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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา พ.ศ.2562 ท่ีจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรช้ันสูง(ปวส.) ได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ตามการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อประเมิน ดังนี้ 
 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์  
      ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 8 ข้อ การประเมิน 
  -  ระดับคุณภาพ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม                 
     จ านวน    5 ข้อ การประเมิน 
 
 

      ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  จ ำนวน 4 ข้อกำรประเมิน 
         -  ระดับคุณภาพ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับ ดี             
                      จ านวน    2 ข้อ การประเมิน 
 
 

      ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 5 ข้อกำรประเมิน 
         -  ระดับคุณภาพ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม             
                       จ านวน    2 ข้อ การประเมิน 
 
 

      ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม  จ ำนวน 3 ข้อกำรประเมิน     
                 -  ระดับคุณภาพ ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ    ยอดเยี่ยม                           
                       จ านวน    3 ข้อ การประเมิน 
 
 

      ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน  จ ำนวน 5 ข้อกำรประเมิน 
          -  ระดับคุณภาพ ด้านปัจจัยพื้นฐาน อยู่ในระดับ    ยอดเยี่ยม                          
                        จ านวน    5 ข้อ การประเมิน 
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 1.2  จุดเด่น   
         วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อท าให้พันธกิจของสถานศึกษาด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และตรง
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้รับความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีจุดเด่น ดังนี้ 
 1.2.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.2.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.2.3  การจัดเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.2.4 การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนของครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการท่ีหลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
 1.2.5 การบริการชุมชนและจิตอาสาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 1.2.6 สถานศึกษาด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนและดูแลสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 1.2.7  สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน  ได้อย่างหลากหลาย  ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน  สังคม โดยมีผลงานเป็นท่ีโดดเด่นท่ีได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  โครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)  โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
และโครงการมหกรรม Open house รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนท่ัวไป นักเรียนในสังกัด สพฐ. เด็กด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการ ได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะในด้าน
วิชาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามีจิตอาสาใช้เวลาว่างและน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป 
 1.2.8  ผู้บริหาร  มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้น าทางวิชาการ  สามารถบริหารจัดการจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ 
 1.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
 1.3.1 การลดปัญหาการออกกลางคัน 
 1.3.2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.3.3 การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 1.3.4 การผลิตส่ือนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน 
 1.3.5 การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 1.3.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน มีทักษะวิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน  
 1.3.7 การผลิต สร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของครูผู้สอนและนักเรียน 
 นักศึกษา เพื่อการบริการชุมชนวิชาการวิชาชีพและจิตอาสาของผู้เรียน 

 1.4  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1.4.1 สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบกระบวนการในการดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
 1.4.2 สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ 
 ทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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 1.4.3 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และมีการติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้ท าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 1.4.4 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ( ICT) ในการจัดการ
เรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
 1.4.5 สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ เป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 1.4.6 สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะวิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทุกแผนกวิชา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระภาค และระดับชาติ 
 1.4.7 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนคิดค้นสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงาน 
สร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมทุกแผนกวิชา และจัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอใน
การจัดท าผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 

 2. กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 
      วิทยาลัยการอาชีพสตึกได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงาน หลากหลายช่องทาง และ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้าอบรม
วิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีสนใจจากแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยฯ และออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพนอก
สถานท่ี ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชน สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมและสถานประกอบการ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามโครงการสัมมนาสถานประกอบการเพื่อพัฒนาความร่วมมือ ในการ
จัดการอาชีวศึกษา โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะ ความสามารถทางวิชาชีพ การวางแผนพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพ และการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยีตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้  
 2.1   บริษัท อิงลิช อิน ทัช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 2.2   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ็ญสนองกรุ๊ป 
 2.3   ร้านดีคอมเวิลด์/เทพโทรทัศน์การไฟฟ้า 
 2.4   บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิลเทพ จ ากัด (เทสโก้โลตัส สาขาสตึก) 
 2.5   โคกใหญ่ โชคชัยเซอร์วิส/อู่เต็นชัชวาล ยานยนต์ 
 2.6   ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 2.7   ธนาคารกรุงเทพ 
 2.8   ธนาคารกสิกรไทย 
 2.9   บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 2.10  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปาเมธ เซลล์แอนด์เซอร์วิส 
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 3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
      วิทยาลัยการอาชีพสตึก จัดการศึกษาได้บรรลุเป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ  การ
อาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัด
การศึกษา โดยจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ีร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ตลอดจนเปิดสาขาวิชาใหม่ท่ี
เป็น ความต้องการของสถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน และรองรับการท่องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 
      วิทยาลัยการอาชีพสตึก มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 (Best Practice) ได้แก่ โครงการอบรมแกนน าผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้  

 

 4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  
                 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพสตึก ได้เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพราะคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นตัวช้ีน าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง ผู้บริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ต้องปฏิบัติตนปฎิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ต้ังใจเรียน ต้ังใจท างาน ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความ
โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต ละเว้นจากส่ิงเสพติด การพนัน และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร
มาภิบาล วิทยาลัยการอาชีพสตึกจึงได้จัดโครงการอบรมแกนน าผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาแกนน า
สถานศึกษาคุณธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดี มีความพอเพียง  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ 
มีเจตคติท่ีดีมีต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา  และต่อ
ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
 

 4.2 วัตถุประสงค ์ 
 - เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 - เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา โดยใช้แนวทาง สถานศึกษาสีขาว 
สถานศึกษาคุณธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 - เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา น าหลักธรรมในศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
การศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความส าเร็จ และปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

 4.3 กรอบแนวคิด  
         การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรม ตาม
ภารกิจของวิทยาลัยการอาชีพสตึก การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเป็นการ
สรางความมั่นใจใหกับสังคมว่าการด าเนินงานของวิทยาลัยมมีประสิทธิภาพและ สามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาท่ี
มีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด 
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 4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน  
           ด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา เช่น โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมท าบุญและแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชน และได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 
โดยการท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ ตักบาตข้าวสารอาหารแห้ง การแต่งกาย   ชุดสุภาพโทนขาว ให้นักเรียน
นักศึกษาท้ังผู้หญิง และผู้ชาย ทุกศาสนา ให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมและค าสอนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

 4.5 ผลกำรด ำเนินงำน  
           โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการใน ปีการศึกษา 2562 
ดังนี้  
 - ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 90 คน 
 - จ านวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,291 คน 
 

  4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ  
       สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ในการ
ประชุมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดแสดงผลการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในวันท่ี 12 
เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ประกอบด้วยสำระท่ีส ำคัญ ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถำนศึกษำ 
   ที่อยู ่  วิทยาลัยการอาชีพสตึก 100 หมู่ 23 ต าบลนิคม  อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 
      โทรศัพท์ 044680114  โทรสำร 044680208 
      E-mail E-mail:stuksticc.@gmail.com  Website www.sticc.ac.th 
 

ประวัติสถำนศึกษำ 
   ประวัติ  ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อ
สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ใน
ท้องถิ่นรวมทั้งต้องการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงได้จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพสตึกขึ้นเพื่อ
จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้ง
ของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาล 
 ประวัติกำรจัดต้ัง 
 เมื่อวันท่ี  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ์  นิยมตรง นายอ าเภอสตึก ได้รายงานการขอใช้ท่ีดิน
เพื่อก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพสตึกให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบ โดยมีเนื้อท่ีประมาณ 170 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดิน
สาธารณประโยชน์  “หนองบัวเจ้าป่า”  ซึ่งต้ังอยู่  ต าบลนิคม  อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
อธิบดีกรมท่ีดินได้ท าหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ หนองบัวเจ้าป่า   
ต าบลนิคม  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เนื้อที่ประมาณ  170  ไร่  เพื่อใช้จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพสตึก 
         วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดต้ังขึ้นเมื่อ
วันท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเปิดการสอนวิชาชีพและผลิตก าลังคนด้าน
วิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักเรียนและประชาชนในระดับอ าเภอ  พื้นท่ี  170  ไร่ ต้ังอยู่ท่ี  ถนนบุรีรัมย์-
มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  31150  ห่างจากอ าเภอสตึกประมาณ 3  กิโลเมตร 
        วิทยาลัยการอาชีพสตึกเปิดท าการสอนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม   2540  ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และเปิดสอนวิชาชีพระยะส้ัน 
        วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับการแต่งต้ังเป็นวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  
โดยเปิดสอนในระดับอนุปริญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sticc.ac.th/
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ขนำดและสถำนที่ต้ัง 
        วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ต้ังอยู่ท่ี กิโลเมตรท่ี 38  ถนนบุรีรัมย์ - มหาสารคาม ต าบลนิคม  อ าเภอส
ตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 อยู่ห่างจากตัวอ าเภอสตึก ประมาณ 3 กิโลเมตร ติดกับบริเวณโรงเรียนสตึก มีเนื้อ
ท่ี 170 ไร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สีประจ ำวิทยำลัยกำรอำชีพสตึก 
 สีท่ีเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพสตึก คือ สีเทา กับ สีเลือดหมู 
 สีเทา  หมายถึง    ความสามัคคี ความสุขุม ความเยือกเย็นและความรอบคอบ 
 สีเลือดหมู  หมายถึง    การต่อสู้กับงาน ความเสียสละ และความกล้าหาญ 
 สีเทากับสีเลือดหมู หมายถึง    ชาววิทยาลัยการอาชีพสตึกทุกคนจะต้องมีความเข้มแข็ง       
                                                      อดทน กล้าเผชิญหน้ากับความจริง มีความรักสามัคคีซึ่งกัน 
                                                        และกัน เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มุ่งพัฒนาตนเอง  
                                                        และพัฒนา ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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 กำรจัดกำรศกึษำ 
   หลักสูตรท่ีเปิดสอน   
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ได้จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2562 และระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอน 3 ประเภทวิชา ได้แก่  
 

ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เปิดสอน 5 สำขำวิชำ  5  สำขำงำน  ได้แก่ 
 -  สาขาวิชาช่างยนต์    สาขางานยานยนต์ 
 -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 -  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
 -  สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 

ประเภท วิชำพณิชยกรรม  เปิดสอน  1  สำขำวิชำ  2  สำขำงำน  ได้แก่ 
 -  สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี 
 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน  1  สำขำวิชำ 1 สำขำงำน  ได้แก่  
 - สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  (ปวส.) พุทธศกัรำช 2557  จัดกำรเรียนกำรสอน 2 ประเภทวิชำ  ได้แก่ 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม เปิดสอน  5  สำขำวิชำ   
 -  สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 -  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 
 -  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 -  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมและโครงสร้างโลหะ 
 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  เปิดสอน  3   สำขำวิชำ  ได้แก ่
 -  สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี 
 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 -  สาขาวิชาโรจีสติกร์   สาขางานโรจีสติก 
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
   หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันหลากหลาย 
   หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและเสริมวิชาชีพ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ 
 

