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คำนำ 
 

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ที่ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542 โดยใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตราที่ 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

อนึ่ง ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัย ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ทั้งนี้เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง 
ทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
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ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
1.  การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ประกอบด้วย  
  1.1 ผลลัพธ์ 
           ประเด็นการประเมิน 1 2 3 4 5 6      รวม    เฉลี่ย 
           มาตรฐานที่  
           1              5 4 4                        13   4.33 
                       2              5 5 5 5 5 5       30   5.00 
                       3             5 5 5 5  5           5      25   5.00 
                รวม                            73   4.87 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1.2 ประเด็นการประเมิน 
     1.1.1 จำนวนประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก จำนวน...13.. ประเด็นการประเมิน 
     1.1.2 จำนวนประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ ดี จำนวน....2..... ประเด็นการประเมิน 
     1.1.3 จำนวนประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้   จำนวน.....-....ประเด็นการประเมิน 
     1.1.4 จำนวนประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง จำนวน....-...ประเด็นการประเมิน 
     1.1.5 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จำนวน.....-......ประเด็นการประเมิน 
 
  1.3 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด) 
        1.  ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้มีวิสัยทัศน์ มีความรู ้ ความสามารถ มีการบริหารงานตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
        2.  สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นจานวนมาก 
        3. การบริการวิชาการ วิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษา 
        4. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นสัดส่วนทำให้เกิดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์อย่างหลากหลายเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ  
      วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มุ่งเน้นการจัดการเรียน การสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมใน
การที่จะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ คือ การเป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความชำนาญการเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง โดยมีจุดเด่นของการดำเนินการดังนี้ วิทยาลัยการอาชีพ
บำเหน็จณรงค์ ได้สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนร่วมกับ
สถานประกอบการผ่านกระบวนการประชุม การสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียน การสอนในระบบทวิภาคี มีการส่งครูไปฝึกงานในสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึก



อาชีพ มีการติดตามเพื่อการนิเทศโดยการจัดทำแผนนิเทศการฝึกอาชีพ การประชุมร่วมกับสถานประกอบการ
เพื ่อการจัดทำแผนการฝึก การร่วมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกั บสถาน
ประกอบการ และการดำเนินการของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ต่อการจัดการเรียน การสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการจัดนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของหลักสูตร โดยผสมผสานระหว่างสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดย
มีการลงนามความร่วมมือ และการจัดทำแผนการฝึก จากการดำเนินการในการจัดการเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ ผ่านกระบวนการวางแผนและกระบวนการดำเนินการที่เป็นแบบแผนดังกล่าว ในปีการศึกษา 
2562 มีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการมีรายละเอียดดังนี้ นักเรียน นักศึกษาออกฝึก
อาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา จำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 76.37 ของนักเรียน 
นักศึกษาทั้งหมด มีสถานประกอบการของส่วนราชการร่วมในการจัดการศึกษา จำนวน 19 สถานประกอบการ 
คิดเป็นร้อยละ 21.11  ของสถานประกอบการทั ้งหมด มีสถานประกอบการของเอกชนร่วมในการจัด
การศึกษา จำนวน 71 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 78.89  ของสถานประกอบการทั้งหมด และระดับ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.87 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาตาม
แผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนยุทธศาสตร์) เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญที่มี
ผลการดำเนินงานบรรลุตามข้อกำหนดของประเด็นวิสัยทัศน์ และหรือประเด็นยุทธศาสตร์ โดยสรุปดังนี้ 
 3.1  สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งยึดหลักการและแนว
ทางการดำเนินการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อบรรลุถึงประเด็นคุณธรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การ
ตรงต่อเวลา การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
และการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ประเด็นวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการ กิจกรรม โครงการที่หลากหลายโดยมีขั้นตอนกระบวนการที่สำคัญ คือ การ
สร้างความตระหนัก  การดำเนินการ  ผลการดำเนินการ และสถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน มีการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยกลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม
ครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนมีผล การ
ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรมมีการดำเนินการผ่านกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ 
ดังนี้ ประกาศของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ว่าด้วยสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม การประชุม
ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ผ่านสื่อสารสนเทศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน และ
พื้นที ่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตาม นิเทศ และประเมินผลของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากงานต่าง ๆ ส่วนของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
จะทำให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งประกอบด้วยทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิดและจิตใจ ได้แก่การมี
สุขภาพที่แข็งแรง มีปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเพียบพร้อม 
สามารถดำรงสถานภาพ ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมของสังคมได้ 
ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาที่ซับซ้อนได้ สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ภายหน้าได้ถูกต้อง 
และสามารถดำเนินวิถีชีวิต ที่ชอบธรรม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการดำเนินงานขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และชมรมวิชาชีพ รวมถึงการได้รับรางวัล อาทิรางวัลสถานศึกษา



ปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบอาชีวศึกษา 
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสีเขียว ปี2562 (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่
คุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพของตนเองและวิทยาลัยฯ 
โดยยึดตามหลักของ วิสัยทัศน์ “สถานศึกษาแห่งความสุข สู่ยุค 4.0” เอกลักษณ์ “จิตอาสา บริการวิชาชีพ” 
อัตลักษณ์ “สถานศึกษาแห่งความสุขและมีความปลอดภัย” ของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ให้สัมพันธ์
กับหลักคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 นำสู่การเรียนร่วมกับสถานประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มุ่งเน้นการจัดการ
เรียน การสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการที่จะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีจุดเน้นที่
สำคัญ คือ การเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีความชำนาญการเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง โดยมี
จุดเด่นของการดำเนินการดังนี้ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนร่วมกับสถานประกอบการผ่านกระบวนการประชุม การสร้าง
องค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระบบทวิภาคี มีการส่งครูไป
ฝึกงานในสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพ มีการติดตามเพื่อการนิเทศโดยการจัดทำแผน
นิเทศการฝึกอาชีพ และจากการดำเนินการในการจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ผ่านกระบวนการ
วางแผนและกระบวนการดำเนินการที่เป็นแบบแผนดังกล่าว ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน นักศึกษาออก
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการนักศึกษาออกฝึกอาชีพ ร้อยละ 76.37 จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่า 
นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และความรู้มากยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาตนเองปรับตัวให้เข้ากับสังคม
เพ่ือนร่วมวิชาชีพได้ดีขึ้น  
 3.3 บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน การบริการวิชาการ วิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการ โดยให้นักเรียน 
นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในทุกโครงการจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษา คือ นักเรียน นักศึกษา 
มีความสุขในการเรียนการปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัยในการการมาเรียน ทั้งภายในและภายนอก และ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จ
ณรงค์จึงได้กำหนดประเด็นของการออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนให้สอดคล้องกับ เอกลักษณ์ 
ของวิทยาลัยฯ โดยการกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน มีการประชุมทำความเข้าใจครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา มีการจัดทำแผนการดำเนินการที่มีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย มีการลงนามความร่วมมือ
เพื่อบริหารจัดการกับหน่วยงานอื่น ๆ การออกให้บริการวิชาการ วิชาชีพให้แก่ชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพ
บำเหน็จณรงค์ มีการดำเนินการที่มีการวางแผน มีการประสานงานกับหน่วยงานของส่วนราชการ และเอกชน
ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ  มีการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุกโครงการ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีผลการดำเนินการในแต่ละโครงการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  ประกอบ
ไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมFix it Center กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการทำเจลล้างมือ กิจกรรม
การทำหน้ากากอนามัยและ Face Shield กิจกรรมการปลูกป่าโล่ใหญ่ การช่วยเหลือน้ำท่วมที ่จ ังหวัด
อุบลราชธานี โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญต่าง ๆ และโครงการอาชีวะ
อาสาในช่วงเทศกาล เป็นต้น 



 3.4 บริหารบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรม การบริหารจัดการฝ่ายต่าง ๆ และการจัดการเรียน
การสอน ของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มีการนำเอาเทคโนโลยีในส่วนต่าง ๆ มาบริหารจัดการควบคู่
กับการดำเนินการปกติของสถานศึกษา มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรม ผ่านกระบวนการคิดและการให้คำปรึกษาในเชิงสร้างสรรค์ของครูที่
ปรึกษา การดำเนินการในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมมีจุดเด่นของ
สถานศึกษาดังนี้ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้ดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม โดยการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
อาทิ การตรวจสอบการเข้าแถวหน้าเสาธง และการแจ้งผู้ปกครองโดยใช้ระบบการจัดส่งข้อความ เพื่อกำกับ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ตรงตามเวลา    (ตามข้อกำหนดของ
สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม) และแจ้งความเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปกครอง และการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา การรายงานความก้าวหน้าทางการเรยีน
ของนักเรียน นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือแจ้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าใน
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพของตนเองและนักเรียน นักศึกษาในความปกครอง และเพื่อที่จะให้ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และผู้ปกครองได้นำผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การใช้ระบบงานสารบัญ 
(RMS) มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานสารบัญของสถานศึกษา เพื่อลดระยะเวลาในการสั่งการ และ
ประหยัดทรัพยากรตามแนวทางของสถานศึกษาพอเพียง การใช้ E – Portfolio ในการบริหารจัดการข้อมูล
ของครู และนักเรียน นักศึกษา การใช้สื ่อการเรียน การสอนในรูปแบบต่าง ๆ การดำเนินการจัดทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และการส่งเสริมนวัตกรรม วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษา ผ่านรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ABU โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าว
ความเร็ว ครั้งที่ 2 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาค รางวัลรอง
ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื ่องขยายเสียงเคลื ่อนที ่ โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะการพูดเป็น
ภาษาอังกฤษ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
การประกวดร้องเพลงสากล ชาย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน
ทักษะ การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระดับภาค รางวัล
รองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล โดย อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระดับภาค 
รางวัลรองชนะเลิศ โครงงานการศึกษาความพึ่งพอใจของผู ้บริโภคชาสมุนไพรในรสชาติที ่ต่างกัน โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัด ชัยภูมิ ระดับ รองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศ เป็นต้น 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งยึดหลักการและแนวทางการดำเนินการสถานศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือบรรลุถึงประเด็นคุณธรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การตรงต่อเวลา การประพฤติปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การดำเนินการพัฒนาเพื่อมุ่ งสู่
ประเด็นวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ได้ดำเนินการผ่าน
กระบวนการ กิจกรรม โครงการที่หลากหลาย เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม เป็น



