 นายกวีวัฒน์ สิงห์อยู่ ปวช.1/6 เทคนิคฯ นายปฐมพงศ์  ขำจิตร์ 
14 นายปัถย์ วสุกัมพร ปวช.1/6 เทคนิคฯ นายปฐมพงศ์  ขำจิตร์ 
15 นายรัตนะ สงโนนเหล็ก ปวช.2/1 ช่างยนต์ นายสดายุ  พรหมลาฯ 
16 นายสุรสีห ์ สังข์แสง ปวช.2/1 ช่างยนต์ นายสดายุ  พรหมลาฯ 
17 นายเฉลิมชัย มูละ ปวช.2/3 ช่างไฟฟ้า นายสิทธิชัย  ดีปัญญา 
18 นายอภิวัฒน์ บ่วงศิริ ปวช.2/3 ช่างไฟฟ้า นายสิทธิชัย  ดีปัญญา 
19 นายธนภูมิ ร่มโพธ์ิ ปวช.2/4 ช่างไฟฟ้า นายวชิระ  แก้วเกษฯ 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชัน้ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษา 
20 นายภควัต ศรีโชติ ปวช.2/4 ช่างไฟฟ้า นายวชิระ  แก้วเกษฯ 
21 นายสรพศ เจริญเชาว์ ปวช.2/4 ช่างไฟฟ้า นายวชิระ  แก้วเกษฯ 
22 นายธนวัฒน์ พรหมธิดา ปวช.2/4 ช่างไฟฟ้า นายวชิระ  แก้วเกษฯ 
23 นายวรเมธ ชัยทวีพรสุข ปวช.2/5 ช่างอิเล็กฯ นางมรินส์ดา หันหาบุญ 
24 นายกนกพล นากสุก ปวช.2/5 ช่างอิเล็กฯ นางมรินส์ดา หันหาบุญ 
25 นายยศนนท์ ทองอำไพ ปวช.3/2 ช่างยนต์ นายอดุลย์  ใสรังกา 
26 นายเทิดสกุล ขันช่าง ปวช.3/2 ช่างยนต์ นายอดุลย์  ใสรังกา 
27 นายจิรพัทธ์ วรรณวงษ์ ปวช.3/3 ช่างยนต์ นางสาวอำพร  บุญร่วม 
28 นายมนัส บัวอ่อน ปวช.3/4 ช่างไฟฟ้า นายทวี  ทิมแสง 
29 นายณัฐศักด์ิ จาดฤทธ์ิ ปวช.3/4 ช่างไฟฟ้า นายทวี  ทิมแสง 
30 นายธราพงษ์ ดงเจริญ ปวช.3/5 ช่างไฟฟ้า นางสาวอุบลวรรณ บ่วงศิริ 
31 นายสรวิศ แพใหญ ่ ปวช.3/5 ช่างไฟฟ้า นางสาวอุบลวรรณ บ่วงศิริ 
32 นายฐิติพงศ์ นรประพิณ ปวช.3/6 ช่างอิเล็กฯ นางสาวอุไรพร  นุ่นมา 
33 นายศตวรรษ มีศิร ิ ปวช.3/7 เทคนิคฯ นางสาวอุไรพร  นุ่นมา 
34 นายสิปปกร สิงห์อยู่ ปวช.3/7 เทคนิคฯ นางสาวอุไรพร  นุ่นมา 
35 นายชัชรภานุ จบดี ปวส.1/2 ช่างไฟฟ้า นายธันวา  ช่ืนจิตร์ 
36 นายคุณากานต์ สันหนองเมือง ปวส.1/2 ช่างไฟฟ้า นายธันวา  ช่ืนจิตร์ 
37 นายวิทยา นาคแท่นทอง ปวส.1/5 (ม.๖) ช่างไฟฟ้า นายธเนศ  ท้าวทอง 
38 นายภัสกร นิลสนธิ ปวส.1/5 (ม.๖) ช่างไฟฟ้า นายธเนศ  ท้าวทอง 
39 นายศรัณย์ ช้อนศรี ปวส.2/2 ช่างไฟฟ้า นายพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 
40 นายธีรยุทธ สุทธรรม ปวส.2/2 ช่างไฟฟ้า นายพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 

 
หมายเหตุ ผู้เรยีนที่มีสถิติไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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โครงการพัฒนาระเบียบวินัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความพรอ้มเข้าสู่โลกอาชีพ 
“คา่ยวินัยดีมีงานแน”่ 