หลักสูตรเทียบโอนประสบกำรณ์ 
   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
   สาขางานการบัญชี 
   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 สภำพภูมิศำสตร์เศรษฐกิจและสังคม 
   ค าขวัญอ าเภอสตึก   “ พระพุทธรูปสูงใหญ่ หาดทรายชวนฝัน แข่งขันเรือยาว เจ้าพ่อศักด์ิสิทธิ์ 
พาณิชย์สนามบิน”อาณาเขต มีพื้นท่ี  803 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,875 ไร่ ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของ
จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากตัวเมืองประมาณ  41  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงหมายเลข 219  โดยมีอาณาเขต 
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ       ติดเขตอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีแม่น้ ามูลเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศใต้           ติดเขตอ าเภอกระสัง อ าเภอห้วยราช กิ่งอ าเภอบ้านด่าน มีล าตะโคงเป็นเส้น 
                               แบ่งเขต 
 ทิศตะวันออก  ติดเขตอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีล าน้ าชีเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก    ติดเขตกิ่งอ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีล าตะโคงเป็นเส้นแบ่งเขต 
 

   สภำพเศรษฐกิจ 
   เศรษฐกิจ  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  
ท าไร่มันส าปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด  สวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส ท านา  นอกจากนั้นก็มีการเล้ียงสัตว์ เช่น  
โค  กระบือ  หมู  เป็ด  ไก่  และช้าง  ซึ่งปัจจุบันผู้เล้ียงช้างโดยฝึกหัดช้างเพื่อการแสดงแล้วจะส่งไปแสดงตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศไทย เช่น  พัทยา  บางแสน  ภูเก็ต  กาญจนบุรี รองลงมา  คือ  
อุตสาหกรรมการค้าและทอผ้าไหม  งานหัตถกรรมพื้นบ้าน  สินค้า  OTOP  เช่น  สานเครื่องใช้ จากไม้ไผ่ สาน
รองเท้าด้วยผักตบชวา  เป็นต้น  
 

   สภำพสังคม 
   สังคมและการเมือง  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานเช้ือสาย ไทย ลาว เขมร ส่วย โดยมีภาษา
ท้องถิ่น  คือ  ภาษาไทยอีสาน เขมร ส่วยและไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ 99.90 % มีประชากร 112,258  
คน (ข้อมูล ณ ปี 2558) มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีส าคัญ ดังนี้  
 1.   งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ประจ าปี ณ แม่น้ ามูลหน้าท่ีว่าการอ าเภอสตึก 
 2.  งานฉลองเจ้าพ่อวังกรูด ซึ่งจัดงานวันท่ี 1-5 เมษายน ของทุกๆ ปี 
 3.  งานงิ้วอ าเภอสตึก ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ปี 
 4.  ประเพณีอื่น ๆ  เหมือนไทยอีสานท่ัวไป 
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2.2 แผนภมูิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
ข้อมูลผู้เรียน 

ระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำค ี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 547 0 0 547 

ปวช.2 419 0 0 419 

ปวช.3 361 0 0 361 

รวม ปวช. 1327 0 0 1327 
 

ระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำค ี รวม 

ปวส.1 60 250 310 

ปวส.2 60 273 333 

รวม ปวส. 120 523 643 

     
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปกีำรศกึษำ 2562 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 401 270 67.33 

ปวส.2 353 327 92.63 

รวม 754 597 79.18 
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ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

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

4 4 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 
 

14 14 14 

ข้าราชการพลเรือน 
 

0 - - 

พนักงานราชการครู 
 

9 9 9 

พนักงานราชการ(อื่น) 
 

0 - - 

ครูพิเศษสอน 
 

27 19 27 

เจ้าหน้าท่ี 
 

21 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

13 - - 

รวม ครู 50 42 50 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
88 42 50 
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ข้อมูลหลักสตูรกำรเรียนกำรสอน 

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

อุตสาหกรรม 
 

5 5 10 

พาณิชยกรรม 
 

2 2 4 

ศิลปกรรม 
 

0 0 0 

คหกรรม 
 

0 0 0 

เกษตรกรรม 
 

0 0 0 

ประมง 
 

0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

1 0 1 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 

0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

0 0 0 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
8 7 15 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที ่

 
ประเภทอำคำร 

 
จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน  2 

อาคารศูนย์ปฏิบัติการอเนกประสงค์ 1 

อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 

อาคารอ านวยการ 1 

อาคารโรงฝึกงาน 3 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
8 

   
 

ข้อมูลงบประมำณ 

 
ประเภทงบประมำณ 

 
จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 2,586,140.00 

งบด าเนินงาน 4,985,300.00 

งบลงทุน 387,000.00 

งบเงินอุดหนุน 16,396,310.00 

งบรายจ่ายอื่น 2,787,200.00 

 
รวมทั้งสิ้น 

27,141,950.00 
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2.4  ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ  ความรู้ด ี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี 
   อัตลักษณ ์   ทักษะอาชีพดี  มีจิตอาสา 
   เอกลักษณ ์   ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม 

2.5  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
    มุ่งมั่นผลิตพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

  พันธกิจ 
   1.  จัดการศึกษาให้ท่ัวถึงและเสมอภาคได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 2.  สร้างเครือข่ายด้านพลังประชารัฐ 
 3.  ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ 
 4.  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง  ในการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

      เป้ำประสงค์ (Goal) 
 1.  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการอย่างท่ัวถึง  
 และเสมอภาค 
 2.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 3.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพ  กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมใน 
 การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกัน 
 4.  วิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ 
 ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5.  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร 
 จัดการสถานศึกษาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

      ยุทธศำสตร์ 
   แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน 
 แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 แผนยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์  (Strategy)  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงงานอาเซียน 
 2. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 5. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
 6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ 
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2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ล ำดับ รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
1 สถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษาต้นแบบ 
รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปทุมธานี 

 
 

2 ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สอศ. 

  
3 

 
รางวัลสถานศึกษา
ปลอดภัย ดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงแรงงาน 
 
 

 
4 รางวัลชมรม TO BE 

NUMBER ONE 
ชนะเลิศ จังหวัด ศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดบุรีรัมย์ 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับชำติ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
1 นายระเบียบ เท่ียงธรรม 

“คณะกรรมการ
ด าเนินงาน” การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 29ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัลอื่น ๆ 
 
 
 

ภาค 
 
 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเ 

 
 

 
 
 
 

2 นายธีรกรณ์ พรเสนา 
“ผู้บริหารดีศรี
อาชีวศึกษา” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

  
  
  
 
 
 

3 นายธีรกรณ์ พรเสนา 
ได้รับรางวัล “Best Synergy 
Team” ในการจัดนิทรรศการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้จาก
การศึกษาดูงาน ตามหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
 
 
 
 

ชาติ 
 
 
 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 

  

4 
นายธีรกรณ์ พรเสนา 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
เรื่อง รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสู่
ความเข้มแข็ง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาค

ตะวันออก     
เฉียงเหนือ 5 

  
 
 
 
 
 
 

5 
นายธีรกรณ์ พรเสนา 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้
เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักปลัด
นายกรัฐมนตรี 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับชำติ 

 
 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
6 นายวัฒนา พงษ์ชนะ 

ครูผู้ควบคุม กีฬามวยไทย
สมัครเล่นรุ่นเฟเทอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 
57 กก. หญิง รางวัลรอง
ชนะเลิศ    อันดับท่ี1การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 19 “ละโว้
เกมส์” ระหว่างวันท่ี 2-8 
กันยายน 2562   ณ จังหวัด
ลพบุรี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

7 นายวัชรพงษ์ เวศสุวรรณ 
ครูผู้ควบคุม กีฬามวยไทย
สมัครเล่นรุ่นเฟเทอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 
57 กก. หญิง รางวัลรอง
ชนะเลิศ    อันดับท่ี1 การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 19 “ละโว้
เกมส์” ระหว่างวันท่ี 2-8 
กันยายน 2562 ณ จังหวัด
ลพบุรี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

8 นางกัลยา บุญทันเสน 
ครูผู้ควบคุม กีฬามวยไทย
สมัครเล่นรุ่นเฟเทอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 
57 กก. หญิง รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี1การแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 “ละโว้เกมส์” 
ระหว่างวนัท่ี 2-8 กันยายน 
2562 ณ จังหวัดลพบุรี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
9 นายเนติราช ค าก้อน 

ครู ท่ี ป รึ ก ษ า โ คร ง ง าน 
ร ะ ดั บ ช้ั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า
ร ะ ดั บ ช า ติ  โ ค ร ง ก า ร
ประกวดนวัตกรรม  สี
เ ขี ย ว ป ร ะ จ า ปี  2562 
(Yout Greennovation 
Award 2019) ระหว่าง
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562ณ อาคารเฉลิมราช
กุราชกุมารี 60 พรรษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(CU InnovationHub) 
กรุงเทพมหานคร 
 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
1 นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ 

ครูท่ีปรึกษา องค์ความรู้ 
การประกวดการน าเสนอสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  Solar 
Energy Helmet Camera  
“สุ ด ย อ ด น วั ต ก ร ร ม
อาชีวศึกษา” การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ร ะ ดั บ ภ า ค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ชุมแพ   อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 

2 นางพนิดา บุญจงนุเคราะห์
กุล ครูท่ีปรึกษา ประเภทท่ี 
7ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์
ห รื อ บ ร ร เ ท า ส า ร ณ ภั ย 
เครื่องผลิตไฟฟ้า DIY  “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ
ค น รุ่ น ใ ห ม่  ร ะ ดั บ ภ า ค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ชุมแพ   อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
3 น า ง กั ล ย า  บุ ญ ทั น เ ส น 

ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ครั้งท่ี 30 ระหว่างวันท่ี  1-4 
ธั น ว า คม  2562 โ คร ง ง าน
การศึกษาอัตราการงอกและ
การเจริญเติบโตของไม้เนื้อแข็ง
ด้วยน้ ายาเร่งรากจากธรรมชาติ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

4 นางสาวพิชญา พรหมเอาะ 
ครูท่ีปรึกษา โครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ครั้งท่ี 30 ระหว่างวันท่ี  1-4 
ธันวาคม 2562 โครงงาน
การศึกษาอัตราการงอกและ
การเจริญเติบโตของไม้เนื้อแข็ง
ด้วยน้ ายาเร่งรากจากธรรมชาติ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

5 นายกล้าณรงค์ แรงจบ 
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน หมวกกันน๊
อคติดกล้องชาร์ดไฟด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
“สุดยอดนววัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวนัท่ี 1-4 ธ.ค 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
6 นายวัฒนา พงษ์ชนะ 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมมวยไทย
สมัครเล่นหญิง การแข่งขัน
กีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 
14 ระหว่างวันท่ี 21-27 
ก.ค. 2562 
ณ อาชีวศึกษาศรีษะเกษ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 

 

7 นายวัชรพงศ์ เวศสุวรรณ์ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมมวยไทย
สมัครเล่นหญิง การแข่งขัน
กีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 
14 ระหว่างวันท่ี 21-27 
ก.ค. 2562 
ณ อาชีวศึกษาศรีษะเกษ 

รางวัลอื่น ๆ 
 
 
 
 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

8 นางกัลยา บุญทันเสน 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมมวยไทย
สมัครเล่นหญิง การแข่งขัน
กีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 
14 ระหว่างวันท่ี 21-27 
ก.ค. 2562 
ณ อาชีวศึกษาศรีษะเกษ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

9 นายบรรพต บุญโพก 
ครู ผู้ควบคุมทักษะการฝึก
ฝีมือ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
 พื้นฐาน ระดับภาค ครั้งท่ี 29 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวนัท่ี 9-13 ธ.ค. 
2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

   

 

10 นายจตุรงค์ คงแสง 
ครูผู้ควบคุม ทักษะการ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระดับ ปวส. ) งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งท่ี 
29 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวนัท่ี 9-13 ธ.ค. 
2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