สถานศึกษานำสู่การเรียนร่วมกับสถานประกอบการ เป็นสถานศึกษาในการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน และ
เป็นสถานศึกษาที่บริหารบนพื้นฐานของเทคโนโลยี นวัตกรรม  
 4.2 ผลการดำเนินงาน 
              สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน 
โดยได้กำหนดเป็นประเด็นหลักของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาในระยะ 3 ปี จากการกำหนดวิสัยทัศน์
“สถานศึกษาแห่งความสุข สู่ยุค 4.0” ดังกล่าว ยังมีการกำหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงความสำเร็จของวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนมีการกำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์โดยของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน มีผลการดำเนินการตามพฤติกรรม จากการ
ออกให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนผ่านแนวทางและวิธีการดังกล่าว ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
ตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีผลการดำเนินการในแต่ละโครงการสูง
กว่าเป้าหมายที่กำหนด เช่น กิจกรรมFix it Center โดยการช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี และ
โครงการอาชีวศึกษา เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ มีผู้รับบริการเฉลี่ย 685 คัน มีความพึงพอใจในการรับ
บริการในระดับมากที่สุด ได้สถิติที่สูงที่สุดในจังหวัดชัยภูมิ และระดับประเทศ การให้บริการตามโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ มีผลการดำเนินการ ตรวจซ่อมและ
บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลทางการเกษตร   และอื่น ๆ จำนวน 486 
ชื้น มีผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมากที่สุด กิจกรรมจิตอาสาเป็นการเข้าร่วมการทำความสะอาด
รอบบึง การตัดหญ้าการล้างห้องน้ำสาธรณะ กิจกรรมการทำเจลล้างมือนำมาใช้ในสำนักงานและแจกให้
บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีผลการดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ ในระดับมากที่สุด กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัย 
200 ชิ้น Face Shield 200 ชิ้น แผงกั้นผู้ป่วย 4 แผง และกล่องป้องกันเชื้อไวรัสสฟุ้ง 4 กล่อง โดยการนำไป
มอบให้ทางโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ โรงพยาบาลซับใหญ่ โรงพยาบาลเทพสถิต และโรงพยาบาลจัตุรัส มีผล
การดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ ในระดับมากท่ีสุด เป็นต้น 
 4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ   
       4.3.1 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษา
ปลอดภัย และนักศึกษา มีความสนใจใฝ่รู้และสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่คิดค้นเสาะแสวงหา
ความรู้ด้านต่าง ๆ มีน้ำใจ มีจิตอาสา และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีที่บุคคลกระทำเพื่อผู้อ่ื นและ
สังคม ความมีน้ำใจที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในสังคมต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทร
ต่อกัน 
       4.3.2 สถานศึกษานำสู่การเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ได้รับความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกับ
สถานศึกษา สามารถนำไปใช้ประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้ทันที ไม่ต้องรอให้จบการศึกษา 
เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้ มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการเพราะนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพจริงอยู่ในสถานประกอบการอยู่แล้ว ดังนั้นโอกาสที่จะได้
งานทำจึงมีสูง สามารถพัฒนานักศึกษาซึ่งจะเป็นบุคลากรของสถานประกอบการในอนาคตให้เป็นบุคลากรที่มี
ฝีมือ ความรู้ตรงกับความต้องการ สามารถวางแผนกำลังคนอย่างเป็นระบบในระยะยาว เป็นการเตรียม
บุคลากรที่มีคุณภาพ เพ่ือรองรับความต้องการแรงงานในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และ
เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสังคม เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้โอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง และ
สถานศึกษายังได้ผลิตผู้เรียนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาความรู้  ความสามารถของ
ครู มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับสถานประกอบการ เป็นผลให้สามารถพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวหน้า
และทันสมัย 



     4.3.3 การออกให้บริการวิชาการ วิชาชีพให้แก่ชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุกโครงการ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตาม
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีผลการดำเนินการในแต่ละโครงการสูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด ประกอบไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมFix it Center กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
การทำเจลล้างมือ กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยและ Face Shield กิจกรรมการปลูกป่าโล่ใหญ่ การ
ช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. โครงการขับเคลื่อน
สถานศกึษาพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญต่าง 
ๆ และโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาล เป็นต้น 
 4.3.4 สถานศึกษาบริหารบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรม นำมาใช้การตรวจสอบการเข้าแถว
หน้าเสาธง และการแจ้งผู้ปกครองโดยใช้ระบบการจัดส่งข้อความ เพื่อกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ตรงตามเวลา   (ตามข้อกำหนดของสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม) 
และแจ้งความเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา การรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อแจ้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ของนักเรียน นักศึกษาในความปกครอง เพื่อทีจะให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองได้นำผลจากการวัดและ
ประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การใช้ระบบงานสารบัญ (RMS) มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงาน
สารบัญของสถานศึกษา เพื่อลดระยะเวลาในการสั่งการ และประหยัดทรัพยากรตามแนวทางของสถานศึกษา
พอเพียง การใช้ E – Portfolio ในการบริหารจัดการข้อมูลของครู และนักเรียน นักศึกษา การใช้สื่อการเรียน 
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ และการดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และการส่งเสริมนวัตกรรม เพ่ือ
นำมาพัฒนาตนเองและวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ การส่งเสริม สนับสนุน และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เลขท่ี 1 หมู่ 15  ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่  ตำบลบ้านชวน 
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36160 
  โทรศัพท์ 08 0006 6021 ,08 0006 6976  โทรสาร - 
  E-mail bamnet.ac.th@gmail.com, Bamnet2010@hotmail.com   
         Website www.bamnet.ac.th  
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
 ว ิทยาล ัยการอาช ีพบำเหน็จณรงค์ จ ัดต ั ้งข ึ ้นเม ื ่อ พ.ศ.2539 บนเนื ้อที ่  80 ไร ่ ในพื ้นที่
สาธารณประโยชน์โคกแดง ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 60 กิโลเมตร 
และห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 323 กิโลเมตร  
 ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรทวิศึกษา การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
หลักสูตรพิเศษอ่ืน ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม รวม 4 สาขาวิชา คือ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม รวม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ และรายวิชาอ่ืน ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน 
 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 15 ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ตำบลบ้านชวน อำเภอ
บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาบริเวณติดต่อกับพ้ืนที่ชุมชน ดังนี้ 
ทิศเหนือ มีอาณาบริเวณติดต่อกับหมู่บ้านวังพระทราย 
ทิศใต้ มีอาณาบริเวณติดต่อกับหมู่บ้านหนองโสน 
ทิศตะวันออก มีอาณาบริเวณติดต่อกับพื้นท่ีการเกษตรของชุมชน 
ทิศตะวันตก มีอาณาบริเวณติดต่อกับถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ และสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค อำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 
สภาพชุมชนโดยรอบ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลัก (บำเหน็จณรงค์ -ซับใหญ่) 
อยู่ห่างจากตัวอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร 
ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม 
การจัดการศึกษา จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สภาพชุมชนโดยรอบ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลัก (บำเหน็จณรงค์ -ซับใหญ่) 
อยู่ห่างจากตัวอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร 
  



 สภาพเศรษฐกิจ  โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม 
  สภาพสังคม วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน การคมนาคม โดยรถโดยสารไม่
สะดวก  (ผู้ประกอบการรถโดยสารน้อยราย) จึงทำให้การเดินทางมาเรียนของนักเรียน นักศึกษาไม่สะดวก อีก
ทั้งประชาชนในชุมชน มีรายได้น้อย จึงไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในปริมาณมาก 
 
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 167 0 91 258 

ปวช.2 89 80 106 275 

ปวช.3 60 0 45 105 

รวม ปวช. 316 80 242 638 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 111 0 111 

ปวส.2 52 0 52 

รวม ปวส. 163 0 163 



  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 122 86 70.49 

ปวส.2 64 58 90.63 

รวม 186 144 77.42 

   
 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 105 68 64.76 

ปวส.2 52 29 55.77 

รวม 157 97 61.78 

   
 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

6 6 6 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 12 11 11 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 12 8 12 

เจ้าหน้าที่ 16 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

10 - - 

รวม ครู 30 25 29 

รวมทั้งสิ้น 59 25 29 

  
 



 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 127 71 198 

พาณิชยกรรม 127 46 173 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 254 117 371 

   
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 3 

รวมทั้งสิ้น 8 

  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 2867810.00 

งบดำเนินงาน 3290000.00 

งบลงทุน 5056000.00 

งบเงินอุดหนุน 2724950.00 

งบรายจ่ายอื่น 2004500.00 

รวมทั้งสิ้น 15943260.00 



2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ ประสานชุมชน 
  อัตลักษณ์ 
  สถานศึกษาแห่งความสุข และมีความปลอดภัย 
  เอกลักษณ์ 
  จิตอาสาบริการวิชาชีพ 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 การระดมความคิดเห็นในการจัดทำวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยกำหนดภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ดังนี้ 
 “สถานศึกษาแห่งความสุข สู่ยุค 4.0” 
  พันธกิจ 
  พันธกิจ (Mission) 
 การกำหนดพันธกิจของสถานศึกษา เป็นการวิเคราะห์หน้าที่ของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา และกำหนดหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนด
ร่วมกันของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563วิทยาลัยการอาชีพ
บำเหน็จณรงค์ได้กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ 
 1. สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลอดภัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงบริการวิชาชีพ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เป็นนวัตกร 
จากโครงงานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย  
 4. ส่งเสริมให้ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ออกให้บริการวิชาการ  
บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและต่อยอดธุรกิจ 
 5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน 
  เป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน มีทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. ประชาชน ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
 3. คณะครูและบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้นทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านวิจัย สมรรถนะทาง 
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง และการบริหารจัดการ 
 4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ 
ประโยชน์ได้จริง 
 5. ระบบงานวิจัยที่ชัดเจน สามารถเพ่ิมจำนวนและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยในระดับชาติ 



 6. ชุมชน สังคม หรือเครือข่าย ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ ของวิทยาลัย 
 7. บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย และยกระดับ
วัฒนธรรมไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ 
 8. ระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ขององค์กร 
 
  ยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 11 ยุทธศาสตร์ คือ 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 4 กลยุทธ์ 
 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 7 
กลยุทธ์  
 1.3 ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 2 กล
ยุทธ์  
 1.4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ2 กลยุทธ์  
 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีกลยุทธ์ใน
การดำเนินการ 3 กลยุทธ์  
 1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีองค์ความรู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เทคโนโลยี มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 3 กลยุทธ์  
 1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิชาชีพ มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 6 กลยุทธ์  
 1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีกล
ยุทธ์ในการดำเนินการ 4 กลยุทธ์  
 1.9 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมครู บุคลากรและผู้เรียนในการออกให้บริการชุมชน มีกลยุทธ์ในการ
ดำเนินการ 3 กลยุทธ์   
 1.10 ยุทธศาสตร์การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีกลยุทธ์ใน
การดำเนินการ 3 กลยุทธ์  
 1.11 ยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 3 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ในการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 40 กลยุทธ์ คือ 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 4 กลยุทธ์ 
คือ    
 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้มีความเข้มข้นและตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการกระบวนการหรือกิจกรรมกีฬา นันทนาการ สังคม  
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมมาตรการในการสร้างจิตสำนึกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 7 
กลยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 



 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้เรียนให้มีสอดคล้องกับสภาวะสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
 กลยุทธ์ที่ 8 ปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์วิทยบริการให้ตอบสนองต่อการพักผ่อนและเรียนรู้       
ด้วยตนเอง 
 กลยุทธ์ที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการควบคุมภายใน 
 กลยุทธ์ที่ 10 เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์ข้อมูล 
 กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
  1.3 ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 2 กล
ยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 12 ขับเคลื่อนกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาแบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 13 ขับเคลื่อนกิจกรรมการรักษาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 
 1.4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ2 กลยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 14 การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 15 ขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีกลยุทธ์ใน
การดำเนินการ 3 กลยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 16 สร้างเครือข่ายการจัดการเรียน การสอน การฝึกประสบการณ์ และการหารายได้
ระหว่างเรียนรวมกับสถานประกอบการ 
 กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้ตอบสนองต่อมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 18 ปฏิรูปการจัดการเรียน การสอนเพ่ือการสื่อสารสากล 
 1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีองค์ความรู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เทคโนโลยี มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 3 กลยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 19 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 20 ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ 21 สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาด้านวินัย และจรรยาบรรณ 
 1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิชาชีพ มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 6 กลยุทธ์ 
คือ 
 กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
 กลยุทธ์ที่ 23 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 24 พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่ 25 เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ 26 สร้างคุณภาพการวัดผล ประเมินผล รายงานผล 
 กลยุทธ์ที่ 27 พัฒนาคุณภาพการฝึกอาชีพและระบบการนิเทศ 
 1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีกล
ยุทธ์ในการดำเนินการ 4 กลยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 28 ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 30 ปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบติดตาม และจัดเก็บข้อมูล 



