๑

๒

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองประจําป ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จัดทํารวบรวมผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยในรอบป ๒๕๕๙ แสดงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
จํานวน ๔ มาตรฐาน ๑๓ ตัวบงชี้ ในการดําเนินงานแบงความรับผิดชอบไปตามคุณลักษณะตรงตามตัวบงชี้ ใน
หลักการทุกคนมีสว นรว มพัฒ นาการประกัน คุ ณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งกําหนดไว
วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการดําเนินงาน ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนางาน ครูทุก
คน เจาหนาที่ทุกคน นักการภารโรง นักเรียน นักศึกษา ที่ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ขอมูล ในการจัดทําเอกสาร
ฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพฯ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
พฤษภาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หนา
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๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๒.๒ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
๒.๓ เกียรติประวัติสถานศึกษา
๓. การดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑ ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
๔. การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ดานบริหารการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
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ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑ ระดับตัวบงชี้
๑.๑.๑ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จํานวน
๑๒
ตัวบงชี้
๑.๑.๒ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพดี “ดี”
จํานวน
ตัวบงชี้
๑.๑.๓ จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
จํานวน
๑
ตัวบงชี้
๑.๑.๔ จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
จํานวน
ตัวบงชี้
๑.๑.๕ จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน
ตัวบงชี้
๑.๒ จุดเดน (การปฏิบัติของสถานศึกษาระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สงผลให
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ดานบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล
สารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา

๕
๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่สงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียน
๑.๔ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
๑. นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาเป น แนวทางในการจั ด ทํ า แผน และนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
สถานศึกษาอยางจริงจังในทุกสวน ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. พัฒนาคุณภาพครูใหปฏิรูปการเรียนการสอนมุงเนนสมรรถนะโดยปรับวิธีเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สงเสริมการบูรณาการนําไปใชในอาชีพใหครบทุกแผนกวิชา
๓. พัฒนาบุคลากรทุกฝายใหเขาใจและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายใน
๔. พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน
๕. สงเสริมการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัยใหกับผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
๖. พัฒนางานบริการทางวิชาการใหตอบสนองความตองการของชุมชนอยางตอเนื่อง
๗. จัดหางบประมาณเพื่อสงเสริมใหมีวัสดุฝก เครื่องมือ เครื่องจักร อยางเพียงพอ และทันสมัย
๘. สนองนโยบาย และดําเนินการสถานศึกษาคุณธรรมนําความรู สูวิชาชีพ อยางตอเนื่อง
๙. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการเรียน การสอน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมุงสูสากล

๖

๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้ง
เลขที่ ถ. ๒๙ ถนนนเรศวร ตําบลทาวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท
๐- ๓๕๒๔ - ๕๑๔๔ – ๖
โทรสาร
๐ – ๓๕๓๒ - ๑๙๕๖
Website : http//www.ayuttech.ac.th/
E – mail : np_cc49@hotmail.com
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสไปรษณีย ๑๓๐๐๐

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูในเกาะเมือง อําเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนอําเภอ
หนึ่งในจํานวน ๑๖ อําเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่สวนใหญโดยรอบวิทยาลัยฯ เปนโบราณสถาน ที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
การสอนสาขาวิชาชางอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ไดมีการประสานงาน
รวมมือกับสถานประกอบการตาง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อจัดการเรียนการสอนรวมกันในหลักสูตรทวิภาคี จึง
เกิดการรวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสงเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของประเทศ
ไดดวย
ตามรายงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา การศึกษาดานอาชีวศึกษา ที่มีงานทํา จํานวน
๔๑,๕๐๙ คน อาชีพที่มีการประกอบอาชีพมากที่สุด คือ ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร มีจํานวนโรงงาน ที่
รองรับอาชีพของกลุมผูจบอาชีวศึกษา ประกอบดวย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ๙๐ โรง นิคมอุตสาหกรรมบาน
หวา (ไฮเทค) ๑๓๕ โรง นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร ๒๘ โรง เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคทอรี่แลนดวังนอย