11 นายนัฐพงษ์ ตลาดขวัญ 
ครูผู้ควบคุม ทักษะออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ (ระดับ ปวช. ) งาน
ประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค 
ครั้งท่ี 29 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวนัท่ี 9-13 
ธ.ค. 2562 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
12 นายสุวิจักขณ์ จันทร์ส าราญ 

การผสมเครื่องด่ืมประเภท 
Classic Bartender 
(ระดับ ปวช. ) งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งท่ี 
29 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวนัท่ี 9-13 ธ.ค. 
2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 

 
 

 

13 นางสาวรุ่งอุบล แดนโคตรผม 
ครูท่ีปรึกษา องค์ความรู้ 
การประกวดการน าเสนอสุด
ยอดนวั ตกรรมอา ชีว ศึกษา
ภาษาอังกฤษ Solar Energy 
Helmet Camera  
 “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวนัท่ี 1-4 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุม
แพ  
 
 
 
 
   
 
 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
14 นางสาวรุ่งอุบล แดนโคตรผม 

ครูท่ีปรึกษา ประเภทท่ี 3  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน หมวกกันน๊อคชาร์ดไฟ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในการ
ประกวด  “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด
ส่ิงประ ดิษ ฐ์ของคนรุ่ น ใหม่ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปี ก า ร ศึกษา  2562
ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุม
แพ   

รางวัลอื่น ๆ ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 

 
 

15 น า ย เ น ติ ร า ช  ค า ก้ อ น 
ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ครั้งท่ี 30 ระหว่างวันท่ี  1-4 
ธั น ว า คม  2562 โ คร ง ง าน
การศึกษาอัตราการงอกและ
การเจริญเติบโตของไม้เนื้อแข็ง
ด้วยน้ ายาเร่งรากจากธรรมชาติ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 

16 นายสิทธิศักดิ์ ทันใจ 
ครูท่ีปรึกษา ประเภทท่ี 5 ด้าน
หัตถศิลป์ช่ือผลงาน ป่าเหล็ก  
 “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุม
แพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
17 นางกัลยา  บุญทันเสน 

โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 
29 ระหว่างวันท่ี 30 
มิ.ย. ถึง วันท่ี 2 ก.ค. 
2562 โครงงานอุปกรณ์
ผลิตออกซิ เจนจากแรง
โน้มถ่วงของโลก ระดับ 
ป ว ช . ณ  วิ ท ย า ลั ย
อาชีวศึกษาเลย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

18 นายกล้าณรงค์ แรงจบ 
โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 
29 ระหว่างวันท่ี 30 
มิ.ย. ถึง วันท่ี 2 ก.ค. 
2562 โครงงานอุปกรณ์
ผลิตออกซิ เจนจากแรง
โน้มถ่วงของโลก ระดับ 
ป ว ช . ณ  วิ ท ย า ลั ย
อาชีวศึกษาเลย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

19 นางสาวรุ่งอุบล แดนโคตร
ผมโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 
29 ระหว่างวันท่ี 30 
มิ.ย. ถึง วันท่ี 2 ก.ค. 
2562 โครงงานอุปกรณ์
ผลิตออกซิเจนจากแรง
โน้มถ่วงของโลกระดับ 
ปวช. ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
20 นายเนติราช ค าก้อน 

โ ค ร ง ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 
ระหว่างวันท่ี 30 มิ.ย. ถึง วันท่ี 
2 ก.ค. 2562 โครงงานแบริ
เออร์กรองฝุ่นระดับ ปวส . ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

รางวัล 
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

21 
 
 
 

นางสาวพิชญา พรหมเอาะ 
โ ค ร ง ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 
ระหว่างวันท่ี 30 มิ.ย. ถึง วันท่ี 
2 ก.ค. 2562 โครงงานแบริ
เออร์กรองฝุ่นระดับ ปวส . ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

รางวัล 
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

22 นายกล้าณรงค์ แรงจบครูท่ี
ปรึกษา องค์ความรู้การ
ประกวดการน าเสนอสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
ภาษาอังกฤษ Solar Energy 
Helmet Camera  “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี
การศึกษา 2562ระหว่างวันท่ี 
1-4 ธันวาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ    
 

รางวัล 
อื่น ๆ 

ภาค 
 
 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับจังหวัด 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
1 นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ 

ครู ท่ีปรึ กษาอง ค์ความรู้  การ
ประกวดการน าเสนอสุดยอด
น วั ต ก ร ร ม อ า ชี ว ศึ ก ษ า
ภาษาอังกฤษ Solar Energy 
Helmet Camera  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่น ใหม่  ระหว่ างวัน ท่ี  14-15 
พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคคู
เมือง 
 
 

 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

2 นางพนิดา บุญจงนุเคราะห์กุล 
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์
และบรรเทาสาธารณภัย  ช่ือ
ผลงานเครื่องผลิตไฟฟ้า DIY การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระหว่างวันท่ี 14-15 
พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคคู
เมือง 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

3 นางกัลยา บุญทันเสน 
ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ครั้งท่ี 29 ระดับ ปวช. ระหว่าง
วันท่ี 17 มิ.ย. 2562 โครงงาน
อุปกรณ์ผลิตออกซิเจนจากแรง
โน้มถ่วงของโลก 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 
 
 
 

 
รอง

ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
4 นางกัลยา บุญทันเสน 

ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ครั้งท่ี 29 ระดับ ปวส. ระหว่าง
วันท่ี 17 มิ.ย. 2562 โครงงาน 
แบริเออร์กรองฝุ่น 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 
รอง

ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

5 นายกล้าณรงค์ แรงจบ 
ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ครั้งท่ี 29 ระดับ ปวช. ระหว่าง
วันท่ี 17 มิ.ย. 2562 โครงงาน
อุปกรณ์ผลิตออกซิเจนจากแรง
โน้มถ่วงของโลก 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

6 นายเนติราช ค าก้อน 
ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ครั้งท่ี 29 ระดับ ปวส. ระหว่าง
วันท่ี 17 มิ.ย. 2562 โครงงาน
แบริเออร์กรองฝุ่น 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

 
รอง

ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

7 นางสาวพิชญา พรหมเอาะ 
ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ครั้งท่ี 29 ระดับ ปวส. ระหว่าง
วันท่ี 17 มิ.ย. 2562 โครงงาน
แบริเออร์กรองฝุ่น 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
8 นางสาวรุ่งอุบล แดนโคตรผม 

ครูท่ีปรึกษาองค์ความรู้ การ
ประกวดการน าเสนอสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
ภาษาอังกฤษ การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระหว่างวัน ท่ี 14-15 พ .ย . 
2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 
 

 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

9 นายกล้าณรงค์ แรงจบ 
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน หมวกกันน๊อค 
ติดกล้องชาร์ดไฟด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
“สุดยอดนววัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ 
ระหว่างวนัท่ี 14-15 พ.ย 
2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 

 
 

รอง
ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับจังหวัด 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
10 นางสาวรุ่งอุบล แดนโคตรผม 

ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน หมวก
กันน๊อค ติดกล้องชาร์ดไฟด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
“สุดยอดนววัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 14-15 
พ.ย 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 
 

 
 

รองชนะเลิศ 

 
 

จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

11 นายเนติราช ค าก้อน 
ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ครั้งท่ี 29 ระดับ ปวส. 
วันท่ี 17 มิ .ย . 2562 
โครงงานแบร์ริเออร์กรองฝุ่น  
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 
 

รองชนะเลิศ  
 

จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

12 นายเนติราช ค าก้อน 
ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ครั้งท่ี 30 ระดับ ปวส. 
วันท่ี 15 พ .ย . 2562 
โครงงานการศึกษาผลการใช้
น้ ามะกอกป่าล้างฟอร์มาลินใน
ผัก ผลไม้และอาหารทะเล  
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  
 
 
 

 
 

รางวัลอื่นๆ 

 
 

จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
13 นางสาวพิชญา พรหมเอาะ 

ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ครั้งท่ี 30 ระดับ ปวส. 
วันท่ี 15 พ .ย . 2562 
โครงงานการศึกษาผลการใช้
น้ ามะกอกป่าล้างฟอร์มาลินใน
ผัก ผลไม้และอาหารทะเล  
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  
 
 

 
 

รางวัลอื่นๆ 

 
 

จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

14 นางสาวรุ่งอุบล แดนโคตรผม 
ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ครั้งท่ี 29 ระดับ ปวช. 
ระหว่างวันท่ี 17 มิ.ย. 2562 
โ ค ร ง ง า น อุ ป ก ร ณ์ ผ ลิ ต
ออกซิเจนจากแรงโน้มถ่วงของ
โลกณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 
 

 
รองชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

15 นางสาวพิชญา พรหมเอาะ 
ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ครั้งท่ี 30 ระดับ ปวช. 
วันท่ี 15 พ .ย . 2562 
โครงงานการศึกษาอัตราการ
งอกและอัตราการเจริญเติบโต
ของไม้ เนื้ อแข็ง ด้วยการใช้
น้ ายาเร่งรากจากธรรมชาติ  
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
16 นายสิทธิศักดิ์ ทันใจ 

ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ 
ช่ือผลงาน Iron forest (ป่า
เหล็ก) การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“สุดยอดนววัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ระหว่างวนัท่ี 14-15 
พ.ย 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

17 นายธนะศักดิ์ อาคมศิลป ์
การประกวดดนตรีโฟล์คซอง 
งานประชุมวิชาการองค์การ     
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 19-20 
พ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

18 นายสุวิจักขณ์ จันทร์ส าราญ 
การผสมเครื่องด่ืม ประเภท 
Classic  Bartender 
งานประชุมวิชาการองค์การ     
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 19-20 
พ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับจังหวัด 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
19 นายนัฐพงษ์ ตลาดขวัญ 

ครูผู้ควบคุม ทักษะออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 
(ระดับ ปวช. ) งานประชุม
วิชาการองค์การ     นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 19-20 
พ.ย. 2562 ณ ทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 

20 นายจตุรงค์ คงแสง 
ครูผู้ควบคุม ทักษะการออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ ปวส. 
) งานประชุมวิชาการองค์การ  
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างวนัท่ี 19-20 พ.ย. 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

21 นายบรรณพต บุญโพก 
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
งานประชุมวิชาการองค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐานระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างวนัท่ี 19-20 พ.ย. 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับจังหวัด 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
22 นายกล้าณรงค์ แรงจบ 

ประเภทท่ี 1 ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เรื่อง 
ตักขยะไฮเทค“สุดยอดนววัต
กรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ระหว่างวนัท่ี 14-15 
พ.ย 2562ณ วิทยาลัยเทคนิค
คูเมือง 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

23 นายกล้าณรงค์ แรงจบ 
ครูท่ีปรึกษาองค์ความรู้ การ
ประกวดการน าเสนอสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
ภาษาอังกฤษ Solar Energy 
Helmet Camera  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระหว่างวันท่ี 14-15 
พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
คูเมือง 

 
 

รองชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

24 นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์ทา 
ครูผู้ควบคุม การประกวดร้อง
เพ ล งส ากลช ายห ญิ ง  ง า น
ประชุมวิชาการอง ค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
แ ละ ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ าน  ร ะ ดั บ
อา ชี ว ศึกษา จั งหวั ดบุ รี รั ม ย์ 
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ .ย . 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

 
 

รางวัลอื่นๆ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับจังหวัด 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
25 นางกัลยา บุญทันเสน 

คณะกรรมการ การประกวด
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
EDUCATION)  ง าน ประ ชุ ม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น  ร ะ ดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรี รัมย์ 
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย. 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 
 
 
 

 
 