“กิจกรรมยกย่องเชิดชเูกียรติผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง” 
รายชื่อผู้เรยีนที่ได้รับรางวัล 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชัน้ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษา 
๑ นายพุฒิพงศ์ ทำนองดี ปวช.๑/๑ ช่างยนต์ นางรัชนีบูลย์  วรากุล 
๒ นายธนรัตน์ ปะวะเขนัง ปวช.๑/๑ ช่างยนต์ นางรัชนีบูลย์  วรากุล 
๓ นายทรงพล พรายอำไพ ปวช.๑/๑ ช่างยนต์ นางรัชนีบูลย์  วรากุล 
๔ นายอาทิตย์ นวลแก้ว ปวช.๑/๑ ช่างยนต์ นางรัชนีบูลย์  วรากุล 
๕ นายนรายุทธ พงษ์วัน ปวช.๑/๒ ช่างยนต์ นายสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
๖ นายศุภวิชญ์ แสงเพ็ชร ปวช.๑/๒ ช่างยนต์ นายสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
๗ นายทรงพล เกตุสุวรรณ ปวช.๑/๒ ช่างยนต์ นายสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
๘ นายปรมี บัวคำ ปวช.๑/๔ ช่างไฟฟ้า นายโกษิต  เกตุมณี 
๙ นายกวีวัฒน์ สิงห์อยู่ ปวช.๑/๖ เทคนิคคอม นายปฐมพงศ์  ขำจิตร์ 
๑๐ นายณัฐนันท ์ หาญณรงค ์ ปวช.๑/๖ เทคนิคคอม นายปฐมพงศ์  ขำจิตร์ 
๑๑ นายรัตนะ สงโนนเหล็ก ปวช.๒/๑ ช่างยนต์ นายสดายุ  พรหมลาฯ 
๑๒ นายสุรสีห์    สังข์แสง ปวช.๒/๑ ช่างยนต์ นายสดายุ  พรหมลาฯ 
๑๓ นายวรชิต นุชดำรงค์ ปวช.๒/๒ ช่างยนต์ นายบุญชัย   กนกสุวรรณ 
๑๔ นายเฉลิมชัย มูละ ปวช.๒/๓ ช่างไฟฟ้า นายสิทธิชัย  ดีปัญญา 
๑๕ นายเตชินต์ ผาสุก ปวช.๒/๓ ช่างไฟฟ้า นายสิทธิชัย  ดีปัญญา 
๑๖ นายปิยังกูร สุทธิกุล ปวช.๒/๓ ช่างไฟฟ้า  นายสิทธิชัย  ดีปัญญา 
๑๗ นายอภิวัฒน์ บ่วงศิริ ปวช.๒/๓ ช่างไฟฟ้า  นายสิทธิชัย  ดีปัญญา 
๑๘ นายธนภูมิ ร่มโพธ์ิ ปวช.๒/๔ ช่างไฟฟ้า นางสาวพรรณราย สุทธกรณ ์
๑๙ นายปิยะสรรค์ วิสาจันทร์ ปวช.๒/๔ ช่างไฟฟ้า นางสาวพรรณราย สุทธกรณ ์
๒๐ นายวรเมธ ชัยทวีพรสุข ปวช.๒/๕ ช่างอิเล็ก นางมรินส์ดา หันหาบุญ 
๒๑ นายธิติสรร ฤชุปนัย ปวช.๓/๑ ช่างยนต์ นายเสกสรรค์   สัทธาอนันต ์
๒๒ นายพุทธิพงศ์ แสนเพียง ปวช.๓/๑ ช่างยนต์ นายเสกสรรค์   สัทธาอนันต ์
๒๓ น.ส.ปาริฉัตร มั่งสิน ปวช.๓/๔ ช่างไฟฟ้า นายทวี   ทมิแสง 
๒๔ นายคุณากานต์ สันหนองเมือง ปวส.๑/๒ ช่างไฟฟ้า  นายธันวา   ช่ืนจิตร์ 
๒๕ นายศรัณย์ ติวุตานนท์ ปวส.๑/๒ ช่างไฟฟ้า  นายธันวา   ช่ืนจิตร์ 
๒๖ นายรัชชานนท์ เปลี่ยนดิส ปวส.๑/๔ ม.๖ ช่างยนต์ นายเชิดชาย  มรกต 
๒๗ นายณัฐกานต์ สุระเสียง ปวส.๑/๔ ม.๖ ช่างยนต์ นายเชิดชาย  มรกต 
๒๘ นายเทิดศักด์ิ ขันโอฬาร ปวส.๑/๕ ม.๖ ช่างไฟฟ้า นายธเนศ  ท้าวทอง 
๒๙ นายอนุวัติ คำชมภู ปวส.๒/๑ ช่างยนต์ นายสมศักด์ิ  รุง่ทรัพย์ฯ 
๓๐ นายชัยวัฒน์ วงษ์คำ ปวส.๒/๑ ช่างยนต์  นายสมศักด์ิ  รุง่ทรัพย์ฯ 
๓๑ นายพรรคพล มนูญพร ปวส.๒/๑ ช่างยนต์  นายสมศักด์ิ  รุง่ทรัพย์ฯ 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชัน้ แผนกวิชา ครูที่ปรึกษา 
๓๒ นายณัชพล มิคะโรจน์ ปวส.๒/๒ ช่างไฟฟ้า  นายพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 
๓๓ นายพีรพงษ์ ตรีเดชา ปวส.๒/๒  ช่างไฟฟ้า  นายพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 
๓๔ นายเขมรัฐ อ้อยใจ ปวส.๒/๒  ช่างไฟฟ้า  นายพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 
๓๕ นายศรันย์ ช้อนศรี ปวส.๒/๒  ช่างไฟฟ้า  นายพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 
๓๖ นายธีรยุทธ สุทธรรม ปวส.๒/๒  ช่างไฟฟ้า  นายพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 
๓๗ นายธนายุทธ ชัยวิเศษ ปวส.๒/๓ ช่างอิเล็ก น.ส.กันยารัตน์  เทพสำราญ 
๓๘ นางสาวลักษิกา น้อยสังข์ ปวช.๓/๔ ช่างไฟฟ้า นายทวี  ทิมแสง 

 
หมายเหตุ ผู้เรยีนที่มีสถิติไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ตอนที่ ๒ 

ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
ด้านท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๑  นโยบาย 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.๑ มีนโยบายน้อมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา และบูรณาการ
ในแผนปฏิบัติงานประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิทยาลัยฯ มีนโยบาย
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา   โดยกำหนดเป็น
วิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษาใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2558 – 
2562) และมกีารปรับเป็นแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปี
การศึกษา 2561 เน่ืองจากมีการ
ปรับเปลี่ยนการใช้มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเมื่อวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ลงสูแ่ผนปฏิบัติ
การประจำปี ดังน้ี    

ปี ๒๕๕๘ –๒๕62 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหก  “มุ่งมัน่พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
             ปี ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก “พัฒนาคุณภาพนวัตกรรม
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
คุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. จัดทำโครงการอบรมสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่ บุคลากรของ

- แผนพัฒนาสถานศึกษา 
(๒๕๕๘ - ๒๕๖2) 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ปี 2561 - 
2563 
-  แผนปฏิบัติการประจำปี  
๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ 
- คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาฯ  
- คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
วิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา  ได้นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอน
และใช้ในดำเนินชีวิตประจำวัน 

๑.๒   ดำเนินการตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีที่น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโครงการอบรมสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่ บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา  ได้นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอน
และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่ส่งเสริมการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการอบรมสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการศึกษาดูงาน  
- คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา (สถานศึกษา
พอเพียง) 
- รายงานการประชุม   

๑.๓ ติดตามผลการ
ดำเนินการตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื่อน 
 

วิทยาลัยฯ มีการติดตามโดยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการตามแบบฟอร์มที่
กำหนด เพ่ือจะได้ทราบปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินโครงการและใช้เป็นข้อมูล
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป   
 

๑. แผนพัฒนาสถานศึกษา 
(๒๕๕๘-๒๕๖2) 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ 
๓. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามผลโครงการ 
๔. บันทึกรายงานการประชุม
ติดตามสรุปผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

๑.๔  นำผลการติดตามมา
พัฒนานโยบาย/แผนงาน/
โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ  นำผลที่ได้จากการประเมิน
สรุปผลโครงการของปีที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ 
๒. รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 
๔. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     - กิจกรรมจัดทำมาตรฐาน
สถานศึกษา 
     - กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา



26 
 

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
 
 

การจัดการสถานศึกษา 
    - กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
    - กิจกรรมติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินการตาม
แผนฯ 
    - กิจกรรมจัดทำรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)  

 
องค์ประกอบที่ ๒  วิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๑  มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมด้านวิชาการที่
ส่งเสริมการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จัดทำโครงการตามแบบปฏิบัติงานโดย
ส่งเสริมบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- มีนโยบายให้ครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม  คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบันทึก
หลังการสอนทกุรายวิชา 