๗
๑๐๘ โรง เขตประกอบอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ๒๒๓ โรง และโรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคม ๑,๗๗๗
โรง รวม ๒,๓๖๑ โรง ประเภทของโรงงานที่มีการลงทุนสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณขนสง อุตสาหกรรมอาหารและแปร
รูปโลหะ ตามลําดับ
กําลังการผลิตนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย ชางกอสราง
ช า งยนต ช า งกลโรงงาน ช า งเชื่ อ ม ช า งไฟฟ า ช า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ช า งเขี ย นแบบ ช า งซ อ มบํ า รุ ง ช า งเทคนิ ค
อุตสาหกรรม และสารสนเทศ ออกสูตลาดแรงงาน จึงตรงความตองการของสถานประกอบการ และไมเพียงพอตอ
ความตองการของตลาดแรงงาน
๒.๒ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๘
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

รองผูอํานวยการฝาย
บริหารทรัพยากร

รองผูอํานวยการฝาย
แผนงานและความรวมมือ

รองผูอํานวยการฝาย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผูอํานวยการฝาย
วิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

งานศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ,ชางกอสราง
ชางยนต, ชางกลโรงงาน,
ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางไฟฟากําลัง,
ชางเชื่อมและโลหะแผน,
ชางเขียนแบบ, ชางซอมบํารุง,
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม,
ชางเทคนิคพื้นฐาน,
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

งานบุคลากร
งานการเงิน

งานความรวมมือ
งานการบัญชี
งานพัสดุ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ

งานอาคารสถานที่

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

งานทะเบียน

งานสงเสริมผลิตผลการคา
และประกอบธุรกิจ

งานประชาสัมพันธ

งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
งานวัดผลประเมินผล
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานศูนยบมเพาะ ฯ
งานสื่อการเรียนการสอน

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ไดมีความรวมมือในการวางแผนงาน และการบริหารงานโดย
ความรวมมือของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมีรายนามดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

นายจรัล ยุบรัมย
นายอดุลย ศรีรักษ
นายประยุทธ นิลวงศ
นายยรรยง ศัตรูคราม

ผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๙
๕. นายสมบัติ เนียมหวาน
๖. นายณรงค ภะมะรินทร
๗. นายชลอ การทวี
๘. นายวันชัย มีสงา
๙. นายสยาม ฉัตรจันทร
๑๐. นายสมบูรณ ศรีธัญญา
๑๑. นายชัยวัฒน มีสมสิบ
๑๒. นายจารุวัฒน มณีศรี
๑๓. นายนิวัติ เพ็ชรสังวาลย
๑๔. นายสมมาตร แกวจินดา
๑๕. นายอรรถพล สุขีวุฒิ
๑๖. นายวิชาญ ดวงสุวรรณ
๑๗. นาสาวคงขวัญ รุงอุทัย
๑๘. นายวีรชัย ไวยเนตร
๑๙. นายชลอ ออนอิ่ม
๒๐. นายปรีชา อวมทร
๒๑. นางนพมาศ รักษวงษไทย
๒๒. นางกอแกว บางทาไม
๒๓. นางสาวนลินี ทาหอม

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูแทนฝายแผนงานและความรวมมือ
ผูแทนฝายวิชาการ
ผูแทนฝายบริหารทรัพยากร
ผูแทนฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒.๒.๓ จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
วิชาชีพ

แผนกวิชาชางยนต

๒๐

๑๓

๑

แผนกวิชาชางกล

๑๓

๙

๒

๑

๖

๒๐

๑

๑๙

๔

๑๓

๖

๗

ต่ํากวา ป.ตรี

ป. เอก

๔

ไมมี

๕

มี

ป. ตรี

๕

วุฒิการศึกษา

ป. โท

ผูบริหารและรองฯ

ครูพิเศษ

พนักงานฯ

ครูประจํา

ผูบริหาร/แผนกวิชา

จํานวนคน

สถานภาพ

๑๐
แผนกวิชาชางเชื่อม

๗

๔

-๓

๗

แผนกวิชาชางเขียนแบบ

๕

๒

-

๓

๕

แผนกวิชาชางซอมบํารุง

๗

๔

-

๓

๗

แผนกวิชาชางไฟฟา

๒๑

๑๖

-

๕

๒๑

แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส

๑๙

๑๕

๑

๓

๑๙

แผนกวิชาชางกอสราง

๗

๖

-

๑

แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑๖

๖

-

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

๓๑

๒๗

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

๗

แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม
รวมทั้งหมด

๓

๔

๓

๒

๒

๔

๗

๑๔

๑๑

๗

๗

๑

๖

๑๐

๑๖

๔

๑๒

-

๔

๓๑

๑๒

๑๗

๔

-

๓

๗

๑

๖

๖

๓

๑

๒

๖

๑๖๔

๑๑๔

๕

๔๕

๑๖๔

๑

๑

๒

๖
๔

๕๕

๑๐๘

๒.๒.๔ จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
สถานภาพ
ฝาย/แผนกวิชา/งาน
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทั่วไป
งานงานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