รางวัลอื่นๆ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

26 นางกัลยา บุญทันเสน 
ครูผู้ควบคุม การประกวด
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
EDUCATION) ระดับ ปวส.      
งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 19-20 
พ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 

 
 

รางวัลอื่นๆ 

 
จังหวัด 

 
อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับนำนำชำติ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
 

1 
นางสาวสุนิสา พาสวัสด์ิ 
โครงการยุวทูตไทยไปประเทศ
ญี่ปุ่น ครั้ง ท่ี 7 ปีการศึกษา 
2562 

ชนะเลิศ นานาชาติ 

โครงการจัดขึ้นโดย 
IM JAPAN 
ร่วมกับ กระทรวง

แรงงานไทย 

 

 
รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

รำงวัลระดับชำติ 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 

1 นายกิตติธร มาเย้อ 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
จ.สุราษฎร์ธานี 
  

 

2 นายกิตติพล เสนามิตร 
นักเรียน ระดับช้ันอาชีวศึกษาระดับชาติ 
โครงการประกวดนวัตกรรม  สีเขียว
ประจ าปี 2562 (Yout reennovation 
Award 2019) ระหว่างวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562 
ณ อาคารเฉลิมราชกุราชกุมารี 60 
พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(CUInnovation Hub) 
กรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อื่นๆ 

ชาติ 
มูลนิธิพลัง
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

 

3 นางสาวปนัดดา ผะดาศรี 
นักเรียน ระดับช้ันอาชีวศึกษาระดับชาติ 
โครงการประกวดนวัตกรรม  สีเขียว
ประจ าปี 2562 (Yout reennovation 
Award 2019) ระหว่างวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562 
ณ อาคารเฉลิมราชกุราชกุมารี 60 
พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU 
Innovation Hub) กรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อื่นๆ 

ชาติ 
มูลนิธิพลัง
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
1 นายธีรเทพ พรมยา 

ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ปวช.โครงงานอุปกรณ์
ผลิตออกซิเจนจากแรงโน้ม
ถ่วงของโลก การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 
ระหว่างวนัท่ี 30 ม.ิย. ถึง 2 
ก.ค.2562 ณวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

2 นายเรืองเดช บานชน 
ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ปวช.โครงงานอุปกรณ์
ผลิตออกซิเจนจากแรงโน้ม
ถ่วงของโลก การประกวด
โ ค ร ง ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 
ระหว่างวันท่ี 30 มิ.ย. ถึง     
2 ก.ค. 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

3 นายเรืองยศ อินทวี 
ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ปวช.โครงงานอุปกรณ์
ผลิตออกซิเจนจากแรงโน้ม
ถ่วงของโลก การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 
ระหว่างวนัท่ี 30 ม.ิย. ถึง 2 
ก.ค. 2562ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
4 นางสาวมินตรา ยิงรัมย์ 

ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวช.โครงงานการศึกษาอาการงอก
และการเจริญเติบโตของไม้เนื้อแข็ง
ด้วยน้ ายาเร่งรากจากธรรมชาติ การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 30 
ประจ าปี 2562 ระหว่างวนัท่ี 1-4 
ธ.ค. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุม
แพ 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

5 นางสาวสุดารัตน์ เลิศล้ า 
ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวช.โครงงานการศึกษาอาการงอก
และการเจริญเติบโตของไม้เนื้อแข็ง
ด้วยน้ ายาเร่งรากจากธรรมชาติ การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 30 
ประจ าปี 2562 ระหว่างวนัท่ี 1-4 
ธ.ค. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุม
แพ 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

6 นางสาวอสมาภรณ์ มุขวัติ 
ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวช.โครงงานการศึกษาอาการงอก
และการเจริญเติบโตของไม้เนื้อแข็ง
ด้วยน้ ายาเร่งรากจากธรรมชาติ การ
ประกวดโครง งานวิทยาศาสตร์
อ า ชี ว ศึ กษ า -เ อส โซ่  ค รั้ ง ท่ี  30 
ประจ าปี 2562 ระหว่างวันท่ี 1-4 
ธ.ค.2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
7 นายณัฐพล พลสรรค์ 

เข้าร่วม การแข่งขันทักษะการฝึกฝีมือ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ครั้งท่ี 29 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวนัท่ี 9-13 
ธ.ค. 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

รางวัล
อื่นๆ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

8 นายชัยณรงค์ จันดาหาร 
เข้าร่วม การแข่งขันทักษะการฝึกฝีมือ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ครั้งท่ี 29 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวนัท่ี 9-13 
ธ.ค. 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 

9 นางสาวศรีนวล เรือนมูล 
เข้าร่วม การแข่งขันทักษะออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ 
ปวช. งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ครั้งท่ี 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันท่ี 9-13 ธ.ค. 2562  ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
10 นางสาวพรธิดา มีรัตน์ 

เข้าร่วม การแข่งขันทักษะออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ 
ปวช. งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ครั้งท่ี 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันท่ี 9-13 ธ.ค. 2562 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

11 นางสาวนรีรัตน์ เครือวัลย์ 
เข้าร่วม การแข่งขันทักษะออกแบบ
พัฒนา โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 
ระดับ ปวช. งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งท่ี 
29 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวนัท่ี 9-13 ธ.ค. 2562 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
12 นายทวี เชิดนาม 

เข้าร่วม การแข่งขันทักษะ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ระดับ ปวส. งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้ง
ท่ี 29 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวนัท่ี 9-13 
ธ.ค. 2562 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

13 นายภานุวัฒน์ แก้วเพชร 
เข้าร่วม การแข่งขันทักษะ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ระดับ ปวส . งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้ง
ท่ี 29 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันท่ี 9-13 
ธ.ค. 2562 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
14 น า ง ส า ว ว นั ส น น ท์  ภั ก ดี 

การแข่งขันทักษะ การผสม
เครื่องด่ืม "ประเภท Classic 
Bartender"  (ระดับ ปวช. ) 
งานประชุมวิชาการองค์การ
นั กวิ ชา ชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประ เทศไทย การแข่ ง ขัน
ทักษะวิ ชาชีพ  และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ครั้งท่ี 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  9-13 ธ .ค . 
2562             ณ 
อ า ชี ว ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 
 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 

15 นางสาว เ จน จิ ร า  ว งษ์ ม า 
การแข่งขันทักษะ การผสม
เครื่องด่ืม "ประเภท Classic 
Bartender"  (ระดับ ปวช. ) 
งานประชุมวิชาการองค์การ
นั กวิ ชา ชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประ เทศไทย การแข่ ง ขัน
ทักษะวิ ชาชีพ  และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ครั้งท่ี 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  9-13 ธ .ค . 
2562             ณ 
อ า ชี ว ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 
 
 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
16 นางสาวมินมะปราง สัตตาคม 

การแข่งขันทักษะ การผสม
เครื่องด่ืม "ประเภท Classic 
Bartender"(ระดับ ปวช. ) งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ครั้งท่ี 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันท่ี 9-13 ธ.ค. 2562   ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

17 นายจิรวัฒน แสนสุข 
ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ ช่ือ
ผลงาน Iron forest (ป่าเหล็ก) การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
“สุดยอดนววัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ระดับ ภาคะวันออกเฉียง
เหนือระหว่างวัน ท่ี 1-4 ธ .ค 
2562ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

18 นางสาวกรวรินทร์ เดชโคตร 
ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ ช่ือ
ผลงาน Iron forest (ป่าเหล็ก) การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
“สุดยอดนววัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับ ภาคะวันออกเฉียง
เหนือระหว่างวนัท่ี 1-4 ธ.ค 
2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
19 นายพงษ์เพชร แก้ววิเศษ 

ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธราณภัย
เครื่องผลิตไฟฟ้า DIY 
“สุดยอดนววัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 1-4 ธ.ค 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

20 นางสาวจอมขวัญ พิมภักดี 
ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธราณภัย 
เครื่องผลิตไฟฟ้า DIY 
“สุดยอดนววัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 1-4 ธ.ค 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

21 นายธนาวุฒิ ยุบรัมย์ 
ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการ
ประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผ ล ง า น วิ จั ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ภาค
ภาษาอั งกฤษ Solar Energy 
Helmet Camera 
 “สุดยอดนววัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 1-4 ธ.ค 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 
 
 
 
 
 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย รูปภำพ 
22 นายศุภกร ข าสัจจา 

ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ 
ปวส. 
โครงงานแบริเออร์กรองฝุ่น 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 
ระหว่างวนัท่ี 30 ม.ิย. ถึง 2 ก.ค. 
2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

23 นางสาวปิ่นทิพย์ พรมฮาด 
ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวส. 
โครงงานแบริเออร์กรองฝุ่น 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 
ระหว่างวนัท่ี 30 ม.ิย. ถึง 2 ก.ค. 
2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

รางวัลอื่นๆ ภาค 
ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
รำงวัลระดับจังหวัด 

ล ำดั
บ 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
รูปภำพ 

1 นายธีรเทพ พรมยา 
ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวช.โครงงานอุปกรณ์ผลิตออกซิเจน
จากแรงโน้มถ่วงของโลก 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 ระหว่าง
วันท่ี 17 มิ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

2 นายเรืองยศ อินทวี 
ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวช.โครงงานอุปกรณ์ผลิตออกซิเจน
จากแรงโน้มถ่วงของโลกการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ครั้งท่ี 29 ระหว่างวันท่ี 17 มิ.ย. 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

3 นายเรืองเดช บานชน 
ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวช.โครงงานอุปกรณ์ผลิตออกซิเจน
จากแรงโน้มถ่วงของโลก 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 ระหว่าง
วันท่ี 17 มิ.ย. 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

4 นางสาวปิ่นทิพย์ พรมฮาด 
ผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวส.โครงงานแบริเออร์กรองฝุ่น 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29 ระหว่าง
วันท่ี 17 มิ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

5 นายศุภกร ข าสัจจา 
ผู้จัดท า โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวส.โครงงานแบริเออร์กรองฝุ่นการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 29ระหว่าง

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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วันท่ี 17 มิ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

6 นางสาวมินตรา ยิงรัมย์ 
ผู้จัดท า โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวช. โครงงานการศึกษาการงอกและ
อัตราการเจริญเติบโตของเมล็ดไม้เนื้อ
แข็ ง ด้วยการใช้น้ ายาเร่ ง รากจาก
ธรรมชาติ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 
30 ระหว่างวันท่ี 15 พ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

7 นางสาวสุดารัตน์ เลิศล้ า 
ผู้จัดท า โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวช. โครงงานการศึกษาการงอกและ
อัตราการเจริญเติบโตของเมล็ดไม้เนื้อ
แข็ ง ด้วยการใช้น้ ายาเร่ ง รากจาก
ธรรมชาติ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 
30 ระหว่างวันท่ี 15 พ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

8 นางสาวอสมาภรณ์ มุขวัติ 
ผู้จัดท า โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวช. โครงงานการศึกษาการงอกและ
อัตราการเจริญเติบโตของเมล็ดไม้เนื้อ
แข็ ง ด้วยการใช้น้ ายาเร่ ง รากจาก
ธรรมชาติ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 
30 ระหว่างวันท่ี 15 พ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

9 นางสาวมลทิยา พิมกระจ่าง 
ผู้จัดท า โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ปวส. โครงงานการศึกษาผลการใช้น้ า
มะกอกป่าฟอร์มาลินในผัก ผลไม้และ
อาหารทะเล การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งท่ี 
30 ระหว่างวันท่ี 15 พ.ย. 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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10 นางสาวโสรยา สาแก้ว 
ผู้จัดท า โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ปวส. โครงงานการศึกษาผลการ
ใช้น้ ามะกอกป่าฟอร์มาลินในผัก ผลไม้
แล ะอ าหา รทะ เล  ก า รป ร ะก ว ด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ครั้งท่ี 30 ระหว่างวันท่ี 15 พ.ย. 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