โครงการต่าง ๆ 
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมเรียนรูแ้ละการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  
๒.โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ  
๓.โครงการนิเทศการสอน 
๔.โครงการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (V-NET) 
๕. โครงการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และบันทึกหลงัการสอนทุก
รายวิชา 
๖. โครงการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ระดับ ๑ 
๗. โครงการประกวดนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย และแข่งขันทกัษะ
วิชาชีพ  
๘. โครงการจัดทำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของผู้เรยีน (โครงงาน) 
 ๙. โครงการเผยแพร่นวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย และแข่งขันทกัษะ
วิชาชีพ  
๑๐. โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชน/จิตอาสาเราทำ
ความดีด้วยหวัใจ 
๑๑. โครงการศึกษาดูงาน
สถานศึกษาพอเพียง ณ 
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
๑๒.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการช่ัง
หัวมัน 
๑๓.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

๒.๒ ดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม
การบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯได้ดำเนินการประชุม  ช้ีแจงการ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ 
- วิทยาลัยฯได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบที่มีศักยภาพและเหมาะสมใน
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมงานของวิชาการ ผู้รับผิดชอบได้
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน
ส่งเสริมงานวิชาการทุกขั้นตอน ทุก
กิจกรรมตามความเหมาะสม 
 

๑. รายงานการประชุม
กรรมการบริหารสถานศึกษา 
๒. รายงานการประชุมวิทยาลัย
ฯ 
๓. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจแผนการเรียนรู้ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล การจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๕. รายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

๒.๓ ติดตามผลแผนงาน/    
โครงการ/กิจกรรม ด้าน
วิชาการที่ส่งเสริมการ 
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสู่      
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

-  วิทยาลัยได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม
ด้านวิชาการต่าง ๆ 
- มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
- วิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามการบูรณาการ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๑. โครงการทีก่ารบูรณาการ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. รายงานผลการดำเนิน
โครงการที่การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. คำสั่ง นิเทศ ติดตามการ 
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๔  นำผลการติดตามไป 
พัฒนาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ ด้านวิชาการที่ 
ส่งเสริมการบูรณาการหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ รษ ฐ กิ จ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ 

- ผู้บริหารและคณะครู มมีติรว่มกันในการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหน่วย
การเรียนรู้  
- วิทยาลัยมีการนิเทศ  ติดตาม และ
ประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้  โดยมี
แผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
-  นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนของคุณครู  
- ผลจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทำให้ผู้เรียนมคีวามรู้และมีคณุธรรม  ผ่าน
เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย
ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผ่าน
การทดสอบ V-Net  สูงกว่าระดับชาติ 

- รายงานการประชุมครูและ
บุคลากร  
- รายงานผลการนิเทศ ติดตาม 
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๐, ๒/๒๕๖๐, 
๑/๒๕๖๑, ๒/๒๕๖๑ 
-  รายงานผลความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
ของครู  
- รายงานผลการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
- รายงานผลการทดสอบ V-Net 
 

 
องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.๑ มีการวางแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับหลักปรักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

๑. มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ดำเนินงาน
ตามวันเวลาที่กำหนด 
๒. มีการส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนเกิด
การเรียนรู้และเข้าใจในหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา เช่น 
กิจกรรมกีฬาภายในวิทยาลัยฯ กิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันไหว้ครู   

๑. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
๒. บันทึกการประชุมจัดทำแผน
ประจำปี  
๓. กิจกรรมกฬีาภายใน 
๔. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  
๕. กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

๓.๒ ดำเนินการตาม
แผนงานงบประมาณของ
สถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. วิทยาลัยฯ มีการดำเนินงาน ตาม
แผนการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของสถานศึกษาเพ่ือบูรณาการใช้
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 
๒. มีการเบิกจา่ยและใช้ทรัพยากรตาม
แผนการบริหารจัดการงบประมาณของ
สถานศึกษาอย่างโปร่งใส่ สามารถ

๑. บันทึกการประชุมบริหาร
จัดการงบประมาณประจำปี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. รายงานการประชุมบริหาร
จัดการงบประมาณประจำปี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายได้ 
 

๓. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
จัดทำ  

๓.๓ ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผน
งบประมาณของสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

๑. วิทยาลัยฯ มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบใน
การติดตามผลการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา  
๒ . วิทยาลัยฯมีการติดตามผลการใช้
งบประมาณ  
๓. วิทยาลัยฯ มีการสรุปรายงานผลและ
ติดตามผลใช้งบประมาณ  
๔. วิทยาลัยฯมกีารรายงานผลการติดตาม
ผลการใช้งบประมาณแก่ผู้เก่ียวข้องทราบ 

๑. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 
๒. บันทึกการประชุมและ
รายงานการประชุม
กรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

๓.๔ นำผลการติดตามมา
พัฒนา/ปรับปรุง การ
บริหารจัดการงบประมาณ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

๑. วิทยาลัยฯ นำรายงานผลการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณมาใช้ประกอบพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และพิจารณาว่าควร
ดำเนินการต่อเน่ืองหรือไม่  เพ่ือทำให้การ
วางแผนการใช้งบประมาณให้มีความ
ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
๒. นำผลที่ได้จากการสรุปการประชุมมา
พัฒนาการบริหาร การเบิกจ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้ได้ผลดี
ย่ิงขึ้น 
 

๑. รายงานการประชุม 
๒. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 ๓. แผนปฏิบัติการประจำปี 
2562 
๔. บันทึกขออนุมัติใช้
แผนปฏิบัติการประจำปี 
๕. สรุปงบรายจ่ายประจำปี 
๖. รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

 
องค์ประกอบที่ ๔ บริหารงานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๔.๑ บริหารอาคารสถานที่
และจัดแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

 

- วิทยาลัยฯ มกีารบริหารอาคารสถานที่
ตามเกณฑ์คุณภาพและใช้ประโยชน์อาคาร
สถานที่/สภาพแวดล้อม/แหลง่เรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ “อยู่
อย่างพอเพียง” 
 -  มีการวางแผนการดูแลบำรุงรักษา
สภาพพ้ืนที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมให้สะอาด รม่รื่น เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมภายใน สถานศึกษาอยู่
เสมอและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เอกสารข้อมูลอาคารและ
สิ่งก่อสร้างในวิทยาลัยฯ 
๒. ภาพแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
๓. ตารางการใช้ห้องเรียน 
๔. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒๕๖๐ ,๒๕๖๑ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๔.๒   ประสานสัมพันธ์กับ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้าง คุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

 

วิทยาลัยฯ ดำเนินการตามวิสัยทัศน์   
พันธกิจ โดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน บริการอาชีพ
แก่ชุมชน และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิต
บริการ ภายใต้การบริหารการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติประจำปี 
 ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม/
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี
ด้วยหัวใจ 
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ด้านท่ี ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.๑ มีหน่วยการเรียนรู้หลัก
ป รั ช ญ าข อ ง เศ รษ ฐ กิ จ
พอเพียงตามมาตรฐานการ
จัดการเรียนรู้ 
 

      ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ครบทุกระดับช้ันที่เปิด
สอน  และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน  
นักศึกษาในการนำไปปรับใช้ 
 

๑. แผนการจัดการเรียน ระดับ 
ปวช. 
๒. แผนการจัดการเรียน ระดับ 
ปวส. 
๓. ตารางเรียนปีการศึกษา  
๒๕๖๐ และปกีารศึกษา ๒๕๖๑  
๔. แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับ ปวช. 
๕. แผนการจัดการเรียนรู้  
รายวิชาที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับ ปวส. 