จํานวน
(คน)
๓
๒
๒
๓
๗
๑๒
๓
๑
๑
๒

ขาราชการ

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

๑

๒
๒
๒
๑
๕
๑๐
๓

๑
๒

๒
๑

๑
๒

๑๑
งานความรวมมือ
งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบ
ธุรกิจ
งานศูนยบมเพาะฯ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูทปี่ รึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

๑
๑

๑
๑

๑

๑

๒

๒

-

-

๑
๑
๑
๑
๑
-

๑
๑
๑
๑
๑
-

สถานภาพ
ฝาย/แผนกวิชา/งาน
ฝายวิชาการ
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ, ชางกอสราง,
ชางยนต, ชางกลโรงงาน, ชางเชือ่ มโลหะ
,ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางไฟฟากําลัง, ชาง
เขียนแบบ, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ชาง
ซอมบํารุง, ชางเทคนิคพื้นฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลประเมินผล
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
รวม

จํานวน
(คน)
๑๕๙

๑
๑
๑
๑
๑๐๙

ขาราชการ

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

๑๐๙

๗

-

๔๓

๔

๑
๑
๑
๑
๘๕

๑๑๒

๗

๑๒

๒.๒.๕ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป
จํานวนของผูเรียนที่จําแนกตามระดับชั้นป และสาขางานที่เรียนนั้น ขอมูลจากปที่จัดทํารายงาน
สํารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปการศึกษาที่รายงาน แสดงดังนี้
ชั้นป

ระดับ ปวช.
สาขาวิชาชางยนต

๑๖๙

๑๓๖

๑๒๖

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

๑๖๒

๑๒๓

๙๐

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

๔๓

๑๑

๒๐

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

๑๕๔

๑๔๐

๑๒๑

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

๑๕๖

๑๐๘

๗๘

สาขาวิชาชางกอสราง

๔๗

๒๒

๕๒

สาชาวิชาชางเขียนแบบ
เครื่องกล
สาขาวิชาชางซอมบํารุง

๔๓

๑๗

๒๕

๑๒๗

๖๘

๘๑

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๗๑

๔๘

๕๗

รวม

๙๗๒

๖๗๓

๖๕๐

สาขาวิชาเครื่องกล

๙๘

๒๓

๘๒

๒๓

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

๕๕

๑๔

๘๐

๑๔

ระดับ ปวส.

รวม
เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

๓
เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

๒
เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

๑

ระดับ/สาขาวิชา

๑๓
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

๘

๑๔

สาขาวิชาเทคนิคกอสราง

๒๔

๑๘

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๙

๔๒

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

๙๗

๒๑

๙๐

๒๑

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

๑๔๑

๑๖

๑๓๐

๑๖

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

๕๙

๗๙

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

๑๐

๑๑

รวม

๕๑๑

๗๔

๕๔๖

๗๔

๒.๒.๖ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป (ทวิศึกษา) ไมมี ทวิศึกษา
ชั้นป
ระดับ/สาขางาน
๑
๒
๓
ระดับ ปวช.
- สาขางาน
- สาขางาน
- สาขางาน
รวมทั้งหมด

รวม

๑๔

๒.๒.๗ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(๑) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาค/เทียบโอน)
จํานวน
ระดับ/สาขาวิชา
ปกติ
ทวิภาคี
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาชางยนต
๘๙
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
๔๗
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
๑๑
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
๑๐๒
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
๕๘
สาขาวิชาชางกอสราง
๔๔
สาชาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล
๒๐
สาขาวิชาชางซอมบํารุง
๔๐
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๘
รวม
๔๓๙
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
๕๖
๒๓
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
๒๘
๑๒
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
๑๕
สาขาวิชาเทคนิคกอสราง
๑๗
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๗
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
๖๓
๒๑
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
๙๐
๑๕
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
๗๕
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
๓
รวม
๓๘๔
๗๑
รวมทั้งหมด
๘๒๓
๗๑
(๒) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)
- คน