11 นางสาวอภิญญา สุขดาษ 
ผู้จัดท า โครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับ ปวส. โครงงานการศึกษาผลการ
ใช้น้ ามะกอกป่าฟอร์มาลินในผัก ผลไม้
แล ะอ าหา รทะ เล  ก า รป ร ะก ว ด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ครั้งท่ี 30 ระหว่างวันท่ี 15 พ.ย. 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

12 นายณัฐพล พลสรรค์ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขา
เทคนิคพื้นฐาน ทักษะงาน 
ฝึกฝีมือ งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระ ดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย. 2562 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

รางวัล 
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

13 นางสาวกรวรินทร์ เดชโคตร 
ผู้จัดท า ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ Iron forest 
(ป่าเหล็ก) “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวนัท่ี 14-15 พ.ย. 
2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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14 นายจิรวัฒน์ แสนสุข 
ผู้จัดท า ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ Iron forest 
(ป่าเหล็ก) “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวนัท่ี 14-15 พ.ย. 
2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

15 นายพงษ์เพชร แก้ววิเศษ 
ผู้จัดท า ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทา
สาธารณภัย เครื่องผลิตไฟฟ้า DIY “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันท่ี 14-15 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

16 นางสาวจอมขวัญ พิมภักดี 
ผู้จัดท า ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทา
สาธารณภัย เครื่องผลิตไฟฟ้า DIY “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันท่ี 14-15 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

17 นายธนาวุฒิ ยุบรัมย ์
ผู้จัดท า ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 10 
ส่ิงประดิษฐ์ด้าน การประกวดองค์
ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและส่ิประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Sqlar Energy 
Helmet Camera 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 



51 
 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันท่ี 14-15 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

18 นางสาวนรีรัตน์ เครือวัลย์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการ
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระ ดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล 
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

19 นางสาวศรีนวล เรือนมูล 
เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการ
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระ ดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

รางวัล 
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

20 นางสาวพรธิดา มีรัตน์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการ
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระ ดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

รางวัล 
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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21 นางสาวสุนิสา พาสวัสด์ิ 
ผู้จัดท า ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 10 
ส่ิงประดิษฐ์ด้าน การประกวดองค์
ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและส่ิประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Sqlar Energy 
Helmet Camera “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวนัท่ี 14-15 พ.ย. 
2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

22 นายธีรเทพ พรมยา 
ผู้ จัดท า ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน 
ช่ือผลงาน หมวกกันน๊อคติดกล้อง
ชาร์ดไฟด้วยพลังงานแสงงอาทิตย์ “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีว ศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระ ดับอา ชีว ศึกษา จังหวั ดบุ รี รั ม ย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันท่ี 14-15 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 

รางวัล 
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

23 นางสาวชนาการต์ ครองยุติ 
ผู้ จัดท า ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน 
ช่ือผลงาน หมวกกันน๊อคติดกล้อง
ชาร์ดไฟด้วยพลังงานแสงงอาทิตย์ “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีว ศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระ ดับอา ชีว ศึกษา จังหวั ดบุ รี รั ม ย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันท่ี 14-15 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 
 
 

รางวัล 
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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24 นายธนาวุฒิ ยุบรัมย์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดร้อง
เพลงสากลชาย งานประชุมวิชาการ
อง ค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวนัท่ี 19-20 พ.ย. 2562 ณ 
ทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

25 นายธนาวัฒน์ ถะเกิงสุข 
เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดดนตรี
โฟล์คซอง งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวนัท่ี 19-20 พ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

26 นางสาววนัสนันท์ ภักดี 
เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดดนตรี
โฟล์คซอง งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระ ดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

27 นายชลชาติ วงศ์ดีวี 
เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดดนตรี
โฟล์คซอง งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระ ดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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28 นายปิญานันท์ นามไพร 
เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดดนตรี
โฟล์คซอง งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระ ดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

29 นายชยากร พลเย่ียม 
เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดดนตรี
โฟล์คซอง งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระ ดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย. 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

30 นางสาววนัสนันส์ ภักดี 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ การผสม
เ ค รื่ อ ง ด่ื ม  “ป ร ะ เ ภ ท  Classic 
Bartender”    งานประชุมวิชาการ
อง ค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีการศึกษา 
2562ระหว่างวันท่ี 19-20 พ .ย . 
2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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31 นางสาวเจนจิรา วงษ์มา 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ การผสม
เ ค รื่ อ ง ด่ื ม  “ป ร ะ เ ภ ท  Classic 
Bartender”    งานประชุมวิชาการ
อง ค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีการศึกษา 
2562ระหว่างวันท่ี 19-20 พ .ย . 
2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

32 นางสาวสุวรรณา จันทา 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ การบริการ
อาหารและเครื่อง ด่ืม งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี
การศึกษา 2562ระหว่างวันท่ี 19-
20 พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 
 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

33 นางสาวสงกรานต์ ศรีโมง 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ การบริการ
อาหารและเครื่อง ด่ืม งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 19-
20 พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 
 
 
 
 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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34 นางสาวพรกมล เหยียดกลาง 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ การบริการ
อาหารและเครื่อง ด่ืม งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี
การศึกษา 2562ระหว่างวันท่ี 19-
20 พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

35 นายทวี เชิดนาม 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ การ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 
ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ระหว่างวนัท่ี 19-20 พ.ย. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

36 นายภานุวัฒน์ แก้วเพชร 
เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ             
การออกแบบวงจรอิ เ ล็กทรอนิก ส์ 
ระ ดับ ปวส . ง านประ ชุมวิ ชาการ
อง ค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีการศึกษา 
2562ระหว่างวันท่ี 19-20 พ .ย . 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

37 นายชัยณรงค์ จันดาหาร 
เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ             
การออกแบบวงจรอิ เ ล็กทรอนิก ส์ 
ระ ดับ ปวส . ง านประ ชุมวิ ชาการ
อง ค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีการศึกษา 
2562ระหว่างวันท่ี 19-20 พ.ย.62  

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

    

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสตึกประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี ้
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1.1 ด้ำนควำมรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
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ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏบิัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
  4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำอำชีวศกึษำทีพ่ึงประสงค์ 
  4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
  1.1.1 ) เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานรอบแรก  
    - ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 316 คน 
    - ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 342 คน 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก   
    - ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 92.39% 
    - ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ร้อยละ 100% 
  1.1.3) ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา   
    ท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  
    - สถานศึกษาได้รับรองจาก กระทรวงแรงงานเป็นผู้ทดสอบ 
 

  2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
  1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    - จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบฯ ระดับ ประกาศนียบัตร    
    วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 316 คน  
    - จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบฯ ระดับ ประกาศนียบัตร 
    วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 314 คน  
  1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
    ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    - ร้อยละของผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบฯ  
    ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 79.43 
    มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
    - ร้อยละของผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบฯ  
    ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 70.57   
    มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
          1.2.3) ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก   
    ย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
    ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 
    - ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และผู้เรียน 
    ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ได้รบัการรับรองผล    
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    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
    จากส านักงาทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
  4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอสิระ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ :  
    - จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 
    หรือการประกอบอาชีพอิสระ    จ านวน 49  คน 
    - จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือ 
    การประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน 4 คน  
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
    - ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพสตึกได้รับการเชิดชู    
    เกียรติในการด าเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ในระดับ 3 ดาว   
    ประจ าปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562               
   1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
    ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
    การเป็นผู้ประกอบการหรือการ ประกอบอาชีพอิสระ 
    - จากผลการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐาน   
    คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถน าความรู้ไป    
    ประกอบอาชีพ ประกอบกับสถานศึกษามีการจัดโครงการอบรม 
    หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็น ผู้ประกอบการ ผู้เรียนได้ 
    ใช้ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียนเสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ  
    ผู้เรียนได้ผ่านการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ  

 

 2) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   1.2.1 ) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 3 รางวัล 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  จ านวน 1 รางวัล 
   1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
    - ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จ านวน 4 รางวัล 
    - ระดับภาค                   จ านวน 4 รางวัล   
   1.2.3) ผลสะท้อน : - สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้  
    นางสาวสุนิสา  พาสวัสด์ิ นักเรียนระดับ ปวช.3  
    สาขางานการบัญชี MEP เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อ 
    คัดเลือกให้เป็นตัวแทนยุวทูตไทย ในโครงการยุวทูตไทย 
    ไปประเทศญี่ปุ่น ครั้งท่ี 7 ปี พ.ศ.2562 โครงการจัดขึ้น 
    โดย IM JAPAN ร่วมกับกระทรวงแรงงานไทย  โดย 
    คัดเลือกนักเรียนจ านวน 20 คน จาก 13 จังหวัดท่ัว 
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    ประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานท่ี จ.โตเกียว จ.ฮิโรชิม่า  
    และ จ.เกียวโต และได้รับการยอมรับจากกระทรวงแรงงาน  
    มอบรางวัลเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีได้เข้าร่วม 
    การแข่งขันคัดเลือกประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.1.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    - ผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 270 คน               
    - ผู้เรียนระดับปวส. ช้ันปีท่ี 2 ท่ีส าเร็จการศึกษา  จ านวน 327 คน                   
   1.1.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    - ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.  
    คิดเป็น ร้อยละ  67.33% 
    - ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.  
    คิดเป็นร้อยละ  92.63% 
    1.1.3) ผลสะท้อน :  
    - ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสาย    
    อาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ว่าสามารถดูแลและให้ค าแนะน าผู้เรียน    
    ให้สามารถศึกษาจน ส าเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตรและเกณฑ์    
    การส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
    - ผู้เรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตร และได้รับการดูแลทางด้าน 
    วิชาการ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อนหรืออาจไม่ผ่าน 
    การประเมินผลให้สามารถซ่อมเสริมความรู้และประเมินผลการเรียน 
    ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดภายใต้การดูแลของครูผู้สอนซึ่งได้รับ 
    นโยบายให้ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนด้วยการให้กิจกรรมเพิ่มเติม  
    และจัดซ่อมเสริมตามหัวข้อท่ีผู้เรียนยังไม่ผ่านการประเมิน  
    - ส่วนผู้เรียนท่ียังไม่ผ่านการประเมินก็จัดรายวิชาให้ลงแก้ 
    ผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผล ซึ่งครูผู้สอนและ 
    ครูท่ีปรึกษาจะต้องติดตามผู้เรียนให้มาแก้ผลการเรียนครบทุกคน 
    - ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา    
    ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1.2.1 ) เชิงปริมำณ :    
    - จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์     
      จ านวน 2,291 คน    
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    1.2.2) เชิงคุณภำพ :  
    - ร้อยละผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์     
    หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท คิดเป็นร้อยละ 100% 
   1.2.3) ผลสะท้อน :  
    - ในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมาวิทยาลัยฯยังด าเนินการจัด  
    กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง   
    ประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพใน 
    อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) แต่ในทางปฏิบัติวิทยาลัยฯ จัดให้มี   โครงการกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา โดยแต่ละโครงการและกิจกรรม  
    โครงการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม   
    ท่ีพึงประสงค์ ดังนี ้
    1.2.3.1) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
    1.2.3.2) ผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตยทางานร่วมกับผู้อื่นได้    
    1.2.3.3) ผู้เรียนมีภาวะผู้น ากล้าแสดงออกกล้าน าเสนอข้อความ 
    คิดเห็น และน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาสู้กระบวนการแก้ไขไม่ให้เกิดข้ึนซ้ า 
    1.2.3.4) ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าและพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
    1.2.3.5) ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   
    ส่ิงแวดล้อม  
                1.20.3.6) วิทยาลัยฯ จัดโครงการ กิจกรรม ให้มีวัตถุประสงค์เพื่อ    
    พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ วัตถุประสงค์ท้ัง ๕ ข้อ ดังกล่าว ผ่านกิจกรรม 
    ต่างๆ เช่น โครงการปลูกจิตส านึก ให้นักเรียนและเยาวชน รักชาติ  
    ศาสนา พระมาหากษัตริย์ กิจกรรมวันไหว้ครู วันเข้าพรรษา เข้าค่าย 
    ลูกเสือ  กิจกรรมบริการชุมชน จิตอาสา เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียน  
    และผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับ และพึงพอใจ จาก 
    หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯได้ 
    จัดโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การ 
    นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   
  3. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.3.1) เชิงปริมำณ :  