 กลยุทธ์ที่ 31 ยกระดับองค์ความรู้ และความตระหนักของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 1.9 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมครู บุคลากรและผู้เรียนในการออกให้บริการชุมชน มีกลยุทธ์ในการ
ดำเนินการ 3 กลยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 32 สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม 
 กลยุทธ์ที่ 33 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม 
 กลยุทธ์ที่ 34 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล 
 1.10 ยุทธศาสตร์การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีกลยุทธ์ใน
การดำเนินการ 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 35 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 36 การจัดหาสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 37 การพัฒนาระบบซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ 
 1.11 ยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 3 กลยุทธ์ คือ  
 กลยุทธ์ที่ 38 กระจายโอกาสในการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ โครงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 39 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงการ โครงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 40 สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เป็นสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

“โครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาในการดำเนินการ” โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
(ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2560 
ระดับ 4 ดาว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ผ่านการประเมิน
องค์การมาตรบานดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน้จณรงค์ ได้ดำเนินการโครงการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ องค์การมาตรฐาน
ดีเด่นสถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุมวิชาการองคืการ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเห 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 
รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบอาชีวศึกษา 
รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรม 
พ่ึงพาตนเองได้ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

สำนักงานสีเขียว ปี 2562 (Green Office) 
รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ (กองลูกเสือ
วิสามัญ) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

การดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“โครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาในการดำเนินการ” โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ภาค
ตะวันอกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ 
3 ดาว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางชะลอ สังข์งาม 
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวะศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวแอนนา สุริเวช 
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวะศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ 
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวะศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด 
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นายสุริยา เชื้อวังคำ นางสาววราภรณ์ อ่อนทุม นางสาวแอนนา สุรเวช 
ปรึกษาโครงงานเรื่อง เครื่องสีข้าวโพดขนาดเล็ก ส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์
เบนซิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การดำเนินงาน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ป 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นางสาวธัญลักษณ์ หีบขุนทด นางชะลอ สังข์งาม นางสาววารี เสถียรจัส
ตุรัส 
โครงงานที่ปรึกษาเรื่อง อุปกรณ์ตัดโซ่รถจักรยานยนต์ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การดำเนินงานการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นางสาววารี เสถียรจัสตุรัส นายธีรวัฒน์ เจริญศิริ นายมนตรี เจียงพุดซา 
ที่ปรึกษาโครงงานเรื่อง อุปกรณ์ลดค่าไฟ 18 มงกุฎ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การดำเนินงานการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐวดี เสน่ห์จันทร์ นางสาวทัศนัย ปัจมนต์ นางสาวศุภศิริ นาค
คำ 
ปรึกษาโครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพน้ำยาล้างห้องน้ำที่ทำจาก
น้ำหมักสับปะรด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การ
ดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สมาค 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

น่ยธนากร แดงบำรุง นายเกษม วงษ์ชัย นายไกรสร สุริโย 
ครูที่ปรึกษา โครงงานอุปกรณ์ดูดเศษโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จ
ณรงค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการประกวดและจัด
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ครั้งที่ 28 
ประจำปีพุทธศักราช 2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึษา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววารี เสถียรจตุรัส 
ครูที่ปรึกษาโครงการ smart farm one smart phone 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวพุทธชาติ ทิพย์ประทุม และนางสาวแอนนา สุริ
เวช 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมการประชุมวิชาการ
การแข่งขังทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล 
ครูที่ปรึกษาโครงการ smart farm one smart phone 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปริญญา สอนสีลา 
ครูที่ปรึกษาโครงการ smart farm one smart phone 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส 
ครูที่ปรึกษา การศึกษาความพ่ึงพอใจของผู้บริโภคชาสมุล
ไพรในรสชาติที่ต่างกัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวธัญาลักษณ์ หีบขุนทด 
ครูที่ปรึกษา การศึกษาความพ่ึงพอใจของผู้บริโภคชาสมุล
ไพรในรสชาติที่ต่างกัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวทัศนัย ปัจจมนต์ 
ครูที่ปรึกษา การศึกษาความพ่ึงพอใจของผู้บริโภคชาสมุล
ไพรในรสชาติที่ต่างกัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปริญญา สอนสีลา 
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว ครั้งที่ 2 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายอภิสิทธิ์ เรืองสิริวัฒนกุล 
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว ครั้งที่ 2 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ว่าที่ร้อยตรี ชนะคมศร คงยืน 
คระกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ 
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ 
(สถานศึกษาขนาดใหญ่) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรชัย นันจินดา 
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ 
(สถานศึกษาขนาดกลาง) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุริยา เชื้อวังคำ 
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ 
(สถานศึกษาขนาดกลาง) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรชัย นันจินดา 
คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
อาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรี ขะนะคมศร คงยืน นางสุรชัย นันจินดา และ
นายอดิศร สิทธิวงศ์ 
การคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
(ประเภทผู้บริหาร) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส นายธนากร แดงบำรุง นาย
มนตรี เจียมพุดซา และนางสาวทัศนัย ปัจมนต์ 
การคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
(ประเภทข้าราชการครู) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเกษม วงษ์ชัย นายสุริยา งามลม และนายนิติ ภูมิ่ง
เดือน 
การคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
(ประเภทพนักงานราชการ) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอภิสิทธิ์ เรื่องศิริวัฒนกุล และ นางสาวธัญลักษณ์ 
การคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
(ประเภทครูพิเศษสอน) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ทานบำเพ็ญ 
นางสาวไพลิน กลิ่นศรีสุข นายสมจิต ทานบำเพ็ญ และ
นายสายฝน มีชำนาญ 
การคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
(ประเภทบุคลากรทางการศึกษา) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพุทธิดา โชติเจริญนาน นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ 
นางสาวสุขกมล กันสมบูรณ์ นายปราโมทย์ เอ็นดู นาย
ปวิช เกียรติสินนา นางสาวธญัลักษณ์ หีบขุนทด นาง
ชะลอ สังข์งาม นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล นายสุริยา งา
มล 
เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่
คุณธรรมพึ่งพาตนเองได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววราภรณ์ อ่อนทุม นางสาวณัฐวดี เสน่ห์จันทร์ 
นางสาวดารินทร์ จำรัสประเสริฐ และนายธีรวัฒน์ เจริญ
ศิร ิ
โครงการอบรมเชิ่งปฏิบัติการการให้ความรู้เกณฑ์การ
ประเมินศูนย์บ่มเพราะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส นางสาวดารินทร์ จำรัสประเสริฐ 
นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ์ นายสุรชัย นันจินดา นายอดิ
ศักดิ์ ดิลกชาติ และนายอดิสร สิทธิวงค์ 
คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรชัย นันจินดา 
คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน 
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน 
คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส 
กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประกาศวิชาชีพขั้นสูง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ์ และนายสุรชัย นันจินดา 
กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประกาศวิชาชีพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวทัศนัย ปัจมนต์ นางชะลอ สังข์งาม นางสาว
สุพัตรา อาบสุวรรณ์ และนางสาววารี เสถียรจัตุรัส 
ครูที่ปรึกษา โครงงานผงเชิงสมุนไพรใบเตยBNEC 
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวทัศนัย ปัจมนต์ นางชะลอ สังข์งาม นางสาว
สุพัตรา อาบสุวรรณ์ และนางสาววารี เสถียรจัตุรัส 
ครูที่ปรึกษา โครงงานผงเชิงสมุนไพรใบเตยBNEC 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

นายปริญญา สอนลิลา นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล นาย
อมร ศรีหนารถ และนายสุริยา งามลม 
ครูที่ปรึกษา ทีมลูกพระฤทธิฤาชัย การแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาABU 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอดิศร สิทธิวงษ์ 
คณะกรรมการควบคุมกิจกรรมประจำวัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรี ชนะคมศร คงยืน และนายสุรชัย นันจินดา 
รองประธานกรรมการทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนาเดีย กลิ่นศรีสุข นางสาวสุมนทา บทนอก 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ไทย งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาช ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นางสาววริษา พบโชค นางสาวอารียา ศรีสกุล 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักาะการขายสินค้าออนไลน์ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัด
ชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่าง
วันที่ 6-8 พ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายจิรวัฒน์ เอ้ือยกลาง นายณัฐวุฒิ บุญสมบัติ นายฐานันดร ขำขุนทด 
นายเสกสรร เหมียดไธสง นายสุภาพร ช่างจัตุรัส 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการแข่งขันปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STAM งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ใน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายธนากร เหล็กมา และ นายอภิเชษฐ์ ชนะสิทธิ์ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน
ระหว่างวั 

นายภูมินทร์ เอื้อพิทักษ์ 
นการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการเล่านิทานพื้นบ้าน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัด
ชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่าง
วันที่ 6-8 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นางสาววรรณวิสา มีรัมย์ 
ในการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวดพูดสาธิตภาษาอังกฤษ 
(Demonstration Contest) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานและหลักสูตรวิช 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายณรงค์ศักดิ์ กระจายกลาง และ นายนครินทร์ กลิ่นศรีสุข 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย
โปรแกรมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานและหลักสูตรวิ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายภูวนัย ประทุมวงค์ นายอุดมศักดิ์ แสงล้ำ และ นายญาณวิทย์ สุดดี
พงษ์ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟ งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด 
จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน
ระหว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นางสาวพอหทัย หอพิกลาง และ นายเกียรติศักดิ์ ปติเก 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและ
หลักสูตรวิชา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายปรมินทร์ ฟากหนองดู่ นายจักรกฤษณ์ พูนหนองแวง นายจิรวัตร ด้วง
แสง 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัด
ชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่าง
วัน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายศุภวัตร กลิ่นศรีสุข 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด 
จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน
ระหว่างวั 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายศุภชัย ไพวงศ์ และ นายกฤษดา เสนจัตุรัส 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 6-
8 พฤศจิ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายนครินทร์ มาสงค์ และ นายสุรศักดิ์ โพธิ์แก้วสิริ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัด
ชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่าง
วันที่ 6-8 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายพีรพงษ์ พอกขุนทด นายชัชวาล เข็มสันเทียะ นายสมบัติ เถื่อนรอด 
นายวัชระพล แสงฤทธิ์ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัด
ชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่าง
วันที่ 6-8 พฤ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายยืนยง ยึดพวก นายเทิดศักดิ์ ชูขุนทด นายสันติ แหล่แก่น 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 6-
8 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายศักดาวุฒิ ดีขุนทด นายวสันต์ ทวงลี 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายโสภณวิชย์ อุปโก นายสหรัฐ บันเทิง 
นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊ศโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพร 