๑ .๒ มีการนิเทศติดตาม/
ประเมินผลการนำหน่วย
การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ/ 
ติดตาม/ ประเมินผลการนำรายวิชา/ 
หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ 

๑. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการนิเทศ 
๒. โครงการนิเทศการสอน 
๓. รายงานผลการดำเนิน
โครงการนิเทศการสอน 

๑.๓ มีการศึกษา/วิเคราะห์ 
วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ หน่วย
การเรียนรู้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจ   พอเพียง 

   ครูผู้สอนมีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย
สภาพปัญหา/ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนรู้ให้สัมฤทธ์ิผลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. หลักฐานร่องรอยการส่ง
รายงานการวิจัย 
๒. งานวิจัยในช้ันเรียน 
๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๔. บันทึกหลังการสอน 

 
องค์ประกอบที่ ๒ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๑ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่บรูณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสาขาวิชา         
ต่าง ๆ ทุกระดับชั้น 
 

    วิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีครูได้ผ่าน
การอบรมจากวิทยากร  ในการทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา และทุก
ระดับช้ันและให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

๑. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. หลักฐานการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. โครงการ/กิจกรรมปี
การศึกษา 2560 , 2561 



32 
 

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง ๔.  คำสั่งการตรวจแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
๒.๒ คุณภาพของแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที่บูรณการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในสาขาวิชาต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

๑. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามเกณฑ์คุณภาพ  ทุกสาขาวิชา             
๒. วิทยาลัยฯ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. รายงานการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  ครบทุกสาขาวิชา  และ
ครบทุกระดับช้ัน 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. บันทึกหลังการสอน 
๓. รายงานการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

๒.๔ ผู้้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง       

ครูผู้สอนมีการติดตามผลการดำเนินงาน/
ช้ินงาน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. โครงงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2560 
๒. โครงงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2561 

 
องค์ประกอบที่ ๓  สื่อและแหล่งเรียนรูเ้ก่ียวกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.๑ จัดหา/ผลิต/ใช้/
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ 
เพื่อบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   

๑. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ครูจดัทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
๒. วิทยาลัยฯ จัดให้มีโครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศ 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โครงงานผลงานของนักเรียน  
นักศึกษา 
๓. ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ 
๔. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (ห้องพอเพียง) 

๓.๒ จัดทำ/พัฒนา/
เผยแพร่แหล่งเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

๑. วิทยาลัยฯ  ได้จัดทำบอร์ดเผยแพร่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

๑. ภาพถ่ายบอร์ดเผยแพร่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาตามห้องเรียน
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
พอเพียงในสถานศึกษา  
 
 

๒. วิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังชมรมวิชาชีพตาม
ระเบียบบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) เพ่ือบูรณาการ
ด้านวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ กับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

และบอร์ดต่าง ๆ 
๒. ประกาศการจัดต้ังชมรม
วิชาชีพ และรายงานผลการ
ดำเนินงานของของชมรม
วิชาชีพที่บูรณาการวิชาการ  
และกิจกรรมกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 
 

๓.๓ ใช้แหล่งเรียนรู้/ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในชุมชน ที่เสริมสร้างการ
พัฒนาคุณลักษณะ           
“อยู่อย่างพอเพียง”          
ของผู้เรียน 
 

     บุคลากร  สถานศึกษา และผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน  เพ่ือนำมาเป็นส่วนหน่ึงของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  เสริมสร้างการ
พัฒนาคุณลักษณะ  “อยู่อย่างพอเพียง”  
ของผู้เรียน 
 

๑. รายงานการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ และปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๒. รายงานการนิเทศ  ติดตาม
และประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ และปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 
๓. รายงานการดำเนินกิจกรรม
วิชาชีพต่าง ๆ โดยการบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. สื่อการเรียนการสอนที่
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. แหล่งการเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ชุมชน  ที่เสริมสร้าง
การพัฒนาคุณลักษณะ “อยู่
อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน 
๖. ภาพกิจกรรมต่าง ๆ  ที่
เสริมสร้างการพัฒนา
คุณลักษณะ “อยู่อย่าง
พอเพียง”  ของผู้เรียน 
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องค์ประกอบที่ ๔  การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๔.๑ จัดทำเคร่ืองมือวัดผล
และประเมินผลที่
หลากหลายและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ครูผูส้อนในแต่ละรายวิชามีข้อกำหนด
หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลการ
เรียนรู้  โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
มีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

๑. ข้อตกลงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลรายวิชาของ
ครูผู้สอน 
๒. แบบบันทึกเวลาเรียนและ
ประเมินผลการเรียน 
 

๔.๒ ใช้วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลาย 
และสอดคล้องการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ครูผู้สอนนำเครื่องมือ/ วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ 
-  แบบประเมินผล 
-  แบบทดสอบ 
-  ใบงาน 

๑.  แบบบันทกึเวลาเรียนและ
ประเมินผลการเรียน 
2.  รายงานการวิจัยในช้ันเรียน
ของครูผู้สอน 
3. รายงานการถอดรหัสหลัก
ปรัชญาฯรายวิชา/ถอดรหัสฯ
ชีวิตประจำวัน 

๔.๓ รายงานผลการ
ประเมินและนำมา
ปรับปรุง/พัฒนา  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่บูรณาการ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ครผูู้สอนมกีารติดตามประเมินผล  
รายงานผลการนำเครื่องมือ/ วิธีการวัดผล
และประเมินผลการจัดการแผนการเรียนรู้
ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้เพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยการรายงานผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
รายวิชา  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนให้
ผู้บังคับบัญชาทราบหรือจากการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

๑.  รายงานผลสัมฤทธ์ิการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 
๒.  รายงานผลการนิเทศของ
ครูผู้สอน 

๔.๔ จัดแสดง/เผยแพร่/     
ประกวด/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน 
ที่เกิดจากการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

     ผู้เรียนมีการนำเสนอความรู้  
ประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้  จาก
การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ 

1. โครงการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของผู้เรียน(โครงงาน
นักศึกษา) 
2. โครงการเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์
ของครูและผู้เรยีน 
3. โครงการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย และแข่งขันทักษะ
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
วิชาชีพ 
4. แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา    สถานศึกษาพอเพียง   ประจำปีการศึกษา  2561      วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ด้านท่ี ๓  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
องค์ประกอบที่ ๑  ระบบการใหค้ำปรึกษา แนะแนวและดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.๑ มแีผนงานแนะแนว
เพ่ือสนับสนุนการดำเนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ได้มีแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี ตามโครงการด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศกึษาและได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือสนับสนุนการดำเนิน
ชีวิตของนักเรียนนักศึกษาทีส่อดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็น
ระบบและมีคณุภาพต่อเน่ือง   

๑. รูปเล่มสรุปโครงการ
ปฐมนิเทศ 
๒. รูปเล่มสรุปโครงการปัจฉิม
นิเทศ  
๓. รูปเล่มสรุปโครงการประชุม
ผู้ปกครอง  
๔. รูปเล่มสมุดติดตาม/สมุดโฮม
รูม 

 
 

๑.๒  จัดกิจกรรมแนะแนว
ให้ผู้เรียนได้รู้จกัวางแผน
ชีวิตของตนเอง ได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได้มี
การปฏิบัติงานตามโครงการของแผนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๑  ในการแนะแนวการศึกษา
ให้ผู้เรียนได้มแีนวทางวางแผนชีวิตของ
ตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ  โครงการแนะ
แนวสัญจรและโครงการจัดนิทรรศการด้าน
การศึกษาและอาชีพและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑. รูปเล่มสรุปโครงการแนะ
แนว  
๒. รูปเล่มสรุปโครงการจัดแนะ
แนวด้านการศึกษาและอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.๓ มีระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหา 
พัฒนาตนเองไปได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

     สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา พัฒนาตน 
เองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมมือ
จากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์
เก่า คณะผู้ปกครอง และเครือข่าย
ผู้ปกครอง เป็นอย่างดีในการเข้าร่วม
ประชุมและร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษา โดยสถานศึกษามีการจัด
ประชุมผู้ปกครอง  เป็นประจำทุกภาคเรียน 
และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ในการหาแนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือร่วมกัน  

๑. รูปเล่มโครงการประชุม
ผู้ปกครองติดตามผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

๒. รูปเล่มการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
๓. รูปเล่มโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

๔. รูปเล่มโครงการเย่ียมบ้าน
และการจัดระบบผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

 
 
 

๑.๔ ติดตามผลการจัด      มีการประเมินผล สรุปผลและรายงาน ๑. รายงานผลโครงการ
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
กิจกรรมแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ผลการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพ่ือหา
แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวและ
ระบบช่วยเหลือผู้เรียนอย่างจริงจังและ
สม่ำเสมอ 
 
 

ปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่  
๒. รายงานผลโครงการปัจฉิม
นิเทศ  
๓. รายงานผลการศึกษาสภาพ
ปัญหาและปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

๑.๕ นำผลการติดตามมาใช้
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้
คำปรึกษา แนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

     สถานศึกษาได้ร่วมกับผู้ปกครอง 
องค์กร ร้านค้า บริษัท และศษิย์เก่าในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการสรุปผลที่ชัดเจนและนำผล
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

๑. โครงการจัดหาทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนจากภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

๒. การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพ่ือศึกษา 

๓. การหารายได้ระหว่างเรียน 
 

 
องค์ประกอบที่ ๒  กิจกรรมผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๑ มแีผนงาน/ โครงการ 
ส่งเสริม กิจกรรม นักเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่อย่าง 
พอเพียง 
 
 
 
 

 

     วิทยาลัยฯ มีแผน/โครงการด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ 
โครงการพัฒนาและดูแลผู้เรยีน โครงการ
พัฒนาระเบียบวินัยเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ
ที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ 
“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” โครงการ
สถานศึกษาคณุธรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียน
อยู่อย่างพอเพียง  ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๐,๒๕๖๑ 

๑. แผนการปฏิบัติงานกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินโครงการ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐,๒๕๖๑ 
2. สรุปโครงการด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบำรุงศาสนา  ศลิปะ 
วัฒนธรรม 
3. สรุปโครงการด้านการกีฬา
และนันทนาการ  
4. สรุปโครงการพัฒนาและ
ดูแลผู้เรียน  
5. โครงการพัฒนาระเบียบวินัย
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลก
อาชีพ “ค่ายวินัยดีมีงานแน่”  
6.  โครงการสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
คุณธรรม 

๒.๒ จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี/ ยุวกาชาดหรือ     
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือวิสามัญและบำเพ็ญประโยชน์
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
พอเพียงโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 

๑. สรุปโครงการเข้าค่ายลูกเสือ
วิสามัญ ปีการศึกษา 2560 
,2561 

๒.๓ ส่งเสริมให้การจัดต้ัง
ชุมชน/ชนรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     มีการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 
หรือชมรม เพ่ือสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับสถานศึกษา 
สาขาวิชา โครงการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) 

ประกาศจัดต้ังองค์การนัก
วิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

๒.๔ มีการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม
หลักคำสอนทางศาสนา ใน
การจัดกิจกรรมนักเรียน 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

     มีการส่งเสริมการจัดโครงการด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม โดย
ให้เข้ากับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สรุปโครงการด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบำรุงศาสนา  ศลิปะ 
วัฒนธรรม 

๒.๕ ติดตามผลการจัด
กิจกรรมนักเรยีนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- การจัดกิจกรรมและการรายงาน
ประเมินผล 
 

- แบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

๒.๖ นำผลการติดตาม
ปรับปรุง /พัฒนากิจกรรม 
นักเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

-สรุปผลการประเมินติดตาม
โครงการ/กิจกรรม (งานวิจัยฯ) 
 

 
องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.๑ มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิต
อาสาและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-มีการดำเนินโครงการที่สนับสนุนให้ผู้เรียน
เกิดจิตอาสา  มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์  ได้แก่ 
โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย(อวท.) ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมชมรมวิชาช่างยนต์ 
 ๒. กิจกรรมชมรมวิชาช่างไฟฟ้า 

- สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
 ๓. กิจกรรมชมรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
และเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 ๔. กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ/ทำ
ความดีด้วยหัวใจ 

๓.๒ ผู้เรียนมีสว่นร่วมใน
การแก้ปัญหา/พัฒนา
สถานศึกษาหรอืชุมชน ด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการแก้ปัญหา/พัฒนา
สถานศึกษาหรอืชุมชน/สังคม/
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
- กิจกรรมพระรามหกปอด
สดใสร่วมใจต้านบุหรี่ 
- กิจกรรมวันเอดส์โลก 
- กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องภัย
ของยาเสพติด 

๓.๓ ติดตามผลการ ดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือ สงัคมและ
สาธารณประโยชน์์ของ
ผู้เรียน ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีการประเมนิผลการจัดกิจกรรม โดยให้
ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม 
จากน้ันนำมารวบรวม วิเคราะห์ สรุป
รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

- สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
 

๓.๔ นำผลการติดตามมา 
ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
ผู้เรียนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