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปีการศึกษา 2562  จ านวน 270 คน    

-  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  (ปวส.)  ปีการศึกษา 2562   จ านวน  327  คน  

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งส้ิน 597 คน การติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 

- ร้อยละของการติดตามภาวะผู้มีงานท า 26.7 %  
- ร้อยละของการติดตามภาวะผู้รองาน/ว่างงาน 7 % 
- ร้อยละของการติดตามภาวะผู้ศึกษาต่อ 66.3 % 
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   1.3.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.  
    ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน    
    ภาครัฐและเอกชน ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ    
    -    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      
         (ปวช.) ปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ  67.33%         
    -    มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน                                    
    -    ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาต่อ                                                              
    -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
       ปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ  92.63%  
    -   มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
    และประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ  34.9%                                   
    - ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ  58.5% 
    - ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ  65.1% 
   1.3.3) ผลสะท้อน :  
    - ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านของทักษะวิชาชีพ     
    งานช่างฝีมือ งานการบัญชี และงานธุรกิจ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ 
    เอกชน ท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าทางานหรือ 
    ศึกษาต่อ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 
    ในด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป ตลอดจนความรู้  
    หรือทักษะการประยุกต์ใช้ ตามหลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับ    
    สาขาวิชาท่ีเรียน สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้ท่ีมี 
    คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นท่ีต้องการ 
    ของหน่วยงานและสังคม 
 

   2) จุดเด่นมำตรฐำนที่ 1 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อท าให้พันธกิจของสถานศึกษาด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และตรงตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้รับความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีจุดเด่น ดังนี้ 
 2.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 2.3  การจัดเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.4 การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนของครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
 2.5 การบริการชุมชนและจิตอาสาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 2.6 สถานศึกษาด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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 2.7  สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน  ได้อย่างหลากหลาย  ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน  สังคม โดยมีผลงานเป็นท่ีโดดเด่นท่ีได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it center)  โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ และ
โครงการมหกรรม Open house รวมท้ังการสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนท่ัวไป นักเรียนในสังกัด สพฐ. เด็กด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการ ได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพ 
ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามีจิตอาสาใช้เวลาว่างและน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมต่อไป 
 2.8  ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้น าทางวิชาการ  สามารถบริหารจัดการจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมท าร่วม
รับผิดชอบ 
 

  3) จุดที่ควรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1 
 1.การลดปัญหาการออกกลางคัน 
 2.การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
 (V-NET) 
 3.การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 4.การผลิตส่ือนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน 
 5.การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1 
 1. สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบกระบวนการในการดูแลผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
 2.สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบ
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 3.สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้ท าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี (ICT) ในการจัดการเรียน
การสอนหลากหลายรูปแบบ 
 5.สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 6.สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะวิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทุก
แผนกวิชา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระภาค และระดับชาติ 
 7.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนคิดค้นสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงาน สร้างสรรค์ 
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมทุกแผนกวิชา และจัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอในการจัดท า
ผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
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 4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจดักำรอำชีวศึกษำ 
  4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
     ผลสัมฤทธิ์  
   1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
    1.1. เชิงปริมำณ :  
   -สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน   
   สมรรถนะ อย่างเป็นระบบ จ านวน 8 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100% 
    1.2) เชิงคุณภำพ :   
   -สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   มีคุณภาพอยู่ในระดับ 100% 
   1.3) ผลสะท้อน :            
   - หลักสูตรท่ีวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาให้เป็น   
   หลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่างเป็นระบบ สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้เรียน 
   ผู้ปกครองและสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน รวมทั้ง รับ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน โดยได้ด าเนินการก าหนดให้ผู้สอนศึกษาความ   
   ต้องการของตลาดแรงงานจากการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานและศาสตร์ 
   เครือข่ายท่ีมีอยู่ในสถานประกอบการ มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน า 
   ข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการโดยได้พัฒนาหลักสูตร 
   รายวิชา ร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนาจาก หลักสูตร ระหว่าง ครูผู้สอน และครู 
   ฝึกในสถานประกอบการ ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการเรียน 
   การสอนให้กับนักศึกษา ท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
  1.2) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุง    
   รำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
   1.2.1) เชิงปริมำณ :  
   - มีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
   รายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
   จ านวน 8 สาขาวิชา 
   1.2.2) เชิงคุณภำพ :  
   - สถานศึกษามีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    
   หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
   คิดเป็นร้อยละ 64% อยู่ในระดับ ดี 
 
 
   1.2.3) ผลสะท้อน :  
   - สถานประกอบการให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร   
   ฐานสมรรถนะในสาขาวิชาเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการ    
   เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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  4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา อาชีวศึกษา ดังนี้ 
     ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1) คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
   1.1.1) เชิงปริมำณ :  สถานศึกษามีครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ 
     การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จ านวน 48 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   1.2.2) เชิงคุณภำพ : สถานศึกษามีครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ 
     ปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 100% 
   1.1.3) ผลสะท้อน :  ผู้บริหาร ผู้เรียน ยอมรับคุณภาพของแผนการจัด 
     การเรียนรู้ของครูผู้สอน ดังผลการประเมินคุณภาพ 
     การสอน และการนิเทศการเรียนการสอนจากผู้บริหาร 
   1.2) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เนินผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
   และน ำไปใชใ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
   1.2.1) เชิงปริมำณ : ครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น 
     ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน  
     การสอน จ านวน 48 คน 
   1.2.2) เชิงคุณภำพ : ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี 
     เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน 
     การสอน คิดเป็นร้อยละ 100%. 
   1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
   1.3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   1.3.1) เชิงปริมำณ :  
     1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม    
     สาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 48 คน 
     2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
     ท่ีสอน  จ านวน 48 คน 
     3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ    
     จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย     
     จ านวน 48 คน 
     4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
     และแหล่ง การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน   
     จ านวน 48 คน 
     5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ 
     เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 48 คน 
   1.3.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียน 
     การสอน ร้อยละ 100 
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   1.3.3) ผลสะท้อน :   ครูผู้สอนส่วนใหหญ่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตาม   
     สาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการจัดการเรียนการสอนตรงตาม 
     แผนครบทุกรายวิชาท่ีสอน ใช้เทคนิควิธีการท่ี 
     หลากหลาย ใช้ส่ือ นวัตกรรม มีการท าวิจัยในช้ันเรียน    
     เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จึงส่งผลให้การจัดการจัดการเรียน    
     การสอนมีคุณภาพ 
   1.4) กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
   1.4.1) เชิงปริมำณ :  
     1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
     จ านวน 48 คน 
     2. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร    
     ประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบันจ านวน 48 คน 
     3. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ 
     ช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จ านวน 48คน 
     4. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ 
     มุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน จ านวน 48 คน 
     5. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช้วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล 
     ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  จ านวน 48 คน 
   1.4.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการ 
     ช้ันเรียน ร้อยละ 100 
   1.4.3) ผลสะท้อน :   ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ   
     การจัดการศึกษา ให้การยอมรับการบริหารจัดการ 
     ในช้ันเรียน ผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถดูข้อมูล 
     การเรียนและผู้เรียนและข้อมูลประจ าตัวผู้เรียน 
     ได้ตลอดเวลา 
   1.5) กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
    1.5.1) เชิงปริมำณ :  
          1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและ 
     เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 48 คน 
          2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
     12 ช่ัวโมงต่อปี จ านวน 48 คน 
          3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและ 
     การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
             จ านวน 48 คน 
          4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ      
     การพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 48 ผลงาน  
          5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง    
     และ การพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  
              จ านวน 48 คน 
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    1.5.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและ 
     การพัฒนาวิชาชีพ มีผลการประเมินร้อยละ 100 
   1.5.3) ผลสะท้อน :  ครูผู้สอนร้อยละ 100 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาตนเอง 
     และการพัฒนาวิชาชีพ ท้ังด้านการ ท าวิจัยในช้ันเรียนต่อ 

     การจัดการเรียนการสอนมีผลให้ครูมีสมรรถนะด้านวิจัย  
     และพัฒนาวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีจ าเป็น ในการสอน 
     และเป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้อง องค์กร  
     และหน่วยงานภายนอกอย่างมีคุณภาพ 
   1.6) กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
   ในชั้นเรียน 
    1.6.1) เชิงปริมำณ  : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต    
     ความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน และมีการ 
     พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้เร็วขึ้นและควบคุมทุกพื้นท่ี 
     การใช้งานในสถานศึกษา จ านวน 47 ห้อง 
    1.6.2) เชิงคุณภำพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ    
     อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน    
     ร้อยล่ะ 100  
    1.6.3) ผลสะท้อน :  วิทยาลัยมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพการในการ 
     จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 
  4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
     1) ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1) กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนขอมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัด 
             กำรสถำนศึกษำ 
         1.1.1) เชิงปริมำณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหาร   
     จัดการ ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
         1.1.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบ    
     ฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
         1.1.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
     จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลายทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
  1.2) อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
        1.2.1) เชิงปริมำณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ท่ีได้รับการพัฒนา    
     ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
     จ านวน 47 ห้อง 
        1.2.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน    
     ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน      
   1.2.3) ผลสะท้อน :  หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา 
     ใช้บริการอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
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  1.3) ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
    1.3.1) เชิงปริมำณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า  
     ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา  
     ระบบการส่ือสารภายใน และ ระบบรักษาความ   
     ปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     มีความสมบูรณ์ทุกรายการ 
    1.3.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
     ระดับยอดเย่ียม 
    1.3.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน   
     สมบูรณ์ ผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจ    
     ในระดับยอดเย่ียม 
   1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
    1.4.1) เชิงปริมำณ : ร้อยละ 85  
     ของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    1.4.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
     และศูนย์วิทยบริการ ระดับดีเลิศ 
    1.4.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีแบบสอบควมประเมนความพึงพอใจ 
     แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการมาตรฐาน 
     คุณภาพและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
   1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
    1.5.1) เชิงปริมำณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุม 
     พื้นท่ีใช้งาน และสถานศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน 
    1.5.2) เชิงคุณภำพ :ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง     
     เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    1.5.3) ผลสะท้อน :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต   
     ความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน    
     สถานศึกษา 
 4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี ้
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
        1.1.1) เชิงปริมำณ : การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ร้อยละ 100% 
                  1.  สาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
         จ านวน 8 แผนกวิชา  
                  2.  ผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 100% 
         1.1.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา 
     ระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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        1.1.3) ผลสะท้อน :  ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีอาชีพรองรับเมื่อส าเร็จ    
     การศึกษาตลอดจนเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
 