นายเอกบดี อยู่ภักดี นายปภพ มีหมื่น นางสาวชลธิชา รอดชัยภูมิ 
ครงงานเรื่อง เครื่องสีข้าวโพดขนาดเล็ก ส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การดำเนินงานการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาส 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายเอกบดี อยู่ภักดี นายคมสันต์ แจ่มเพ็ง นายฉัตรบดินทร์ จันทนา 
โครงงานเรื่อง อุปกรณ์ตัดโซ่รถจักรยานยนต์ . การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การดำเนินงานการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นางสาวคัทรียา แพะขุนทด นางสาวจันทร์ฑิมา หวังมุ่งกลาง นางสาวนิตยา 
สุขผล 
โครงงานเรื่อง การศึกษาอุณหภูมิในการทำหน่อไม้ดองตากแห้งการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การดำเนินงานการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายศุภวัตร กลิ่นศรีสุข นางสาวกิติมา ปอสูงเนิน นางสาวศรพิณ โกสุม 
โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพน้ำยาล้างห้องน้ำที่ทำจากน้ำหมัก
สับปะรดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การดำเนินงาน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายอภิเชษฐ์ ชนะสิทธิ์ นายสุรศักดิ์ โพธิ์แก้วศิริ นายธนากร เหล็กมา 
โครงงานเรื่อง อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การ
ดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาส 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

นายนครินทร์ กลิ่นศรีสุข นายปปฏิภาณ ฉลูพันธ์ นางสาวพอหทัย หอพิก
ลาง 
โครงงานเรื่อง อุปกรณ์ลดค่าไฟ 18 มงกุฎ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การดำเนินงานการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายบดินทร์ ภักดีพงษ์ นายคมสันต์ แจ่มเพ็ง นายฉัตรบดินทร์ จันทนา 
โครงงานอุปกรณ์ดูดเศษโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการประกวดและจัดนิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ครั้งที่ 28 ประจำปีพุทธศักราช 
2561 ระดับภาค ภาคต 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

  
 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววีรญา ตรวจสมบัติ 
โครงงานการศึกษาความพ่ึงพอใจของผู้บริโภคชาสมุลไพร
ในรสชาติที่ต่างกัน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวปิยนุช มากงูเหลือม 
โครงงานการศึกษาความพ่ึงพอใจของผู้บริโภคชาสมุลไพร
ในรสชาติที่ต่างกัน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสริญญา แก้วทับทิม 
โครงงานการศึกษาความพ่ึงพอใจของผู้บริโภคชาสมุลไพร
ในรสชาติที่ต่างกัน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายศณายุธ มิเลิศ 
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว ครั้งที่ 2 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายเกรียรติศักดิ์ ด้วงโป้ 
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว ครั้งที่ 2 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายนิรันดร์ สีชาล ี
ประกวดโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอภิวัฒน์ โชคพัฒฑิต 
ประกวดโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสิรถนัย กล้าสงคราม 
ประกวดโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายภูวดล นามเข็ม 
ประกวดโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสรศักดิ์ สมคะเน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบและตรวจ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธีรพงษ์ จันทร์สิงห์ นางสาววิภาวรรณ นพสันเทียะ 
และนางสาวพรรณวิสา ฝ่ายจิตรชอบ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งและควบคุม
ไฟฟ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพศิน ฟากหนองดู่ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพันกร แก้วเพชร 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ทักษะการพูดเป็น
ภาษาอังกฤษ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจักรกฤษณ์ พูนหนองแวง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ รองชนะเลิศอันดับ 2ทักษะการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชัยวัฒน์ เป้าจันทึก 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายศรายุธ มีเลิศ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะแมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุภรดา ชูเดช 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพลากร อุดม 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายภัทรภูมิ และกสิน และนายภคภูมิ และกสิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเกียรติศักดิ์ ด้วงโป้ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะแมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุรศักดิ์ โพธิ์แก้วศิริ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชินวัฒน์ ดวงแก้ว 
การแข่งขันทักษะ การเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายนครินทร์ มาสงฆ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชาคริต หวังประสบกลาง และนายวีรภัทร เหิบขุดทด 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชาคริต หวังประสบกลาง และนายวีรภัทร เหิบขุดทด 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชาคริต หวังประสบกลาง และนายวีรภัทร เหิบขุดทด 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปภพ มีหมื่น นายสมศักดิ์ คุณสมบัติ และนายพินิจ 
เฟ้าหนองคู่ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจักรภพ เจริญเขต และนายณัฐพล บางขุนทด 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศิริวรรณ เพ็งขุนทด 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจีรวัฒน์ ด้วงแสง 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวดเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายศุภวัตร กลิ่นศรีสุข และนางสาวธิติกาญจน์ นภาศิริ
เมธารัตน์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเขมวัฒน์ จันทร์เพ็ญมงคล 
การแข่งขันทักษะ การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอัษฎาวัฒิ เชื้อมีแรง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบและตรวจ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวณัฐธิดา อินทร์อ่อน 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายกิตติศักดิ์ พรมเสนา นายสุทัศน์ สีทอง นายสุรวุท อม
ฤกษ์ นายเตชสิทธิ์ เคลือบขุนทด และนายอัครพล จันท
บูรณ์ 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวดดนตรีสากล 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชัยยา กินนาสน 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลง
สากล ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายญาณวิทย์ สุดดีพงษ์ 
กีฬากรีฑา ประเภทวิ่ง 5000 เมตร ชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายญาณวิทย์ สุดดีพงษ์ 
กีฬากรีฑา ประเภทเดินทน5000 เมตร ชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสิโรตม์ บุญทัน และนายสุรศักดิ์ ไพลงาม 
กีฬากรีฑา ประเภทขว้างจักร ชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรศักดิ์ ไพลงาม และนายสิโรตม์ บุญทัน 
กีฬากรีฑา ประเภทพุ่งแหลน ชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรศักดิ์ ไพลงาม และนายสิโรตม์ บุญทัน 
กีฬากรีฑา ประเภททุ่มน้ำหนัก ชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายภคภูมิ และกสิน นายภัทรภูมิ และกสิน นายวชิราวุธ 
เพียดขุนทด นายศรายุธ มีเลิศ นางสาวสุจิตรา อยู่ยง 
นางสาวณัฐธิดา อินทร์อ่อน นายเกียรติศักดิ์ ด้วงโป้ นาย
อัษฎาวุธ เชื้อมีแรง นายชาญณรงค์ หอมทอง และนาย
สรศ 
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 



ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ



เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรี ยนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน

ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื ่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
      1) ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาปรากฏผลดังนี้ 
 1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     1.1.1) เชิงปริมาณ  
     - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 105  คน สำเร็จการศึกษา 67 คน 
              - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า  52  คน สำเร็จการศึกษา  29  คน 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ 
       ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 63.81  
       ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 55.77  
       คิดเป็นผู้สำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นรอ้ยละ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีโดยผล
ผู้สำเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 ลดลงกว่าปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 
77.42   
    1.1.3) ผลสะท้อน 
       สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน    
 1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     1.2.1) เชิงปริมาณ 
      - จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน  59  คน 
      - จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน  
27 คน 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ 
     ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 
45.76 เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระมีคุณภาพอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2561 พบว่า ในปี
การศึกษา 2562 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ สูงกว่าปีการศึกษา 2561  
     1.2.3) ผลสะท้อน 
     จากผลการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระและ มีผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ เป็นที่ยอมรับในชุมชน  
 1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 



     1.3.1) เชิงปริมาณ 
     จำนวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยในปีการศึกษา 2562 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 21  ผลงาน 
     1.3.2) เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และงานวิจัยใน
สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  มีคุณภาพอยู่ในระดับกำลังพัฒนา 
    1.3.3) ผลสะท้อน 
     ได้รับการยอบรับจาก ชุมชน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร  
 1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     1.4.1) เชิงปริมาณ 
     จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  2 คน 
     1.4.2) เชิงคุณภาพ 
     ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ปวช.1 คน  และปวส.1 คน 
     1.4.3) ผลสะท้อน 
     องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
 1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     1.5.1) เชิงปริมาณ 
     จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน  94  คน 
     1.5.2) เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 100 
     1.5.3) ผลสะท้อน 
     องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมี
มาตรฐานวิชาชีพ 
 1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
     1.6.1) เชิงปริมาณ 
     จำนวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน 94 คน 
     1.6.2) เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็น ร้อย
ละ 100 
     1.6.3) ผลสะท้อน 
     องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 1.7) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
     1.7.1) เชิงปริมาณ 
     จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปวช. และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 92 คน 
 1.7.2) เชิงคุณภาพ 



     ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาปวช. และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 85.83 
     1.7.3) ผลสะท้อน 
     องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
      1) ผลสัมฤทธิ์ 
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาปรากฏผลดังนี้ 
 2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     2.1.1) เชิงปริมาณ 
     - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 105  คน สำเร็จการศึกษา 67 คน 
     - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า  52  คน สำเร็จการศึกษา  29  คน 
    2.1.2) เชิงคุณภาพ 
       ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 63.81   
       ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 55.77  
       คิดเป็นผู้สำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นรอ้ยละ 61.15 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
     2.1.3) ผลสะท้อน 
       สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน    
 2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     2.2.1) เชิงปริมาณ 
     - จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน  59  คน 
     - จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน  
27 คน 
     2.2.2) เชิงคุณภาพ 
       ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 
45.76 เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระมีคุณภาพอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา 
     2.2.3) ผลสะท้อน 
       จากผลการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระและ มีผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ เป็นที่ยอมรับในชุมชน 
 
  
 



 2.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
      2.3.1) เชิงปริมาณ 
        จำนวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยในปีการศึกษา 2562 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 21  ผลงาน 
      3.4.2) เชิงคุณภาพ 
        สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และงานวิจัยใน
สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  มีคุณภาพอยู่ในระดับกำลังพัฒนา 
      3.4.3) ผลสะท้อน 
        ได้รับการยอบรับจาก ชุมชน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร  
 2.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      2.4.1)  เชิงปริมาณ 
        จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 คน 
     2.4.2) เชิงคุณภาพ 
        ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ปวช. 1 คน และ ปวส. 1 คน 
      2.4.3) ผลสะท้อน 
        องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
 2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
      2.5.1) เชิงปริมาณ 
        จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน  94  คน 
      2.5.2) เชิงคุณภาพ 
        ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 100 
      2.5.3) ผลสะท้อน 
        องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมี
มาตรฐานวิชาชีพ 
 2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
      2.6.1) เชิงปริมาณ 
        จำนวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน 94 คน 
      2.6.2) เชิงคุณภาพ 
        ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็น ร้อย
ละ 100 
      2.6.3) ผลสะท้อน 
        องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 2.7) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
     2.7.1) เชิงปริมาณ 
       จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปวช. และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 92 คน 
 



    2.7.2) เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาปวช. และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 95.83 
    2.7.3) ผลสะท้อน 
      องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
     1) ผลสัมฤทธิ์ 
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาปรากฏผลดังนี้ 
 3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     3.1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     3.1.1) เชิงปริมาณ 
     - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 105  คน สำเร็จการศึกษา 67 คน 
     - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า  52  คน สำเร็จการศึกษา  29  คน 
     3.1.2) เชิงคุณภาพ 
      ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 63.81   
       ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 55.77  
       คิดเป็นผู้สำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นรอ้ยละ 61.15 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
     3.1.3) ผลสะท้อน 
       สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน    
 3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     3.2.1) เชิงปริมาณ  
     - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. 558 คน ระดับ ปวส. 163 คน รวมทั้งสิ้น 721 คน 
     - จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 671 คน 
     3.2.2) เชิงคุณภาพ 
       ผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ 83.16 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยียม 
     3.2.3) ผลสะท้อน 
       สถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้เรียนที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และสถานศึกษา ได้รับรางวัล
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 
3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
      3.3.1) เชิงปริมาณ 
      - จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน  59  คน 



      - จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน  
27 คน 
     3.3.2) เชิงคุณภาพ 
        ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 
45.76 เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระมีคุณภาพอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา 
     3.3.3) ผลสะท้อน 
       จากผลการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระและ มีผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ เป็นที่ยอมรับในชุมชน  
3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
      3.4.1) เชิงปริมาณ 
        จำนวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยในปีการศึกษา 2562 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 21  ผลงาน 
      3.4.2) เชิงคุณภาพ 
        สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และงานวิจัยใน
สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  มีคุณภาพอยู่ในระดับกำลังพัฒนา 
      3.4.3) ผลสะท้อน 
        ได้รับการยอบรับจาก ชุมชน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร  
 3.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      3.5.1)  เชิงปริมาณ 
        จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 คน 
      3.5.2) เชิงคุณภาพ 
        ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ปวช. 1 คน และ ปวส. 1 คน 
      3.5.3) ผลสะท้อน 
        องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
 3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
      3.6.1) เชิงปริมาณ 
        จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน  94  คน 
      3.6.2) เชิงคุณภาพ 
        ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 100 
      3.6.3) ผลสะท้อน 
        องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมี
มาตรฐานวิชาชีพ 
 3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
      3.7.1)  เชิงปริมาณ 
        จำนวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน 94 คน 
 



      3.7.2) เชิงคุณภาพ 
        ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็น ร้อย
ละ 100 
      3.7.3) ผลสะท้อน 
        องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 3.8) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
      3.8.1) เชิงปริมาณ 
        จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปวช. และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 92 คน 
     3.8.2) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาปวช. และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 85.83 
     3.8.3) ผลสะท้อน 
      องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ 
     2) จุดเด่น 
     4.1.2) จุดเด่น        
       - สถานศึกษามีผลงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับยอดเยี่ยม นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พ่ึงประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงค์ 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
  4.1.3) จุดที่ควรพัฒนา  
          - การส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะภาษา ได้แก่ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  
          - การส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
          - ส่งเสริมด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
          - ส่งเสริมด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  4.1.4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
          - ควรปรับพื้นฐานผู้เรยีน ด้านทักษะภาษาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
 
 
 
 
 



 
  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
   1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา 
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
     1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
    1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน  1  สาขา 
    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 12.80 
    1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
   1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
     1.3.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 
100 
     1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  
     1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
   1.4) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
    1.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 36 คน 
    1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
    1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการ
สอน 
 



 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาดังนี้ 
   2.1) การจัดการเรียนการสอน 
     2.1.1) เชิงปริมาณ :  
           1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  36  คน 
           2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  32 คน 
           3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย 36 คน 
           4. จำนวนครูที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน 36 คน 
           5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 36 
คน 
    2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 
100 
         2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
         2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
         2.2.1) เชิงปริมาณ :   
         1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  36  คน 
         2. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  36  คน 
         3. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  36  
คน 
         4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน  36  คน 
         5. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  36  คน 
         2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 
         2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
         2.3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
         2.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน  จำนวน 26 ห้อง 
         2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน   คิดเป็นร้อยละ 96.30 



         2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
         3) ด้านการบริหารจัดการให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
         3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
         3.1.1) เชิงปริมาณ : 
         1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน  34  คน 
         2. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย12ชั่วโมงต่อปี  จำนวน  18  คน 
         3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  จำนวน  18  คน 
         4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา  วิชาชีพ  จำนวน 18 คน 
         5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่  ไม่มี 
         3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ  
         3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน 
     3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
     3.2.1) เชิงปริมาณ : ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
     3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 4 รายการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
     3.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการที่ทำความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 
90 แห่ง มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
     3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
    3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
    3.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี
หลากหลายทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
    3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    3.4.1) เชิงปริมาณ :  
          1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  ร้อยละ 100 
          2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  ร้อยละ 50 



    3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
    3.4.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
    3.5.1) เชิงปริมาณ : สาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 สาขา 
    3.5.2) เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับดี 
    3.5.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 
    3.6) อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    3.6.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียนห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 78.50 
    3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์ม อยู่ในระดับดีเลิศ 
    3.6.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
    3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้แก่ระบบไฟฟ้าระบบประปาการคมนาคมภายใน
สถานศึกษาระบบการสื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
    3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
    3.7.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
    3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    3.8.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ร้อยละ 80  
    3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
    3.8.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและสถานศึกษา 
    3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
    3.9.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    3.10.1) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน 26 ห้อง 
    3.10.2) เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 96.30  
    3.10.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 



 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
         4) ด้านนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
         4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
         4.1.1) เชิงปริมาณ :  
         1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน  34  คน 
         2. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย12ชั่วโมงต่อปี จำนวน  18  คน 
         3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  จำนวน  18  คน 
         4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน 18 คน 
         5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร ่ ไม่มี 
         4.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 79.55 
         4.1.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน 
         4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
         4.2.1) เชิงปริมาณ : สาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 สาขา 
       4.2.2) เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับดี 
       4.2.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
       4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
       4.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  4 กิจกรรม 
       4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
       4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน
การให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
       4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
       4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและสถานศึกษา 
       4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
       4.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
       4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 



       4.5.1) เชิงปริมาณ : เชงิปริมาณ :จำนวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน 26 ห้อง 
       4.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 96.30  
       4.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 
  2) จุดเด่น 
  4.2.2) จุดเด่น  
       - สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การบริหารการจัดการเรียนการสอนตามอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การออกบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับยอดเยี่ยม และการ
ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายของสถานศึกษา 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
  4.2.3) จุดที่ควรพัฒนา       
        - สถานศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และด้านการบริหารใน
การจัดงบประมาณ 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  4.2.4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา       
          - สถานศึกษาควรมีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อในการประสานงานและสร้างความเข้าใจ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ให้สัมพันธ์และตรงรายวิชาที่สอนให้มากจะได้
สร้างความชำนาญและพัฒนาด้านวิชาการวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
         1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
         1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
         1.1.1) เชิงปริมาณ :  
         1.จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน  34  คน 
         2. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย12ชั่วโมงต่อปี จำนวน  18  คน 
         3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  จำนวน  18 คน 
         4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน 18 คน 



         5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่  ไม่มี 
          1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 79.55 
          1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน 
          1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
          1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา 
          1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 4 รายการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
          1.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการที่ทำความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จำนวน 90 แห่ง มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด   
          1.3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
          1.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
         1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
         1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลายทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
         1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
         1.4.1) เชิงปริมาณ : สาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 สาขา 
         1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน อยู่
ในระดับดี 
         1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
         1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
         1.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  4 กิจกรรม 
         1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
         1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา
ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
         4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 
 
 



  1) ผลสัมฤทธิ์ 
         2) ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
         2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
         2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยในปีการศึกษา 
2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 21  ผลงาน 
         2.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัยในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  มีคุณภาพอยู่ในระดับกำลัง
พัฒนา 
         2.1.3) ผลสะท้อน : ได้รับการยอบรับจาก ชุมชน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร  
         2.2) การจัดการเรียนการสอน 
          2.1.1) เชิงปริมาณ :  
          1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  36  คน 
          2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 32 คน 
          3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย 36 คน 
          4. จำนวนครูที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน 36 คน 
          5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 36 คน 
          2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 
100 
          2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  2) จุดเด่น 
  4.3.2) จุดเด่น 
        - สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา และการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนระดับยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
  4.3.3) จุดที่ควรพัฒนา 
         - สถานศึกษาควรมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการสืบค้นข้อมูล 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  4.3.4) ข้อเสนอแนะการพัฒนา 
        - สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ที่เหมาะสมในการรวบรวมเอกสาร 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 109 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
115 

94.78 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 3 45 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 61 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
95 

64.21 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 2 4 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 79 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
85 