นำผลการประเมินจากข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
 
 

- สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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ด้านท่ี ๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนาบคุลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.๑ มแีผนงาน/โครงการ 
พัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่าของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. วิทยาลัยฯ ได้ประชุมครู  ให้ความรู้
ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน/โครงการในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักและ
เข้าใจในเรื่องเก่ียวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้จัดทำโครงการ
พัฒนาบุคลากร  

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี  
๒๕๖๐, ๒๕๖๑  
๒. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูและบุคลากรเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานศึกษาพอเพียง ณ  
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

๑.๒ ประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำเนินชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ 
 

๑. ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ตามท่ีได้อบรมมา  และถ่ายทอดความรู้สู่
นักเรียน  นักศกึษา 
๒. วิทยาลัยฯ มีการดำเนินการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อน
หลักสูตรฐานสมรรถนะและบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้
กับบุคลากรในการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มี
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอน  และ
นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนใช้
ในชีวิตประจำวัน 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. การส่งครูเข้ารับการอบรม 
๓. การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

๑.๓ ส่งเสริมให้บุคลากร
แสวงหาความรู้เก่ียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 

๑. วิทยาลัยฯ มีการติดตามประเมินผลจาก
การที่ข้าราชการ ไปอบรม  สัมมนา  ดูงาน
แหล่งเรียนรู้  โดยการเขียนรายงานการ  
อบรม  ประชุม  สัมมนา 
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
แล้วมีการรายงานผลการดำเนินงานให้
ทราบตามลำดับขั้น 

๑. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 
๒. รายงานผลการอบรม 
๓. ภาพแสดงบอร์ดให้ความรู้ฯ 
๔. รายงานผลการประชุม
พิจารณาคัดเลือกรายช่ือครู
ดีเด่นด้านการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การดำเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตาม

วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิต  มกีารระดมทรัพยากรจากทั้ง
ภายใน และภายนอก และบคุลากรได้มี

๑. คำสั่งมอบหมายหน้าที่
บุคลากร 
๒. คำสั่งแต่งต้ังครูที่ปรึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่บุคลากรของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดีขึ้น 

๓. แต่งต้ังบุคลากรทำหน้าที่เวร
ประจำวัน 
4. สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๑. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๒. กิจกรรมแจกเครื่องแบบ  
๓. กิจกรรมสันทนาการ/
สังสรรค ์

 
องค์ประกอบที่ ๒ การติดตามและขยายผล 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนนิงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๑  ติดตามผลการดำเนิน 
โครงการ/ กิจกรรม พัฒนา
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

วิทยาลัยฯ มีการสำรวจความต้องการ
ความจำเป็นของบุคลากรในสถานศึกษา
และส่งเสริมใหแ้สวงหาความรู้เก่ียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง   

๑. แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 
๒. การรายผลการอบรม 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. แฟ้มสะสมผลงานครู 

๒.๒ นำผลการติดตามมา
ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิต  และปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

วิทยาลัยฯ  ได้จัดประชุมและอบรมเชิง
ปฏิบัติการและได้ดำเนินโครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตและนำมาปรับปรุงแก้ไข  
พัฒนาการดำเนินโครงการและรายงานผล  
 

- รายงานการประชุมครูและ
บุคลากร 
- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจโครงการ/กิจกรรม 
 

๒.๓  ขยายผลและเผยแพร ่
ผลการดำเนินชีวิต  และ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของ
บุคลากรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

วิทยาลัยฯ  ได้มีการพัฒนาและเผยแพร่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
ทุกตอนเช้า 

๑. รายงานการประชุม 
๒. รายงานผลการอบรม 
๓. วารสารพระรามหก 
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5. ดา้นผลลพัธ์/ภาพความสำเร็จ 
องค์ประกอบที่ ๑  สถานศกึษา 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.๑ คุณลักษณะของ
สถานศึกษาพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีการดูแลให้สถานศึกษาสะอาดเป็น
ระเบียบร่มรื่นปลอดภัย มีการแหล่งการ
เรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยาลัยฯดำเนินการ  
- จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยฯ 
- ได้มีหัวหน้างานอาคารและสถานที่และ
นักการภารโรงเป็นทีมงานหลัก 
- วิทยาลัยฯ มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ 
ตกแต่งสถานที่ ต้นไม้อยู่เสมอ เพ่ือให้เกิด
ความสวยงามและร่มรื่น จัดที่น่ังพักใต้ร่มไม้
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้พักผอ่น  
- จัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  
- มีครูที่ปรึกษาคอยดูแลนักเรียน 
นักศึกษา มีการตรวจเช็คช่ือในการทำ
กิจกรรมหน้าเสาธง 
- ครูเวร ครูปกครอง คอยดูแล ที่หน้าที่
ประตูทางเข้าออก ทุกวัน ตรวจความ
เรียบร้อยของนักเรียน นักศกึษา  
- มีระบบกล้องดิจิตอล ติดต้ังภายใน
วิทยาลัยฯ ในส่วนที่ล่อแหลมหรือพ้ืนที่ ที่
อันตรายเสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพย์สิน  
- มีการติดตามการเรียนการสอน             
ของนักเรียนทุกช่ัวโมง โดยครูผู้สอน            
บันทึกการสอนเพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ทราบ  
- มีแหล่งเรียนรูท้ี่เอ้ือต่อการเรียนรู้          
ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในวิทยาลัยฯ และ

๑. คำสั่งวิทยาลัยฯ  
๒. คำสั่งมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ  
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม  
๔. ภาพถ่ายอาคาร  
๕. คำสั่งแต่งต้ังเวรตามจุดต่าง 
ๆ ภายในสถานศึกษา  
๖. คำสั่งมอบหมายครูที่ปรึกษา  
๗. กล้องวงจรปิด  
๘. บันทึกหลังการสอน  
๙. บันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด 
๑๐. ศูนย์บ่มเพาะ 
๑๑. ตารางพ้ืนที่จำนวน
ห้องเรียน  
๑๒. ภาพถ่าย/หนังสือ
บุคคลภายนอก ขออนุญาตใช้
สถานที ่
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
- มีโรงงานฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  
- มีอาคารเรียน ห้องเรียนเพียงพอ          
ในการจัดการเรียนการสอน   
- มีสนามกีฬาที่เหมาะสมการเรยีนรู้  เช่น 
สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลย์บอล 
- มีร้านค้าสหการวิทยาลัยฯ ใช้เป็นที่
บริการสินค้าแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบร่มรื่น 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และบุคลากรรวมถึงผู้เรียนมกีารแบ่งปัน 
สามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  
- ครูจัดทุนการศึกษาให้นักเรยีน นักศึกษา 
โดยมอบในวันไหว้ครู  
- ความสำเร็จของสถานศึกษาที่เกิดจากผล
การปฏิบัติงาน รวมกันของครูบุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังสามัคคีกัน
ของบุคลากรในองค์การ  
- ผ่านการรับรองการประเมินการจัด
การศึกษาได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้าน
การอาชีวศึกษา  

- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ  ร่มรื่น 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และบุคลากรรวมถึงผู้เรียนมกีารแบ่งปัน 
สามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน รวมถงึ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- มีโครงการ/กิจกรรมให้บุคลากรของ
สถานศึกษามีสว่นร่วมในการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟู/ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังน้ี  
- โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม ่  

 
องค์ประกอบที่ ๒ ผู้บรหิารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๑  คณุลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
พอเพียง 
 

     ผู้บรหิารมคีวามรู้ความเข้าใจ อย่าง
ถูกต้องเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุผล
พอประมาณกับศักยภาพของตนและ
สอดคล้องกับภูมิสังคมรวมถงึมีการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ใหกั้บตนเองและสถานศึกษา 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
คุณธรรมนำความรู้ในการดำเนินชีวิต 

๑. คู่มือครูและบุคลากร 
๒. เอกสารแนวทางการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง              
ไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
๓. รายงานการประชุมครูและ
บุคลากร ปีการศึกษา 2560 , 
2561  
๔. เอกสารพระรามหกสาร 
4.  เอกสารคำสั่งแต่งต้ังการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 
2560 , 2561  
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 

 
องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.๑ บุคลากรของ
สถานศึกษา มคีวามรู้
ความเข้าใจ  เก่ียวกับ  
เก่ียวกับหลักการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจความ
ตระหนักและประพฤติตนเป็นต้นแบบอย่าง
มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
เช่น 
-ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากการเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อน
หลักสูตรฐานสมรรถนะและบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
นำมาใช้ในการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน
และใช้ในชีวิตประจำวัน 
-บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้านความเสียสละ 
ขยันหมั่นเพียร อุทิศตน ต่องาน และ
ประหยัด 

๑. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาพอเพียงเพ่ือรองรับ
สถานศึกษาพอเพียง 
๒. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
๓. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ณ โครงการช่ังหัวมัน 

๓.2 บุคลากรจัดการ
ทรัพยากรและดำเนิน
ชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่าง
สอดคล้องกับหลัก

วิทยาลัยฯ เห็นความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน
วิทยาลัยฯ ได้มีโครงการ ดังน้ี 
โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-สรุปผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานใน
วิทยาลัย 
๒. กิจกรรมอนรุักษ์ธรรมชาติ 
๓. กิจกรรมคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
๔. กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน 
๕. กิจกรรม ๕ ส 

๓.๓ บุคลากรอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตนเพ่ือส่วนรวมและ
สาธารณประโยชน์ 

ครูทุกคนมคีวามตระหนักและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  
เช่น 
  - ครูทุกคนประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
ครู  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
  - ครูทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อกำหนดของวิทยาลัยฯ (การแต่งกาย,        
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ด่ืมสุราในวิทยาลัยฯ) 
  - ครูทุกคนมคีวามขยัน  เสยีสละ  อุทิศตน
เพ่ือส่วนรวม  

๑. รายงานการประชุมครูและ
บุคลากร 
๒. คำสั่งแต่งต้ังการปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ  
๓. การเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในวิทยาลัย 

๓.๔ บุคลากรรู้จักใช้และ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

วิทยาลัยฯ เห็นความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน
วิทยาลัยฯ ได้มีโครงการ ดังน้ี 

กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานใน
วิทยาลัย กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
กิจกรรมคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
กิจกรรม ๕ ส 

สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 

๓.๕ บุคลากรดำเนินชีวิต
อย่างมีฐานรากทาง
วัฒนธรรมและพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมจากกระแส
โลกาวิวัฒน์ 

วิทยาลัยได้ดำเนินโครงการเก่ียวกับ 
วัฒนธรรมไทย  ทั้งด้านภาษาการแต่งกาย  
และประเพณีศาสนา  และส่วนร่วมในการ
สืบทอด  สานต่อ  รักษาวัฒนธรรมไทยฯ
และมรดกของชุมชน  สังคมประเทศชาติ 

 

-สรุปรายงานการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของบุคลากร 

- แฟ้มสะสมผลงาน 

- สรุปรางวัลต่าง ๆ ของ
บุคลากร 
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องค์ประกอบที่ ๔  ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 

๔.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูผู้สอนได้ทำการสอดแทรกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการเรียนรู้
ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
 

- สรุปโครงการอบรมความรู้
เก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรม 
และเศรษฐกิจพอเพียง 
- การถอดรหัสราย วิชาและ
ชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๒ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ 
ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในวัตถุ/
เศรษฐกิจ 

ดำเนินการโดยผู้เรียนได้นำหลักคิดในการ
ดำรงชีวิต รู้จักวางแผนการดำเนินการ การ
ปรับใช้ โดยการเสนอโครงการ ดำเนินงาน
และรายงาน ได้แก่  
-  กิจกรรมหารรายได้ระหว่างเรียน 

- สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ  
 

๔.๓ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้
ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 

วิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสังคม รวมถึงการร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและการฝึก
ปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับการดำเนิน
ชีวิต หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 

- รูปเล่มรายงานผลโครงการ
ประจำปี 2560 ,2561 
  ๑. โครงการจิตอาสา 
  ๒. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
  ๓. รายงานสรุปเกียรติบัตรใน
การเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน
ในเวทีต่าง ๆ 
  

๔.๔  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้
ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้าน
สิ่งแวดล้อม 

สถานศึกษาเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง
สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เห็นคุณค่าและรู้จัก
ใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน
วิทยาลัยฯ และชุมชนสนับสนุนการจัด
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานองค์กร
ภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับการ

- โครงการพ่ีช่วยน้อง ณ 
โรงเรียนวัดบ้านนารยะพัฒนา 
วัดสามัคคีธรรม ชุมชนบ้านนา
รยะ จ.ชัยภูมิ 
-กิจกรรมขับขีป่ลอดภัยใส่หมวก
นิรภัย 100%  
- กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี
ด้วยหัวใจ  
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน ร่องรอยหลักฐาน 
ดำเนินชีวิต 

๔.๕ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้
ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้าน
วัฒนธรรม 
 

ครูผู้สอนได้สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรม
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีจิตสำนึกและรู้เท่าทันใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีการ เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ได้แก่  
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติฯ เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
 -โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม  
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่
- กิจกรรมทำบุญประจำปีวิทยาลัย 
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา/ตกแต่งต้นเทียน/
หล่อเทียน 

สรุปและรายงานผลการดำเนิน
โครงการ   

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

แบบประเมินตนเอง 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการบริหารจัดการ  

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2560 – 256๔ 

 



๔๙ 
 

 

 แบบประเมินตนเอง  
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการบริหารจัดการ  

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2560 – 256๔ 
 

 ตอนท่ี 1 : สรุปข้อมูลท่ัวไป 

 ข้อ 1.1 รายชื่อคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   

ที่     ชื่อ-สกุลของผู้ประเมิน 
 

หน้าที ่ ตำแหน่ง/สังกัด ลำดับท่ี/คำสั่งรอบที่ 
ลงวันท่ี 

๑. นายสดสัย   เพชรเจริญจริง ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ กศน. 
เขตดอนเมือง 

378/6 ลว.26 ก.ค. 
2556 

๒. นายอภิชาติ  พจน์จิราภรณ์ กรรมการ ข้าราชการบำนาญ
หน่วยศึกษานิเทศก์  
สอศ. 