  2) จุดเด่นของมำตรฐำนที่ 2 
   1.  วิทยาลัยฯมีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา มีความรู้ ความสามารถ แก้ไขและบริหาร
จัดการช้ันเรียนได้ตามสถานการณ์ ครูผ่านกระบวนการนิเทศการสอนทุกแผนกวิชา และสามารถน าผลการนิเทศ
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   สอดแทรกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
 2. วิทยาลัยฯ มีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย การด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแผนท่ีวางไว้กับการด าเนินงานตามสภาพจริง 
 3. วิทยาลัยฯ มีการใช้ระบบ งานบริการของระบบงาน ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ี
มุ่งไปให้ถึงการเช่ือมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาท้ังในปัจจุบัน และระยะยาวอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.ยังคงใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (MIS) ท่ีครอบคลุมงานบริหารจัดการและเช่ือมต่อเป็น
เครือข่ายถึงกันท้ังในส่วนข้อมูลนักเรียน งานบุคลากร งานการเงิน งานทะเบียน งานปกครอง งานวิชาการ ระบบ
ห้องสมุด ท าให้วิทยาลัยฯ มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และประสานเป็นเครือข่ายตลอดจนมีระบบ
ความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งครูและบุคลากรสามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
อย่างรวดเร็ว 

  3) จุดที่ควรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 2 
 1.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาท้ัง ปวช.และ ปวส. 
 2. ครูและบุคลากรของแต่ละฝ่าย ควรพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและข่าวสารใหม่ ๆ 
อย่างสม่ าเสมอและเพิ่มขึ้น ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 2 
 1. วิทยาลัยฯ ควรจัดให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ขั้นตอนของต้นสังกัด เช่น การจัดการระบบทวิภาคี การพัฒนาตนเองของบุคลากร (ID PLAN)  
 2. วิทยาลัยฯ ควรจัดให้ครูให้เข้ารับการอบรมขั้นต่ าให้มีจ านวนมากขึ้นและหลากหลายเนื้อหาใน
รูปแบบการฟัง การอภิปราย การบรรยาย หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังท่ีตรงตามวุฒิท่ีสอนและสัมพันธ์กับ
วิชาท่ีสอนเพื่อเพิ่มความรู้ของครูผู้สอนและพัฒนาวิชาชีพ 
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  4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสงัคมแหง่กำรเรียนรู ้
 4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
    1.1.1) เชิงปริมำณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วม 
     ในการบริหารสถานศึกษา ร้อยล่ะ 100 
    1.1.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษา 
     แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 
    1.1.3) ผลสะท้อน :  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
     ร้อยละ 100 
   1.2) กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
    1.2.1) เชิงปริมำณ : ร้อยละของสาขาวิชา ร้อยละ100 
     ท่ีมีการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน  
    1.2.2) เชิงคุณภำพ : การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
     หน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     มีส่วนร่วมในหารพิจารณาทุนให้กับนักเรียนนักศึกษา 
    1.2.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีแผนการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด 
     การเรียนการสอน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน  
     ภายในภายนอกองค์กร      
   1.3) กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
    1.3.1) เชิงปริมำณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  
     จ านวน 10 โครงการ  
    1.3.2) เชิงคุณภำพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชน 
     และจิตอาสา  10 โครงการ  
    1.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯจัดให้มีการบริการชุมชน บริการวิชาชีพ  
     และจิตอาสามานานเกือบ 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ี 
     ให้การบริการโดยอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้บริหาร     
     และครูท่ีรับผิดชอบ โดยจัดให้มีบริการบ ารุงรักษา 
     ท่ีเกี่ยวกับยานพาหนะ เครื่องยนต์ต่างๆ ท่ีใช้ในงาน 
     ประจ าวัน ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาท่ีเกิดขึ้นใน 
     วาระต่างๆ ท่ีได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ    
     ชุมชน ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
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 4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   1.1.1) เชิงปริมำณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์    
     งานวิจัย. จ านวน 11 ช้ิน (รวมการประกวดองค์ความ 
     รู้การน าเสนอผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของคน 
     รุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ) 
   1.1.2) เชิงคุณภำพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์     
     งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
     - สถานศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม     
     ส่ิงประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ 
     “Solar Energy Helmet Camera” ได้รับรางวัลชมเชย 
     ระดับเหรียญทอง  ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   1.1.3) ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
     ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม  
     ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียน 
     ไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
     -  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค     
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562  
     ในการด าเนินโครงการฯในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลงาน 
     สุดยอดนวัตกรรมของวิทยาลัยฯ โดยนักเรียนนักศึกษา 
     ได้น าองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาจัดท าโครงการนวัตกรรม 
     ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สามรารถน าความรู้เทคโนโลยี 
     นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และการวิจัยฯมีประสิทธิภาพ 
     เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า ได้รับการเผยแพร่และ 
     เป็นท่ียอมรับของชุมชน และการจัดโครงการฯ การเรียน 
     การสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมให้เป็นสังคมแห่ง 
     ภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริม 
     คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น 
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   2) จุดเด่นมำตรฐำนที่ 3 
   1. วิทยาลัยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับหนุนให้ครู และนักเรียน นักศึกษาจัดท า
นวัตกรรมส่ิงประดิาฐ์งานสร้างงานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียน หรือร่วมกับบุคล ชุมชน
องค์กรต่างๆ ท่ีสามารรถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 2. วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัยย่างน้อย 1 รายวิชา 1 ภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วยการระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
 

   3) จุดทีค่วรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 3 
 การจัดท าโครงงาน/ช้ินงาน ควรให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอ
โครงการและพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถพัฒนาผลงานไปสู่
การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ รวมถึงมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น 
 

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของมำตรฐำนที่ 3 
   ช้ินงานและกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการอาชีวศึกษา สู่การ
แข่งขันเพื่อยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและเพื่อส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ คือการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ 
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการประกอบอาชีพ ด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านหัตถศิลป์ ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ด้านซอฟต์แวร์  
เป็นต้น ผลงานส่ิงประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริงส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง น าไปสู่ผลงานท่ีมีประโยชน์และสามารถ
จ าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีผ่านการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเป็นท่ี
ยอมรับท้ังในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนก่อเกิดเป็น “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 
 

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 103 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
115 

89.57 

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 19 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 76.00 

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 93 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 16 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 64.00 

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 90.59 

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



77 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 

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

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตำรำงที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 91.49 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 89.57 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 76 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 97.89 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 91.71 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 95 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 92.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษ

 
ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด
ดังนี้ 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. 1. โครงการสุดยอดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
2. 2. โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
3. 3. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. 4. โครงการระดมทุนการศึกษาพัฒนานักเรียน นกัศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
5. 5. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการ

ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
6. 6. โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 

เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
7. 7. โครงการโฮมรูมนักเรียน นักศึกษา 

 
 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. 1. โครงการการประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
2. 2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
3. 3. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
4. 4. โครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

 
 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

1. 1. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 

2. 2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี
การศึกษา 2562 

2. 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

3. 3. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
4. 4. โครงการนิเทศแผนกวิชา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี
การศึกษา 2562 

2. 2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562 

3. 3. โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี
การศึกษา 2562 

4. 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

5. 5. โครงการนิเทศแผนกวิชา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
6.  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

2. 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

3. 3. โครงการผลิตส่ือนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี (ICT) ใน
การจัดการเรียนการสอน 

4. 4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

5.  

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. 1. โครงการ Pre-V-NET ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. 2. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน

อาชีวศึกษาV-NET ปีการศึกษา 2562 
3. 3. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

4. 3. โครงการอบรมส่ือการเรียนการสอนให้กับคณะครู 
5. 4. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่ 
6. 5. โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
7. 6. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
8.  

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1. 1. โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร สู่มาตรฐานสากล 

2. 2. โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและประเมินแผนธุรกิจ 
3.  

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. 1. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
2. 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3.  
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ผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยหน่วยงำนต้นสังกัด  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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ค ำสั่งวิทยำลัยกำรอำชีพสตึก  
ท่ี 067/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(Self Assessment Report : SAR) 

ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำที่สัมพันธ์และเชือ่มโยง 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561   

 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นั้น 

 

เพื่อให้การขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเชิงประจักษ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมีเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดผลและประเมินคุณภาพได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผ็สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 
1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
๑.  นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย กรรมการ 

3.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย กรรมการ 
4.  นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย กรรมการ 

5.  นายอนัน ทองสุขใส รองผู้อ านวยการวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่  

๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

/ 2. เสนอแนวทาง…. 
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๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน   

๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และจัดท ำเคร่ืองมือรำยงำนผล
กำรประเมินตนเอง ประกอบด้วย 
๑.  นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
2.  นายอนัน ทองสุขใส รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนฯ ประธานกรรมการ 

3.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารฯ รองประธานกรรมการ 
4.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

5.  นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาฯ รองประธานกรรมการ 
6.  นางวาสนา นวลศรี หัวหน้าแผนกวิชาสามมัญ-สัมพันธ์ กรรมการ 
7.  นายสุริกานต์ เปรี่ยมไพบูลย์ หัวหน้าแผนกช่างเช่ือมโลหะ กรรมการ 
8.  นายวีระศักดิ์ บุญทันเสน หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน กรรมการ 
9.  นายธนกฤต สุวรรณกัญญา หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง กรรมการ 
10. นางแพรวพรรณ กิตติภูติกุล หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี กรรมการ 
11. นายสวัสด์ิ จันทราช หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ 
12. นายลือเดช บุญโยดม หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการ 
13. นายเชษฐา ตากกะโทก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ กรรมการ 
14. นายกล้าณรงค์ แรงจบ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน กรรมการ 
15. นายสุวิจักขณ์ จันทร์ส าราญ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม กรรมการ 
16. นางกัลยา บุญทันเสน หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
17. นางทิพวรรณ ยามรัมย์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  
1. จัดท าแนวทาง และเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในด้าน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ ใน
การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของวิทยาลัยให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

4. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 

/6.ด าเนินการ… 
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6. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกปี  

7. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

8. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

 
3. คณะกรรมกำรติดตำม ทบทวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

1.  นายอนัน ทองสุขใส รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนฯ ประธานกรรมการ 
2.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารฯ กรรมการ 

3.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4.  นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาฯ กรรมการ 

5.  นางกัลยา บุญทันเสน หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ กรรมการ 
6.  นางจิราภรณ์ งามช่ืน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
7.  นางทิพวรรณ ยามรัมย์ เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 

๑. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

๒. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
4.  คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  
ประกอบด้วย 
1.  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค ประกอบดวย การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะใน
การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
1.  นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นายวัฒนา พงษ์ชนะ หัวหน้างานแนะแนวฯ ประธานกรรมการ 

3. นางสาวอังคุณากร พลพา ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ กรรมการ 
4.  นางสาวปรียาพร มณีแสง เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ กรรมการและเลขานุการ 
1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางจิตรา จิตวิวัฒนา หัวหน้างานทะเบียน ประธานกรรมการ 

/3.  นายวัฒนา… 
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3.  นายวัฒนา พงษ์ชนะ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน กรรมการ 
4. นางสาวนวลละออ ประยันโต เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการ 