92.94 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 78.72 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 94.78 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 60 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 64.21 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 91.22 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 85.80 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. 1. การพัฒนาสถาน ศึกษาคุณธรรม 
จริยธรรม 2.การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 3.การทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 4.การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 5.การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 6.
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีองค์ความ
รู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เทคโนโลยี 7.การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 8.การพัฒนาและ
ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 9.การส่งเสริมครู 
บุคลากรและผู้เรียนในการออกให้บริการ
วิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน 10.การ
จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 11.การ
ส่งเสริมครู บุคลากรและผู้เรียนในการสร้าง
นวัตกรรมและงานวิจัย 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคาร 2. 
โครงการจัดหาทีวี 4 เครื่อง 3. โครงการ
จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี 4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 5. โครงการจัด
จ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จ
ณรงค์ 6. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง 7. 
โครงการติดตั้งลิฟย์ยกรถ 8. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องปรับอากาศ) 
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. 1. โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 2. 
โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา 3. 
โครงการศึกษาดูงานวิทยาลัยคุณธรรม 4. 
โครงการวันปิยมหาราช 5. โครงการฝึก
ปฏิบัติเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ 6. โครงการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับองค์การวิชาชีพ 7. โครงการพัฒนา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 8. โครงการเตรียมรับการประเมิน
หน่วยมาตรฐานดีเด่น 9. โครงการประชุม
องค์การวิชาชีพ 10. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 11. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
12.โครงการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและ
สวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร 13. โครงการ
วันพ่อแห่งชาติ 14. โครงการแนะแนว
สัญจร 15. โครงการชมรมวิชาชีพ 16. 
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกชมรมวิชาชีพ 
17. โครงการเตรียมรับการประเมินกอง
ลูกเสือ 18. โครงการงานชุมนุมลูกเสือเนตร
นารี 19. โครงการกีฬาสีภายในดินแดง
เกมส์ 20. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา 21. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ฟุตบอล 7 คน 22. โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย 23. โครงการเขียนแผน
กิจกรรม 24. โครงการ TO BE NUMBER 
ONE 25. โครงการกีฬาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 26. โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกาย R จิตใจกายแกร่ง 27. 
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 28. 
โครงการวันแม่แห่งชาติ 29. โครงการ
กิจกรรม 5 ส. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
30. โครงการศึกษาดูงาน (แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน) 31. โครงการศึกษาดูงาน (แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์) 32. โครงการศึกษาดูงาน 
(แผนกวิชาบัญชี) 33. โครงการศึกษาดูงาน 
(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 34. โครงการ
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เชิญวิทยากร (แผนกวิชาช่างยนต์) 35. 
โครงการเชิญวิทยากร (แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์) 36. โครงการเชิญวิทยากร 
(แผนกวิชาช่างกลโรงงาน) 37. โครงการ
ศึกษาดูงาน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) 38. 
โครงการเดินทางไกล ประดับแถบสองสี 
39. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่สถานศึกษา 
ตามหลักค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
40. โครงการเชิญวิทยากรภายนอก การ
ออมเงิน แผนกวิชาบัญชี 41. โครงการ
ศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพเครื่องกล 42. 
โครงการเชิญวิทยากรภายนอก แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 43. โครงการตรวจสุขภาพ
และตรวจหาสารเสพติด 44. โครงการ
ฝึกซ้อมคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษา 45. ครู
รักศิษย์ ศิษย์มีครู 46.โครงการกิจกรรมเข้า
แถวหน้าเสาธงเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ความรับผิดชอบและภูมิใจใน ความเป็นไทย 
47. บริการซ่อม/ล้าง เครื่องปรับอากาศ 
48. หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้าง
สังคม(ODOC) 49. คลินิกยานยนต์ 50. 
ขับข่ีปลอดภัย มีใบขับขี่ 51. เยาวชนรุ่น
ใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ 52. เลิก
บุรีทำดีไม่ต้องอาย 53. ค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน 54. บริการซ่อม/ล้าง 
เครื่องปรับอากาศ 55. บริการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบแสงสว่างใน วก.บณ. 
56. ไฟฟ้าอาสา-ไฟฟ้าเพ่ือน้อง (สายฟ้าสี
แดง) 57. แข่งขันกีฬาภายในแผนก 58. 
กีฬาสานสัมพันธ์เพ่ือนพี่น้องการบัญชี 59. 
โครงการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวน
สนาม 60. ค่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย 61. ธนาคารความดี 62. โครงการ
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 63. 
โครงการจัดนิทรรศการในงานเจ้าพ่อพญา
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แล 64. โครงการอนุรักษ์ปีใหม่ 65. 
โครงการเตรียมรับการประเมินกองลูกเสือ 
66. โครงการจัดนิทรรศการในงานเจ้าพ่อ
พญาแล 67. โครงการวันครู 68. โครงการ
บวงสรวงพระวิษณุกรรม 69. โครงการวัน
สถาปนาลูกเสือวิสามัญ 70. โครงการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 71. โครงการสืบ
สานภูมิปัญญาการหล่อเทียน 72. โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาศาสนา ด้วยการกวาดลาน
วัด ล้างห้องน้ำ 73. โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 74. 
ทำบุญแผนกวิชา 75. เวียนเทียนในวันวิ
สาขบูชา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการสัปดาห์วิชาการและกิจกรรม 
Open House 2. โครงการเรียนร่วม
หลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษามัธยม 3. 
โครงการประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 4. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้ฯ 5.
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 6. โครงการเตรียม
รับประเมินมาตรฐานการเทียบโอนความรู้ 
7. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ก่อนออกฝึกงาน 8. โครงการปฐมนิเทศ 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2. โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ V-NET 3. โครงการส่งเสริม
ทักษะภาษา Merry Christmas 4. 
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการจัดทำรั้วลวดหนาม 2. โครงการ
ปรับปรุงทัศนียภาพ 3. โครงการจัดทำ
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ปฏิทินประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 4. โครงการ
ระบบควบคุมภายใน (ปีใหม่) 5. โครงการ
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 6. 
โครงการจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร 7. 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดทำ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 8. โครงการอบรม
ช่างอลูมิเนียม 9. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 10. โครงการปรับปรุงป้ายคนดีศรี
อาชีวศึกษา 11.โครงการวารสารกาสะลอง 
12. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 13. โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามผู้เรียน 14.โครงการธนาคารขยะ 
15.โครงการรากเหง้าวัฒนธรรม ใส่ผ้าไทย 
นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ 16. โครงการ
วันลอยกระทง 17. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมรอบแผนก 18. โครงการปล่อย
มัจฉาคืนสู่วารี 19. โครงการไฟฟ้าเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 20. โครงการอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 21. โครงการอาสาพัฒนา 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 22. โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. 
โครงการเตรียมรับการตรวจประเมิน (ซ้ำ) 
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 
  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. 1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) เฉลิมพระเกียรติฯ 2. โครงการ
อาชีวะอาสาปีใหม่ 3. โครงการสอน 108 
อาชีพ 4. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาล
สงกรานต์ 
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. 1.โครงการสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาช่างกล) 
ท่อน้ำไทย 2. โครงการสิ่งประดิษฐ์ (การ
ประกวดสุดยอดนวัตกรรม) พรมลูกฟูก 3. 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 4. โครงการ
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ 5. 
โครงการสมาคมวิทยาศาสตร์ 6. โครงการ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 



แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
(self Assessment Report : SAR) 

 
 
  
  



บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

 
 



ภาคผนวก 
ก. แนวทางการเขียนแบบสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report : SAR) 
ข. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียนได้รับ 
ค. เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้อ้างอิง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

(self Assessment Report : SAR) 
 
  



แบบเก็บข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2562 

www.vesar.org 

1. ข้อมูลผู้เรียน 

1.1 จำนวนผู้เรียน (คน) 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา 
ปวช.1 167 - 91 
ปวช.2 89 80 106 
ปวช.3 60 - 45 
ปวส.1 111 - - 
ปวส.2 52 - - 

รวม 479 80 242 
 

1.2 จำนวนผู้เรียน (คน/แผนกวิชา) 

ระดับชั้น 
แผนกวิชา
ช่างกล
โรงงาน 

แผนกวิชา
แมคคาทรอ

นิกส ์

แผนกวิชา
ช่างยนต์ 

แผนกวิชา
ไฟฟ้ากำลัง 

แผนก
วิชาการ
บัญช ี

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

ปวช.1 46 48 34 55 33 25 
ปวช.2 39 24 21 42 31 28 
ปวช.3 18 1 23 27 29 4 
ปวส.1 14 4 14 13 13 14 
ปวส.2 7 4 6 9 14 5 

รวม 124 81 98 146 120 76 
 

1.3 ข้อมูลประเมินมาตรฐานวิชาชีพ VQ และสอบ V-NET (คน) 

ระดับชั้น 
ลงทะเบียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

ผ่าน VQ รอบแรก 
ผล V-NET ตั้งแต่
ระดับชาติขั้นไป 

ปวช.3 78 77 51 
ปวส.2 47 47 43 

รวม 125 124 94 
 

 

 

 



1.4 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา มีงานทำ/ศึกษาต่อ 
ปวช.1 258   
ปวช.2 195   
ปวช.3 105 67 62 
ปวส.1 111   
ปวส.2 52 29 30 

รวม 721 96 92 
 

2. ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด ใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา 
ผู้บริหาร 3 3 - 
ข้าราชการครู/ครูเอกชนได้บรรจุ 6 6 6 
ข้าราชการ กพ. - - - 
พนักงานราชการ 12 11 11 
ครูพิเศษสอน 12 8 11 
เจ้าหน้าที่ 16 1 - 
บุคลากรอ่ืน/นักการ 10 - - 

รวม 59 20 17 
 

3. ข้อมูลหลักสูตร (สาขาวิชา) 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช. จำนวน ระดับ ปวส. จำนวน 
อุตสาหกรรม  127  71 
พาณิชยกรรม  127  46 
ศิลปกรรม     
คหกรรม     
เกษตรกรรม     
ประมง     
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว     
อุตสาหกรรมสิ่งทอ     
เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 



4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

รายการ จำนวน (หลัง) 
อาคารเรียน 1 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 0 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอ่ืนๆ 3 
ห้องเรียนที่ใช้สอน          27    ห้อง 
ห้องเรียนที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง          26    ห้อง 

 

    5.  ข้อมูลงบประมาณ  (บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
ไตรมาส 1 

จำนวน (บาท) 
ไตรมาส 2 

จำนวน (บาท) 
ไตรมาส 3 

จำนวน (บาท) 
ไตรมาส 4 

จำนวน (บาท) 
รวม ทั้งปี 

งบบุคลากร 1,303,550 - 1,564,260 - 2,867,810 
งบดำเนินงาน 1,137,300 - 1,588,000 564,700 3,290,000 
งบลงทุน 1,750,000 3,306,000 - - 5,056,000 
งบอุดหนุน 817,670 350,430 651,645 905,205 2,724,950 
งบรายจ่ายอื่น ๆ - 1,025,200 811,100 168,200 2,004,500 

รวม     15,943,260 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง ของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เลขท่ี 1 หมู่ 15  ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่  ตำบลบ้านชวน 
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36160 
  โทรศัพท์ 08 0006 6021 ,08 0006 6976  โทรสาร - 
  E-mail bamnet.ac.th@gmail.com, Bamnet2010@hotmail.com   
         Website www.bamnet.ac.th  
  ประวัติสถานศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
 ว ิทยาล ัยการอาช ีพบำเหน็จณรงค์ จ ัดต ั ้งข ึ ้นเม ื ่อ พ.ศ.2539 บนเนื ้อที ่  80 ไร ่ ในพื ้นที่
สาธารณประโยชน์โคกแดง ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 60 กิโลเมตร 
และห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 323 กิโลเมตร  
 ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรทวิศึกษา การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
หลักสูตรพิเศษอ่ืน ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม รวม 4 สาขาวิชา คือ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม รวม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ และรายวิชาอ่ืน ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน 
 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 15 ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ตำบลบ้านชวน อำเภอ
บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาบริเวณติดต่อกับพ้ืนที่ชุมชน ดังนี้ 
ทิศเหนือ มีอาณาบริเวณติดต่อกับหมู่บ้านวังพระทราย 
ทิศใต้ มีอาณาบริเวณติดต่อกับหมู่บ้านหนองโสน 
ทิศตะวันออก มีอาณาบริเวณติดต่อกับพื้นท่ีการเกษตรของชุมชน 
ทิศตะวันตก มีอาณาบริเวณติดต่อกับถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ และสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค อำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 
สภาพชุมชนโดยรอบ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลัก (บำเหน็จณรงค์ -ซับใหญ่) 
อยู่ห่างจากตัวอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร 
ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม 
การจัดการศึกษา จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สภาพชุมชนโดยรอบ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลัก (บำเหน็จณรงค์ -ซับใหญ่) 
อยู่ห่างจากตัวอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร  
สภาพเศรษฐกิจ  โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม 
   



สภาพสังคม วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน การคมนาคม โดยรถโดยสารไม่สะดวก   
(ผู้ประกอบการรถโดยสารน้อยราย) จึงทำให้การเดินทางมาเรียนของนักเรียน นักศึกษาไม่สะดวก อีกทั้ง
ประชาชนในชุมชน มีรายได้น้อย จึงไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในปริมาณมาก 
 
2. ผลการประเมินตนเอง 
 2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 2.2 หลักฐานสนับสนุน 
 
3. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทิศทาง และแนวางพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 การระดมความคิดเห็นในการจัดทำวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยกำหนดภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ดังนี้ 
 “สถานศึกษาแห่งความสุข สู่ยุค 4.0” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
 การกำหนดพันธกิจของสถานศึกษา เป็นการวิเคราะห์หน้าที่ของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา และกำหนดหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดร่วมกัน
ของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จ
ณรงค์ได้กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ 
 1. สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลอดภัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงบริการวิชาชีพ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เป็นนวัตกร 
จากโครงงานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย  
 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ออกให้บริการวิชาการ  บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชนและต่อยอดธุรกิจ 
 5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรยีน 
           3.3 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
 เอกลักษณ์ 
“จิตอาสา บริการวิชาชีพ” ผู้เรียนมีจิตอาสา บริการวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 
 อัตลักษณ์ 
     “สถานศึกษาแห่งความสุขและมีความปลอดภัย” 

ความสุข  คือ  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความสุขในการ 
เรียนการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียมีความสุขจากการปฏิบัติตนของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จ
ณรงค์ 