100/6 ลว. 26 ก.ค. 
2556 

๓. นางสาวนิตยา  อรรถโกมล 
 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิค
ชัยนาท 

475/6 ลว. 26 ก.ค. 
2556 
 

 

 ข้อ 1.2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษาที่รับการประเมิน 

 

1. ชื่อสถานศึกษา.......วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก.................. สังกัด ................สอศ........................... 
ที่อยู่ ....686....ถนนจรัญสนิทวงศ์........แขวง.......บางอ้อ.................เขต.....บางพลัด.........................................       
จังหวัด……....กรุงเทพฯ............รหัสไปรษณีย์………...10700……...... โทรศัพท์…….....02-423-0131……...... 
โทรสาร.............02-424-1228................E-MAIL........ram6.school@gmail.com......................................  
 

 

 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บริหารสถานศกึษา                
..........ดร.พรเลิศ..แสงกวีเลศิ.............................. 
โทรศัพท์ ...... 02-423-0131…....................... 
 E-MAIL...... ram6.school@gmail.com.........  

 

 

๓. ชื่อ-สกุล ครแูกนนำรับผิดชอบ          
...........นางจำเนียร..สมัครการ..........................  
โทรศัพท์ ......089-765-0962......................       
E-MAIL ……… s.jumnian.55@gmail.com..... 
  

   

4. ระดับ/รปูแบบการศกึษา   การศึกษาในระบบ  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ัน....ปวช...ถึงระดับช้ัน.....ปวส.......... 
      

 

 

 ๕. สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   1. ของรัฐ                 กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                            2. ของเอกชน     
 

 

 



๕๐ 
 

 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินตนเอง (5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้) 
โปรดทำเครื่องหมาย    ช่องระดับคุณภาพการปฏิบัต ิ

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คณุภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

1.  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี ้)   

1. นโยบาย 
 

1.1  มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือน 
ในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี  

   
 

 

1.2  ดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปี ท่ีน้อมนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  

   
  

1.3  ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี  
ท่ีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

   
  

1.4  นำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

   
  

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 13 3.25 

2. วิชาการ 
 

2.1  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้       

2.2  ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้        

2.3  ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม 
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้      

2.4  นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       สู่การเรียนรู้  

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 12 3.00 

3.งบประมาณ 3.1  มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

3.2  ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศกึษาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง       

3.3  ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง           

3.4  นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      



๕๑ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คณุภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 14 3.50 

4. บริหารทั่วไป 4.1  บริหารอาคารสถานท่ีและจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

4.2  ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 7 3.50 

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน 46 3.29 

2.  ด้านหลักสตูรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ( 4 องคป์ระกอบ  14 ตัวบ่งชี้ )   
1. หนว่ยการ เรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.1  มีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

1.2  มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

1.3  มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย
การเรียนรู้บูรราการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 10 3.33 

2. การบรูณาการ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  

2.1  มีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสาขาวิชาต่าง ๆ       

2.2  คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสาขาวิชาต่าง ๆ       

2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สาขาวิชาต่างๆ      

2.4  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง       

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 13 3.25 

3. สื่อและแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 

3.1 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพ่ือบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        

3.2  จัดทำ/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุน 
การเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.3  ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน ท่ีเสริมสร้างการพัฒนา
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน        

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 
 

9 3.00 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คณุภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

  
     

4. การวัดและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

4.1 จัดทำเคร่ืองมือ และ วัด/ประเมินผลท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ ปศพพ.      

4.2 ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

     

4.3 รายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรม   การเรียนรู้
ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

4.4 จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน  
ท่ีเกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 12 3.00 

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน 44 3.14 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (3 องค์ประกอบ  15 ตัวบง่ช้ี ) 

1. การแนะแนว
และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน  

1.1  มีแผนงานแนะแนว เพ่ือสนับสนุนการดำเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลัก ปศพพ. 
     

1.2  จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง 
ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

1.3  มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

1.4  ติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลผู้เรียนตามหลัก ปศพพ. 
     

1.5 นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องคป์ระกอบ 17 3.40 

2. กิจกรรม
นักเรียน 

2.1  มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน 
“อยู่อย่างพอเพียง”      

2.2  จัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

2.3  ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

2.4  มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนา 
ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

2.5  ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คณุภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

2.6  นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องคป์ระกอบ 21 3.50 

3. กิจกรรม
เพื่อสังคมและ 
สาธารณะ
ประโยชน์    

3.1  มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ
หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลัก ปศพพ.      

3.3  ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

3.4  นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินกิจกรรม เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องคป์ระกอบ 13 3.25 

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน 51 3.40 
 

4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (2 องค์ประกอบ  7 ตัวบ่งชี้ ) 
 

1. การพัฒนา
บุคลากรตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1  มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

1.2  มีการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 

     

1.3  ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างสม่ำเสมอ       

1.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องคป์ระกอบ 14 3.50 

2. การติดตาม
และขยายผล  

2.1  ติดตามผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

2.2  นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.3  ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีของบุคลากร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       



๕๔ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คณุภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องคป์ระกอบ 9 3.00 

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน 23 3.29 

 

5.  ผลลพัธ์/ภาพความสำเร็จ   (4 องค์ประกอบ  12 ตัวบ่งชี้ ) 

1. สถานศึกษา 1.1  คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง (สะอาด ร่มรืน่ ปลอดภัย)      

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ 3 3.00 

2. ผู้บริหาร
สถานศกึษา 

2.1  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องคป์ระกอบ 4 4.00 

3. บคุลากร
ของ
สถานศกึษา  
 
 

3.1  บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

3.2  บุคลากรจดัการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ   
      อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.3  บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์         

3.4  บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ       

3.5  บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์       

คะแนน รวม/เฉลี่ย องคป์ระกอบ 16 3.20 

4. ผู้เรียน 
 
 

4.1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
4.2  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ       

4.3  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม       

4.4  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม      

4.5  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม      



๕๕ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คณุภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ 15 3.00 

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน 38 3.45 

คะแนน รวมทัง้หมด/เฉลี่ยทกุด้าน 202 3.26 

 