5. นางสาวธีรารักษ์ ปะลุวันรัมย ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
๑.3  ผูเรียนมีสมรรถนะในกำรเปนผปูระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 

1.  นายอนัน ทองสุขใส รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ประธานกรรมการ 

3.  นายสิทธิศักด์ิ ทันใจ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ กรรมการ 
4. นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรล้ า เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ กรรมการและเลขานุการ 

1.4  ผลงำนของผูเรียนดำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค หรืองำนวิจัย 
1.  นายอนัน ทองสุขใส รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นายนิพนธิ ์ โยวะ หัวหน้างานวิจัยฯ ประธานกรรมการ 

3.  นายเนติราช ค าก้อน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ กรรมการ 
4. นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรล้ า เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ กรรมการและเลขานุการ 

๑.๕ ผลกำรแขงขันทักษะวิชำชีพ 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 

3.  นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรฯ กรรมการ 
4. นางสาวนุจรี กระจ่างจิต เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

๑.6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 

3.  นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ กรรมการ 
4. นางสาวนุจรี กระจ่างจิต เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

๑.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางพนิดา บุญจงนุเคราะหกุล หัวหน้างานวัดผลและประเมินฯ ประธานกรรมการ 

3.  นางสาวกชพรรณ หลักหนองบัว ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ กรรมการ 
4.  นางสาววราพร พิมพ์หล้า เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ กรรมการและเลขานุการ 

๑.8 กำรมีงำนท ำและศึกษำตอของผูส ำเร็จกำรศึกษำ 
1.  นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นายวัฒนา พงษ์ชนะ หัวหน้างานแนะแนวฯ ประธานกรรมการ 

3. นางสาวอังคุณากร พลพา ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ กรรมการ 
4.  นางสาวปรียาพร มณีแสง เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ กรรมการและเลขานุการ 
ดำนที่ ๒ ดำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม และ
มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรสููการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

/๒.๑ การพัฒนา… 
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๒.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
 2.1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอยำงเปนระบบ ประกอบดวย 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 

3.  นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ กรรมการ 
4. นางสาวนุจรี กระจ่างจิต เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

    
 2.1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม 
 หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 

3.  นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ กรรมการ 
4. นางสาวนุจรี กระจ่างจิต เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

    
๒.๒ กำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปนส ำคัญ 
 2.2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติ ประกอบดวย 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
2.  นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
3.  นางวาสนา นวลศรี หัวหน้าแผนกวิชาสามมัญ-สัมพันธ์ กรรมการ 
4.  นายสุริกานต์ เปรี่ยมไพบูลย์ หัวหน้าแผนกช่างเช่ือมโลหะ กรรมการ 
5.  นายวีระศักดิ์ บุญทันเสน หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน กรรมการ 
6.  นายธนกฤต สุวรรณกัญญา หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง กรรมการ 
7. นางแพรวพรรณ กิตติภูติกุล หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี กรรมการ 
8. นายสวัสด์ิ จันทราช หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ 
9. นายลือเดช บุญโยดม หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการ 
10. นายเชษฐา ตากกะโทก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ กรรมการ 
11. นายกล้าณรงค์ แรงจบ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน กรรมการ 
12. นายสุวิจักขณ์ จันทร์ส าราญ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม กรรมการ 
13. นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ หัวหน้างานหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนุจรี กระจ่างจิต เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 2.2.2 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส ำคัญ และน ำไปใชในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
2.  นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
3.  นางวาสนา นวลศรี หัวหน้าแผนกวิชาสามมัญ-สัมพันธ์ กรรมการ 
4.  นายสุริกานต์ เปรี่ยมไพบูลย์ หัวหน้าแผนกช่างเช่ือมโลหะ กรรมการ 
5.  นายวีระศักดิ์ บุญทันเสน หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน กรรมการ 

/6.  นายธนกฤต… 
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6.  นายธนกฤต สุวรรณกัญญา หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง กรรมการ 
7. นางแพรวพรรณ กิตติภูติกุล หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี กรรมการ 
8. นายสวัสด์ิ จันทราช หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ 
9. นายลือเดช บุญโยดม หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการ 
10. นายเชษฐา ตากกะโทก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ กรรมการ 
11. นายกล้าณรงค์ แรงจบ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน กรรมการ 
12. นายสุวิจักขณ์ จันทร์ส าราญ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม กรรมการ 
13. นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ หัวหน้างานหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนุจรี กระจ่างจิต เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
ดำนที่ ๓ ดำนครูผสูอนและผบูริหำรสถำนศึกษา   
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม
มาตรฐานต าแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน และ
การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  
๓.๑ ครูผสูอน 

1.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางวาสนา นวลศรี หัวหน้างานบุคลากร ประธานกรรมการ 

3.  นางกัลยา บุญทันเสน ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร กรรมการ 
4. นางสาวสายรักษ์ บุญพร้อม เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการ 

5. นางสาวธีรารักษ์ ปะลุวันรัมย ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑.๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 

3.  นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ กรรมการ 
4. นางสาวนุจรี กระจ่างจิต เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

    
3.๑.๒ กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 

3.  นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ กรรมการ 
4. นางสาวนุจรี กระจ่างจิต เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

    
๓.๑.๓ กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 

1.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางวาสนา นวลศรี หัวหน้างานบุคลากร ประธานกรรมการ 

3.  นางกัลยา บุญทันเสน ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร กรรมการ 
4. นางสาวสายรักษ์ บุญพร้อม เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการ 

5. นางสาวธีรารักษ์ ปะลุวันรัมย ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
 

/๓.2 ผู้บริหาร… 
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๓.2 ผูบริหำรสถำนศึกษำ 
1.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางวาสนา นวลศรี หัวหน้างานบุคลากร ประธานกรรมการ 

3.  นางกัลยา บุญทันเสน ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร กรรมการ 
4. นางสาวสายรักษ์ บุญพร้อม เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการ 

5. นางสาวธีรารักษ์ ปะลุวันรัมย ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒.๑ กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีสวนรวม 

1.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางวาสนา นวลศรี หัวหน้างานบุคลากร ประธานกรรมการ 

3.  นางกัลยา บุญทันเสน ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร กรรมการ 
4. นางสาวสายรักษ์ บุญพร้อม เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการ 

5. นางสาวธีรารักษ์ ปะลุวันรัมย ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรระบบขอมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

1.  นายอนัน ทองสุขใส รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นายผดุงศักดิ์ บุญยืน หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ ประธานกรรมการ 

3.  นายลือเดช บุญโยดม หัวหน้างานสือการเรียนการสอน กรรมการ 
4.  นางสาวสุกัญญา ยะบุญม ี เจ้าหน้าท่ีงานสือการเรียนการสอน กรรมการและเลขานุการ 

5.  นายอัสนี บุญจงนุเคราะห์กุล เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
    

ดำนที่ 4 ดำนกำรมีสวนรวม 
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นายสิทธิศักด์ิ ทันใจ หัวหน้างานทวิภาคี ประธานกรรมการ 

3.  นายสุขิตกุล นามลัย ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคี กรรมการ 
4. นางสาวสุกัญญา ยะบุญม ี เจ้าหน้าท่ีงานงานทวิภาคี กรรมการและเลขานุการ 

    
๔.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นางวาสนา นวลศรี หัวหน้างานบุคลากร ประธานกรรมการ 

3.  นางกัลยา บุญทันเสน ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร กรรมการ 
4. นางสาวสายรักษ์ บุญพร้อม เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการ 

5. นางสาวธีรารักษ์ ปะลุวันรัมย ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
1.  นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2. ว่าท่ีร้อยตรีบุญส่ง นิเวศสวรรค์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ ประธานกรรมการ 

3.นายเชษฐา ตากกะโทร ผู้ช่วยหัวหน้างานดครงการพิเศษ กรรมการ 
4. นายกล้าณรงค์ แรงจบ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนฯ กรรมการ 

/4. นายกล้าณรงค์… 
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6. นางสาวรุ่งอุบล แดนโคตรผม ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม กรรมการ 
7.  นางสาวปรียาพร มณีแสง เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม กรรมการ 
8.  นายอาคม สิมงาม เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวสุภาวดี แสงค า เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม ผู้ช่วยกรรมการและ
เลขานุการ 

 
ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพื้นฐำน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของ 
5.1 อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม 

1.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 5 
2.  วัชระพงษ ์ เวศสุวรรณ์ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี ประธานกรรมการ 

3.  นายธนกฤต สุวรรณกัญญา ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี กรรมการ 
4.  นางสาววิภาวดี วงค์ตรี เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี กรรมการและเลขานุการ 

5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน 
1.  นายธีรกรณ์ พรเสนา รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 5 
2.  วัชระพงษ ์ เวศสุวรรณ์ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี ประธานกรรมการ 

3.  นายธนกฤต สุวรรณกัญญา ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี กรรมการ 
4.  นางสาววิภาวดี วงค์ตรี เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี กรรมการและเลขานุการ 

5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริกำร 
1.  นายปัณณทัต เพียรการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 5 
2. นางสาวณิชา แสงรัตนะวงค์ หัวหน้างานวิทยบริการ ประธานกรรมการ 

3. นางสาวจิระประภา สุริพล ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ กรรมการ 
4. นายวิษณุ มาตรกลาง เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ กรรมการและเลขานุการ 

5.4 ระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใชงำนดำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
1.  นายอนัน ทองสุขใส รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นายผดุงศักดิ์ บุญยืน หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ ประธานกรรมการ 

3.  นายลือเดช บุญโยดม หัวหน้างานสือการเรียนการสอน กรรมการ 
4.  นางสาวสุกัญญา ยะบุญม ี เจ้าหน้าท่ีงานสือการเรียนการสอน กรรมการและเลขานุการ 

5.  นายอัสนี บุญจงนุเคราะห์กุล เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
5.5 กำรเขำถึงระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

1.  นายอนัน ทองสุขใส รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนฯ ท่ีปรึกษาด้านท่ี 1 
2.  นายผดุงศักดิ์ บุญยืน หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ ประธานกรรมการ 

3.  นายลือเดช บุญโยดม หัวหน้างานสือการเรียนการสอน กรรมการ 
4.  นางสาวสุกัญญา ยะบุญม ี เจ้าหน้าท่ีงานสือการเรียนการสอน กรรมการและเลขานุการ 

5.  นายอัสนี บุญจงนุเคราะห์กุล เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่  
๑. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มี
ข้อมูลรายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 

5. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนและเผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผู้รับผิดชอบ 

1.  นายอนัน ทองสุขใส รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนฯ ประธานกรรมการ 
2.  นางจิราภรณ์ งามช่ืน หัวหน้างานวางแผนฯ กรรมการ 

3.  นายนิพนธ ์ โยวะ หัวหน้างานวิจัยฯ กรรมการ 

4.  นายผดุงศักดิ์ บุญยืน หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล กรรมการ 

5.  นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ หัวหน้างานส่งเสริมการค้าฯ กรรมการ 

6.  นายอัสนี บุญจงนุเคราะห์กุล เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล กรรมการ 
7. นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรล้ า เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ กรรมการ 
8.  นางกัลยา บุญทันเสน หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางทิพวรรณ ยามรัมย์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าท่ี  จัดพิมพ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเผยแพร่ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ 

 
 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  4   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 

(นางชมบุญ  ลาภอุปถัมภ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 

 
 
 
 
 