ความปลอดภัย  คือ  เป็นสถานศึกษาปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอก และผู้มีส่วนได้ 
เสีย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
 



3.4 กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 
40 กลยุทธ์ คือ 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 4 
กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้มีความ 
เข้มข้นและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการกระบวนการหรือกิจกรรมกีฬา นันทนาการ สังคม  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมมาตรการในการสร้างจิตสำนึกตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
  1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ในการ
ดำเนินการ 7 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้เรียนให้มีสอดคล้องกับสภาวะสังคม 
กลยุทธ์ที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่ 8 ปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์วิทยบริการให้ตอบสนองต่อการพักผ่อนและเรียนรู้

ด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการควบคุมภายใน 

 กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์ข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย 

  1.3 ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี มีกลยุทธ์ในการ
ดำเนินการ 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 12 ขับเคลื่อนกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาแบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 13 ขับเคลื่อนกิจกรรมการรักษาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 

  1.4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ2 กลยุทธ์ คือ 
กลยุทธ์ที่ 14 การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของ 

สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 15 ขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของท้องถิ่น  
 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มี

กลยุทธ์ในการดำเนินการ 3 กลยุทธ์ คือ 
กลยุทธ์ที่ 16 สร้างเครือข่ายการจัดการเรียน การสอน การฝึกประสบการณ์  

และการหารายได้ระหว่างเรียนรวมกับสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้ตอบสนองต่อมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 18 ปฏิรูปการจัดการเรียน การสอนเพ่ือการสื่อสารสากล 
 



  1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีองค์ความรู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเทคโนโลยี มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 19 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เต็ม 
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 20 ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 21 สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาด้านวินัย และจรรยาบรรณ 

  1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิชาชีพ มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 
6 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน 
ประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 23 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 24 พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 25 เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 26 สร้างคุณภาพการวัดผล ประเมินผล รายงานผล 
กลยุทธ์ที่ 27 พัฒนาคุณภาพการฝึกอาชีพและระบบการนิเทศ 

1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 4 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่28 ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 30 ปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบติดตาม และจัดเก็บข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 31 ยกระดับองค์ความรู้ และความตระหนักของบุคลากรต่อการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
1.9 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมครู บุคลากรและผู้เรียนในการออกให้บริการชุมชน มีกลยุทธ์ 

ในการดำเนินการ 3 กลยุทธ์ คือ 
กลยุทธ์ที่ 32 สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม 
กลยุทธ์ที่ 33 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม 

 กลยุทธ์ที่ 34 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล 
  1.10 ยุทธศาสตร์การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี
กลยุทธ์ในการดำเนินการ 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 35 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 36 การจัดหาสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 37 การพัฒนาระบบซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ 

1.11 ยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 3 กลยุทธ์ คือ  
กลยุทธ์ที่ 38 กระจายโอกาสในการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 โครงการ โครงงาน 
กลยุทธ์ที่ 39 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงการ โครงงาน 
กลยุทธ์ที่ 40 สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 สังคม 



 



 
 



 

 

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
ที่  0010 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 

 
      กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา การ
ประเมินผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั ้น  สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2562 ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัด
และประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วน
ร่วมและด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการ
จัดทำรายงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น 
เพื่อให้การจัดทำรายงานประจำปี (รายงานการประเมินตนเอง : SAR) ของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการประเมินภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 
     1.1 ว่าที่ร้อยตรี ชนะคมศร   คงยืน  ผู้อำนวยการวิทยาลัย           ประธานกรรมการ 
     1.2 นายสุรชัย นันจินดา           รองผู้อำนวยการวิทยาลัย       กรรมการ 
     1.3 นายอดิศร สิทธิวงศ ์           รองผู้อำนวยการวิทยาลัย       กรรมการและเลขานุการ 
     1.4 นางสาวลัดดา  เทียมรัตน์     หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที ่1. กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
      2. กำกับดูแลการดำเนินงานของแผนกวิชาและคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ ให้บรรลุตาม
          วัตถุประสงค์ 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน (จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน และรายละเอียด      
ข้อมูลของแต่ละด้าน) ประกอบด้วย 
 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา (ข้อที ่1.1 - 1.8) 
     2.1 นายอดิศร  สิทธิวงศ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ    ประธานกรรมการ 
         กำกับติดตามด้านที่ 1 
     2.2 นายชัยณรงค ์ วงษ์จำปา     หัวหน้างานทะเบียน           สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 1.1)  
     2.3 นางสาวปาริฉัตร ตอสูงเนิน    เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน รวบรวมข้อมูล  
      (ข้อที ่1.1) 



                                                                                               /2.4 นางสาวปาริชาติ... 
   2.4 นางสาวปาริชาติ ศิริจันทร์ เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน           รวบรวมข้อมูล 

      (ข้อที่ 1.1) 
    2.5 นางสาวสุขกมล กันสมบูรณ์ เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน  รวบรวมข้อมูล 
     (ข้อที่ 1.1) 
    2.6 นางสาวพุทธิดา โชติเจริญนาน หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 1.1,1.8) 
    2.7 นางสาวอลิสา เพียรดี           เจ้าหน้าทีง่านแนะแนวอาชีพ              รวบรวมข้อมูล 

           และการจัดหางาน   
      (ข้อที่ 1.1,1.8) 
    2.8 นายจิรภัทร วงศ์สิงห์โต หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา    สรุปข้อมูล 
      และหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ 

(ข้อที่ 1.2) 
    2.9 นายณัฐกรณ ์ พาทำ  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 1.2) 
    2.10  นางสาวสมใจ ศิริประยงศ์ เจ้าหน้าทีง่านกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  รวบรวมข้อมูล 

(ข้อที่ 1.2) 
    2.11  ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย   มาวรรณา หัวหน้างานรักษาดินแดน   สรุปข้อมูล 
      และดูแลควบคุม เปิด-ปิด อุปกรณ์เสียงตามสาย 

(ข้อที่ 1.2) 
    2.12 นางสาวทัศนัย ปัจมนต์  ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพ  สรุปข้อมูล 
      ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

(ข้อที่ 1.2) 
    2.13 ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร พลเรือง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า  สรุปข้อมูล 
      และประกอบธุรกิจ 

(ข้อที่ 1.3) 
    2.14 นางสาวณัฐวด ี เสน่ห์จันทร์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ   สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 1.3) 
    2.15 นางสาววราภรณ์   อ่อนทุม หัวหน้าร้านสหการ            สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 1.3) 
    2.16 นางสาวดารินทร์  จำรัสประเสริฐ เจ้าหน้าทีง่านส่งเสริมผลิตผลการค้า       รวบรวมข้อมูล 
      งานศูนย์บ่มเพาะและร้านสหการ 

(ข้อที่ 1.3) 
    2.17  นายธีรวัฒน ์ เจริญศิริ  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม        สรุปข้อมูล 
      และสิ่งประดิษฐ์     (ข้อที ่1.4) 
    2.18 นางสาวมินตรา สีแสง  เจ้าหน้าทีง่านวิจัยพัฒนานวัตกรรม      รวบรวมข้อมูล 
      และสิ่งประดิษฐ์     (ข้อที ่1.4) 
    2.19 นางสาวธัญลักษณ์  หีบขุนทด หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน     สรุปข้อมูล 

(ข้อที ่1.5) 



                 /2.20 นางสาววิสุดา... 
 

    2.20 นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ เจ้าหน้าทีง่านสื่อการเรียนการสอน          รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 1.5) 
    2.21 นายไพรัตน์ ปรานโชติ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 1.6,1.7) 
    2.22 นางสาวสมฤทัย ดิษทับ  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล       รวบรวมข้อมูล 

(ข้อที่ 1.6,1.7) 
    2.23 นายภาคิน แย้มยวน หัวหน้างานศูนย์ประเมินสมรรถนะ        รวบรวมข้อมูล 

(ข้อที่ 1.6,1.7) 
 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ข้อที่ 2.1 - 2.2)          
    2.24 นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ                                                                                         
                   กำกับติดตามด้านที่ 2 
    2.25 นายสุริยา เชื้อวังคำ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 2.1.1,2.1.2,2.2.1 และ2.2.2) 
    2.26 นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ      เจ้าหน้าทีง่านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวบรวมข้อมูล  
      (ข้อที่ 2.1.1,2.1.2,2.2.1 และ2.2.2) 
    2.27 นายภาคิน แย้มยวน หัวหน้างานศูนย์ประเมินสมรรถนะ     สรุปข้อมูล 

(ข้อที่ 2.1.1,2.1.2,2.2.1 และ2.2.2) 
    2.28 นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ์ เจ้าหน้าทีง่านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    รวบรวมข้อมูล 
        (ข้อที่ 2.1.1,2.1.2,2.2.1 และ2.2.2) 
    2.29 นางสาวสุขกมล   กันสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด   รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 2.1.1,2.1.2,2.2.1 และ2.2.2) 
    2.30 นางสาวสมฤทัย ดิษทับ  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล      รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 2.1.1,2.1.2,2.2.1 และ2.2.2) 
 

ด้านที่ 3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  (ข้อที่ 3.1 – 3.2) 
    2.31 นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ
          กำกับติดตามด้านที่ 3 
    2.32 นายสุริยา เชื้อวังคำ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.1) 
    2.33 นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ     เจ้าหนา้ที่งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.1) 
    2.34 นายไพรัตน์ ปรานโชติ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล     สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.1) 
    2.35 นางสาวสมฤทัย ดิษทับ  เจ้าหน้าที่งานวดัผลและประเมินผล         รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.1) 
    2.36 นายภาคิน แย้มยวน หัวหน้างานศูนยป์ระเมินสมรรถนะ   สรุปข้อมูล       (ข้อที่ 3.1.1) 
    2.37 นางสาวธัญลักษณ์  หบีขุนทด หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน        สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.1) 



         /2.38 นางสาววิสุดา... 
   2.38 นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน     รวบรวมข้อมูล 

      (ข้อที่ 3.1.1) 
     2.39 นางสาววาร ี เสถียรจัตุรัส หัวหน้างานบุคลากร      สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.1,3.1.3) 
    2.40 นางสาวไพลิน กลิ่นศรีสุข        เจ้าหน้าที่งานบุคลากร      รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.1,3.1.3) 
    2.41 นายคมสันต์ ป้ายจัตุรัส หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์              สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2)      
    2.42 นายนิติ  ภูมิ่งเดือน ครแูผนกวิชาช่างยนต์     สรปุข้อมูล    (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.43 นายวารุทค ์ สุทธิบาก ครูแผนกวิชาช่างยนต์    สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.44 นายปราโมทย์ เอ็นดู  ครูแผนกวิชาช่างยนต์  รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.45 นายมนตรี เจียงพุดซา หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง             สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.46 นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.47 นายธีรวัฒน ์ เจริญศิริ  ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง     สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.48 นายไพรัตน์ ปรานโชติ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง     สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.49 นายณัฐกรณ์ พาทำ  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง          รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.50 นายธนากร แดงบำรุง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน          สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.51 นายเกษม วงษ์ชัย  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน      สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.52 นายไกรสร สุริโย  ครแูผนกวิชาช่างกลโรงงาน    สรุปข้อมูล   (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.53 นายภาคิน แย้มยวน       ครแูผนกวิชาช่างกลโรงงาน                  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.54 นายจิรภัทร วงศ์สิงโต ครแูผนกวิชาช่างกลโรงงาน              รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.55 นายสุริยา งามลม  หัวหน้าแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์     สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.56 นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์   สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.57 ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย  มาวรรณา ครูแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์      สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 



                  /2.58 นายปริญญา..... 
   2.58 นายปริญญา สอนลิลา ครูแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์         สรุปข้อมูล 

      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.59 นายอมร ศรีหนารถ ครูแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์      รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.60 นางสาวทัศนัย ปัจมนต์  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี    สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.61 นางสาวณัฐวด ี เสน่ห์จันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบญัชี   สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.62 นางสาวเสาวลักษณ์   รัฐวิรุฬห ์ ครูแผนกวิชาการบัญชี     สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.63 นางภัรธินันท ์ ประเสริฐศรี ครูแผนกวิชาการบัญชี     สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.64 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทานบำเพ็ญ ครูแผนกวิชาการบัญชี     สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.65 นางสาวพุทธิดา โชติเจริญนาน ครูแผนกวิชาการบัญชี     รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.66 นางสมพร แพวขุนทด หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.67 นายชัยณรงค ์ วงษ์จำปา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.68 นางสาวแอนนา สุริเวช  ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.69 นางสาววราภรณ ์ อ่อนทุม  ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.70 นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.2) 
    2.71  นางชะลอ สังข์งาม  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  สรุปข้อมูล
               (ข้อที ่3.1.2) 
    2.72 นายธีรวัฒน ์  เจริญศิริ   หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.1.3) 
    2.73 นางสาวมินตรา สีแสง  เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม    รวบรวมข้อมูล 
      และสิ่งประดิษฐ์ 
      (ข้อที่ 3.1.3) 
    2.74 นางสาวแอนนา   สุริเวช  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ       สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.2.1) 
    2.75 นางสาวดารินทร์   จำรัสประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ    รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 3.2.1) 
    2.76 นายอมร ศรีหนารถ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ     สรุปข้อมูล 



      และดูแลเครื่องเสียงห้องประชุม 
      (ข้อที่ 3.2.2) 
    2.77 นายอดิศักดิ์    ดิลกชาติ  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    สรุปข้อมูล 
      และดูแลเครื่องเสียงห้องประชุม 
      (ข้อที่ 3.2.2) 
   

 
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม (ข้อที่ 4.1 - 4.3) 
    2.78 นายอดิศร   สิทธิวงศ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ    ประธานกรรมการ
          กำกับติดตามด้านที่ 4
    2.79 นางสาวนิภาพร  หมอกขุนทด หัวหน้างานความร่วมมือ      สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.1-4.2) 
    2.80 นายปริญญา   สอนลิลา  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     รวบรวมข้อมูล 
        (ข้อที่ 4.1) 
    2.81 นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ์ เจ้าหน้าทีง่านความร่วมมือ          รวบรวมข้อมูล 
        และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

(ข้อที่ 4.1-4.2) 
    2.82 นางณัฐกานต์ ทิวขุนเณร หัวหน้างานการเงิน    สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2) 
    2.83 นางสาวธิดารัตน ์ พาขุนทด เจ้าหน้าทีห่ัวหน้างานการเงิน       รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2) 
    2.84 นางสาวเสาวลักษณ์  รัฐวิรุฬห์ หัวหน้างานการบัญชี           สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2)                  
    2.85 นางสาวปาริชาต ิ ศิริจันทร์ เจ้าหน้าทีง่านการบัญชี       รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2) 
    2.86 นายเกษม วงษ์ชัย  หัวหน้างานพัสดุ  สรุปข้อมูล    (ข้อที่ 4.2) 
    2.87 นายวรพิชชา กระโจมพล เจ้าหน้าที่งานพัสดุ             รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2) 
    2.88 นางสาวอรนงค์ แป้นเพชร เจ้าหน้าที่งานพัสดุ              รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2) 
    2.89 นายคมสันต์ ป้ายจัตุรัส เจ้าหน้ายานยนต์                 สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2) 
    2.90 นายณัฐดนัย ประเสริฐศรี พนักงานขับรถ   รวบรวมข้อมูล    (ข้อที่ 4.2) 
    2.91 นายยุทธการ เพียรขุนทด พนักงานขับรถ   รวบรวมข้อมูล    (ข้อที่ 4.2) 
    2.92 นางภัรธินันท ์ ประเสริฐศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์      สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2) 
    2.93 นายอดิศักดิ์     ดิลกชาติ  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2) 
    2.94 นายสุริยา เชื้อวังคำ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.2) 

            /2.77 นายอดิศักดิ์..... 



        /2.95 นางสาววิสุดา.... 
   2.95 นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ   เจ้าหนา้ที่งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน รวบรวมข้อมูล 

      (ข้อที่ 4.2) 
    2.96 นายจิรภัทร วงศ์สิงห์โต หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา สรุปข้อมูล 
      /หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ 
      (ข้อที่ 4.3) 

   2.97 นายณัฐกรณ์ พาทำ  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 4.3)               

   2.98 ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย   มาวรรณา หัวหน้างานรักษาดินแดน      สรุปข้อมูล 
      และดูแลควบคุม เปิด-ปิด อุปกรณ์เสียงตามสาย 

(ข้อที่ 4.3) 
   2.99 นางสาวทัศนัย ปัจมนต์  ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพ     สรุปข้อมูล 

      ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
(ข้อที่ 4.3) 

   2.100 นายนิติ   ภูมิ่งเดือน  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   สรุปข้อมูล 
(ข้อที่ 4.3) 

    2.101  นางสาวสมใจ ศิริประยงศ ์     เจ้าหนา้ที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รวบรวมข้อมูล 
(ข้อที่ 4.3) 

                 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน (ข้อที่ 5.1 - 5.5) 
    2.102 นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ
          กำกับติดตามด้านที่ 5 
    2.103 นายไกรสร สุริโย  หัวหน้างานอาคารสถานที่  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2) 

   2.104นางสาวอรนงค์ แป้นเพชร เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2) 

   2.105 นายสมจิต ทานบำเพ็ญ เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที่         รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2) 
    2.106 นายชัยสิทธิ ์ บุญนา  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2) 
    2.107 นายแสงจัน ผาดจันทึก เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2) 
    2.108 นางบัวผัน พิลัยโชติ  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2) 
    2.109 นายสายฝน มีชำนาญ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2) 
     2.110 นางสาวอัญชลีพร  ศรีสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2) 
     2.111 นายธนา ทองช้าง  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2) 



      
                    /2.112 นายสุนทร..... 

   2.112 นายสุนทร ประดับวงษ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.1,5.2)        

   2.113 นายมนตรี เจียงพุดซา หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.2) 
    2.114 นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.2) 
    2.115 นายธีรวัฒน ์ เจริญศิริ  ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.2)                           
    2.116 นายไพรัตน์ ปรานโชติ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.2) 
    2.117 นายณัฐกรณ์ พาทำ  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง         รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.2) 

   2.118 นายสุริยา งามลม  หัวหน้าแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์  สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.2) 
    2.119 ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย  มาวรรณา ครูแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์        สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.2) 
    2.120 นายปริญญา สอนลิลา ครูแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์        สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.2) 
    2.121 นางสาวพุทธชาติ  ทิพย์ประทุม  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป       สรุปข้อมูล 
       (ข้อที่ 5.2) 
    2.122 นางสาวกุสุมา  บุญชูรัตนภาพ    เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป       รวบรวมข้อมูล 

(ข้อที่ 5.2) 
    2.121 นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด สรุปข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.3) 
    2.122 นางสาวสุขกมล   กันสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด   รวบรวมข้อมูล 
      (ข้อที่ 5.3) 
    2.123 นายอมร ศรีหนารถ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ       สรุปข้อมูล 
      และดูแลเครื่องเสียงห้องประชุม 
      (ข้อที่ 5.4-5.5) 
    2.124 นายอดิศักดิ์    ดิลกชาติ  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ     สรุปข้อมูล 
      และดูแลเครื่องเสียงห้องประชุม 
      (ข้อที่ 5.4-5.5) 
 

 3. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับติดตาม ประกอบด้วย 
     3.1 นายอดิศร สิทธิวงศ ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ     ประธานกรรมการ 
     3.2 ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร พลเรือง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า        กรรมการ 
      และประกอบธุรกิจ 
     3.3 นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หัวหน้างานความร่วมมือ         กรรมการ 



     3.4 นายธีรวัฒน ์ เจริญศิริ  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม      กรรมการ        
     และสิ่งประดิษฐ์ 
     3.5 นางสาวแอนนา สุริเวช  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ    กรรมการ 

     3.6 นายอมร   ศรีหนารถ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กรรมการ       
      และดูแลเครื่องเสียงห้องประชุม  

   3.7  นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
      และมาตรฐานการศึกษา 
     3.8 นางสาวมินตรา สีแสง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      และมาตรฐานการศึกษา      

    3.9 นายอดิศักดิ์ ดิลกชาติ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      และความร่วมมือ                       
     3.10 นางสาวดารินทร์ จำรัสประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      และความร่วมมือ 
     3.11 นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      และความร่วมมือ     
 

   มีหน้าที ่1. ตรวจสอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามข้ันตอนและกระบวนการ ตามรูปแบบที่
กำหนดไว้   

      2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงการจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง 
          (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 
      3. รายงานผลการตรวจสอบ 
      4. กำกับติดตามกระบวนการในการทำงานให้ถูกต้อง 
      5. ติดตามการนำข้อพกพร่อง หรือข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองไปสู่การจัดทำ             
          แผนพัฒนา และดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
      6. รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนา 
 

 4. คณะกรรมการวิเคราะห์   ประเมินผลข้อมูล   สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ
     สถานศึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 
      4.1 นายอดิศร สิทธิวงศ ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
      4.2 ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร พลเรือง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า        กรรมการ 
      และประกอบธุรกิจ 
      4.3 นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หัวหน้างานความร่วมมือ        กรรมการ 
      4.4 นายธีรวฒัน์ เจริญศิริ  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม       กรรมการ        
      และสิ่งประดิษฐ์ 
        4.5 นางสาวแอนนา สุริเวช  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ     กรรมการ 

     4.6 นายอมร  ศรีหนารถ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ        กรรมการ 
        และดูแลเครื่องเสียงห้องประชุม 
      4.7 นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

   /3.7  3.6 นายอมร..... 



      และมาตรฐานการศึกษา 
      4.8 นางสาวมินตรา สีแสง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      และมาตรฐานการศึกษา 
      4.9 นายอดิศักดิ์ ดิลกชาติ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      และความร่วมมือ 
      4.10 นางสาวดารินทร์ จำรัสประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      และความร่วมมือ 
                                                      /4.11 นางสาวสพัุตรา… 
      4.11 นางสาวสุพัตรา   อาบสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      และความร่วมมือ     

มีหน้าที ่1. เก็บรวบรวมและนำข้อมูลจากแผนกวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์และประเมินให้เป็น  
  รูปธรรมและถูกต้อง 

       2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์การประเมินตามตังบ่งชี้ในรูปของข้อความ 
ตาราง และแผนภูม ิ                                                  

       3. ประสานงานกับกรรมการในแต่ละด้านในการจัดเก็บข้อมูล 
    4. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 

 ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและรับผิดชอบ เพื่อให้การ
ดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 
 

         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
      ว่าที่ร้อยตรี 
          (ชนะคมศร    คงยืน) 
              ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 
 