เทียบโอน

รวม

-

๘๙
๔๗
๑๑
๑๐๒
๕๘
๔๔
๒๐
๔๐
๒๘
๔๓๙

-

๗๙
๔๐
๑๕
๑๗
๓๗
๘๔
๑๐๕
๗๕
๓
๔๕๕
๘๙๔

๑๕
๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๒.๓.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
๑. เปนสถานศึกษาที่ฝกประสบการณตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
๒. ทีม กรุงเกา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง การแขงขัน
หุนยนตอาชีวศึกษา (ABU)
๓. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน จากการแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะการติดตั้งตูสาขา
ระบบโทรทัศนอัตโนมัติ (PABX) ระดับ ปวส. จากการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
๔. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน “เครื่องกายภาพบําบัดการเดิน” ประเภทที่ ๖
สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒.๓.๒ รางวัลผลงานของผูบริหาร (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
๑. นายจรัล ยุบรัมย ไดปฏิบตั ิหนาที่เปนวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
๒. นายจรัล ยุบรัมย ประธานกรรมการจัดการแขงขันทักษะการติดตั้งตูสาขาระบบโทรศัพท
อัตโนมัติ (PABX) ระดับ ปวส. ประเภททีม
๓. นายจรัล ยุบรัมย ประธานกรรมการการตัด สิน ทั กษะไมโครคอลโทรลเลอร ระดับ ปวส.
ประเภททีม
๔. นายจรัล ยุบรัมย ประธานกรรมการการจัดการแขงขันทักษะไมโครคอลโทรลเลอร ระดับ
ปวส. ประเภททีม
๕. นายจรัล ยุบรัมย รองประธานกรรมการฝายอํานวยการ คายยอย ๒ งานชุมนุมลูกเสือเนตร
นารีวิสามัญ ชอสะอาด อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๗
๖. นายจรัล ยุบรัมย ประธานกรรมการฝายอาคารสถานที่ คายยอย ๒ งานชุมนุมลูกเสือเนตร
นารีวิสามัญ ชอสะอาด อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๗
๗. นายประยุ ทธ นิ ล วงศ กรรมการฝายเลขานุการ คายยอย ๒ งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี
วิสามัญ ชอสะอาด อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๗
๘. นายประยุทธ นิลวงศ รองประธานกรรมการฝายอาคารสถานที่ คายยอย ๒ งานชุมนุมลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ ชอสะอาด อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๗
๙. นายอดุลย ศรีรักษ รองประธานกรรมการการจัดการแขงขันทักษะไมโครคอลโทรลเลอร
ระดับ ปวส. ประเภททีม
๑๐. นายอดุลย ศรีรักษ กรรมการตัดสินทักษะไมโครคอลโทรลเลอร ระดับ ปวส. ประเภททีม

๑๖
๑๑. นายอดุลย ศรีรักษ รองประธานกรรมการการจัดการแขงขันทักษะการติดตั้งตูสาขาระบบ
โทรศัพทอัตโนมัติ (PABX) ระดับ ปวส. ประเภททีม
๒.๓.๓ รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบป
การศึกษา)
๑. นายจารุวัฒน มณีศรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ระดับชาติ ในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ “ทักษะการติดตั้งตูสาขาระบบโทรศัพทอัตโนมัติ (PABX)” ระดับ ปวส.
๒. นายสัญญา ชูชวย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ระดับชาติ ในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ “ทักษะการติดตั้งตูสาขาระบบโทรศัพทอัตโนมัติ (PABX)” ระดับ ปวส.
๓. นายชัยวัฒน ฟองสินธุ ครูที่ปรึกษา ทีมกรุงเกา ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง การแขงขัน
หุนยนตอาชีวศึกษา (ABU) งานมหกรรมหุนยนตอาชีวศึกษา” ระดับชาติ
๔. นายบุญเกิด สนธิพันธ ครูที่ปรึกษา ทีมกรุงเกา ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง การแขงขัน
หุนยนตอาชีวศึกษา (ABU) งานมหกรรมหุนยนตอาชีวศึกษา” ระดับชาติ
๕. นายอารักษ สังฆรักษ ครูที่ปรึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “การออกแบบ
ระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.” ระดับภาคกลาง
๖. นายปยะวัฒน อมรปยะกฤษฐ ครูที่ปรึกษา ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ “การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย” ระดับภาคกลาง
๗. นายศุภเลิศ ฉายา ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ “การติดตั้งไฟฟา
ดวยทอรอยสาย” การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
๘. นายธีรยุทธ กาสกุล ครูที่ปรึกษา ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ
“การออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร” ระดับภาคกลาง
๙. นายพิ เ ชษฐ หาดี ครู ที่ป รึกษา ไดรับ รางวัล ระดับ เหรีย ญเงิน การแขงขัน ทักษะวิชาชีพ
“การออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร” ระดับภาคกลาง
๑๐. นายจักรพงษ ศิริชัยภาวรณ ครูที่ปรึกษา ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ “ทักษะการสํารวจเพื่อการกอสราง (ปวช.)” ระดับภาคกลาง
๑๑. นายประเสริฐ แสงโป ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องกายภาพบําบัดการเดิน ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๒. นางนภาพันธ บุณโยทยาน ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องกายภาพบําบัดการเดิน ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๓. นายชัยวัฒน ฟองสินธุ ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องกายภาพบําบัดการเดิน ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง

๑๗
๑๔. นายวีรชัย ไวยเนตร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องเสียงคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ไดรับ
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๕. นายธฤต ไชยมงคล ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องเสียงคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ไดรับรางวัล
ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๖. นายกลยุทธ แกวบัวดี ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องเสียงคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ไดรับ
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๗. นายนิวัติ เพ็ชรสังวาลย ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณปองกันสัตวเลื้อยคลานเขาโถสวม
ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๘. นายอิฐพร บุญฤทธิ์ ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณปองกันสัตวเลื้อยคลานเขาโถสวม
ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๙. นายนิวัติ เพ็ชรสังวาลย ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณชวยเย็บเลม ไดรับรางวัลชมเชย
ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๐. นายอิฐพร บุญฤทธิ์ ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณชวยเย็บเลม ไดรับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรี ย ญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ งประดิ ษฐดานพัฒ นาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐ รว มพัฒ นา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๑. นายธนกฤต พรหมศร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณชวยเย็บเลม ไดรับรางวัลชมเชย
ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๒. นางสาวราตรี ยิ้มแยม ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณชวยเย็บเลม ไดรับรางวัลชมเชย
ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๓. นายชัยสิทธิ์ ประสาททอง ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณชวยเย็บเลม ไดรับรางวัลชมเชย
ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๔. นายธนกฤต พรหมศร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณปองกันสัตวเลื้อยคลานเขาโถสวม
ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง

๑๘
๒๕. นางสาวราตรี ยิ้มแยม ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณปองกันสัตวเลื้อยคลานเขาโถสวม
ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๖. นายชัยสิทธิ์ ประสาททอง ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ อุปกรณปองกันสัตวเลื้อยคลานเขาโถ
สวม ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวม
พัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๗. นายธฤต ไชยมงคล ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ ตูเพาะเห็ดแบบควบคุมความชื้นอัตโนมั ติ
ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐ
รวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๘. นายประเสริฐ แสงโป ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ ตูเพาะเห็ดแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวม
พัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๙. นายเจษฎา รั มมะบุตร ครูที่ป รึกษา สิ่งประดิษฐ ตูเพาะเห็ดแบบควบคุมความชื้น
อั ต โนมั ติ ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญเงิน สิ่งประดิษฐป ระเภทที่ ๒ สิ่ งประดิ ษฐ ด านการประกอบอาชี พ
“ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๐. นางนภาพันธ บุณโยทยาน ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ ตูเพาะเห็ดแบบควบคุมความชื้น
อั ต โนมั ติ ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญเงิน สิ่งประดิษฐป ระเภทที่ ๒ สิ่ งประดิ ษฐ ดานการประกอบอาชี พ
“ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๑. นายสุรชัย อาจหาญ ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ ตูเพาะเห็ดแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวม
พัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๒. นายธงชัย สายแวว ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเครื่องนวดและคั้นมะนาว ไดรับรางวัล
ชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๓. นางมันทะนา ศิลปะธารากุล ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเครื่องนวดและคั้นมะนาว ไดรับ
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวม
พัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๔. นางสาวพรชิตา วิลา ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องนวดและคั้นมะนาว ไดรับรางวัล
ชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๕. นายอารักษ สังฆรักษ ครูที่ปรึกษา ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ
เครื่องนวดและคั้นมะนาว สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง

๑๙
๓๖. นายณรงค เหลือปญญา ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ เครื่องนวด
และคั้ น มะนาว สิ่ งประดิ ษฐ ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรว มพัฒ นา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๗. นายประเสริฐ แสงโป ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องเพาะถั่วงอก ไดรับรางวัลชมเชย
สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๘. นายเจษฎา รัมมะบุตร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องเพาะถั่วงอก ไดรับรางวัลชมเชย
ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๙. นางนภาพันธ บุณโยทยาน ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องเพาะถั่วงอก ไดรับรางวัล
ชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชี พ “ประชารัฐรวมพั ฒ นา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๐. นายสุรชัย อาจหาญ ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องเพาะถั่วงอก ไดรับรางวัลชมเชย
ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๑. นายธฤต ไชยมงคล ครูที่ป รึกษา สิ่งประดิษฐ คอมพิว เตอรจิ๋ว สําหรับ นักประดิษฐ
ตัวนอย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
อาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
กลาง
๔๒. นายวีรไชย ไวยเนตร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ คอมพิวเตอรจิ๋วสําหรับนักประดิษฐ
ตัวนอย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
อาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
กลาง
๔๓. นายกลยุทธ แกวบัวดี ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ คอมพิวเตอรจิ๋วสําหรับนักประดิษฐ
ตัวนอย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
อาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
กลาง
๔๔. นายธฤต ไชยมงคล ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ การพัฒนาพัดลมระบายอากาศประหยัด
พลังงาน ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน “ประชารัฐ
รวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๕. นายวีรชัย ไวยเนตร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ การพัฒนาพัดลมระบายอากาศประหยัด
พลังงาน ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน “ประชารัฐ
รวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง

๒๐
๔๖. นายกลยุ ท ธ แก ว บั ว ดี ครู ที่ ป รึ ก ษา สิ่ ง ประดิ ษ ฐ การพั ฒ นาพั ด ลมระบายอากาศ
ประหยัดพลังงาน ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน
“ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๗. นายธฤต ไชยมงคล ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเครื่องสรางโอโซนอัจฉริยะ ไดรับรางวัล
ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทองแดง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐ รว มพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๘. นายวีรชัย ไวยเนตร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเครื่องสรางโอโซนอัจฉริยะ ไดรับรางวัล
ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทองแดง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐ รว มพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๙. นายวีรชัย ไวยเนตร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลตพรอมแจง
เตือนระดับรังสีเพื่อสุขภาพ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและ
ชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
กลาง
๕๐. นายกลยุทธ แกวบัวดี ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลตพรอมแจง
เตือนระดับรังสีเพื่อสุขภาพ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและ
ชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
กลาง
๕๑. นายธฤต ไชยมงคล ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลตพรอมแจง
เตือนระดับรังสีเพื่อสุขภาพ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและ
ชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
กลาง
๕๒. นางนภาพันธ บุณโยทยาน ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องกายภาพบําบัดการเดิน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวม
พัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๓. นางปรี ดาวรรณ พุมจําปา ครูที่ป รึกษา สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่น ชว ยเปรีย บคาสี
รถยนตอัตโนมัติ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และ
ระบบสมองกลฝ ง ตั ว (Software & Embedded Innovation) “ประชารั ฐ ร ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๔. นายชัยวัฒน ฟองสินธุ ที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่นชวยเปรียบคาสีรถยนต
อัตโนมัติ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมอง
กลฝ ง ตั ว (Software & Embedded Innovation) “ประชารั ฐ ร ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง

๒๑
๕๕. นายธีรวัฒน ใจประดับเพชร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่นชวยเปรียบคาสี
รถยนตอัตโนมัติ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และ
ระบบสมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๖. นางปรีดาวรรณ พุมจําปา ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพของขาวสาร ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร
และระบบสมองกลฝ ง ตั ว (Software & Embedded Innovation) “ประชารั ฐ ร ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๗. นายชัยวัฒน ฟองสินธุ ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพของขาวสาร ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และ
ระบบสมองกลฝ ง ตั ว (Software & Embedded Innovation) “ประชารั ฐ ร ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๘. นายธีรวัฒน ใจประดับเพชร ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพของขาวสาร ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร
และระบบสมองกลฝ ง ตั ว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารั ฐ ร ว มพั ฒ นา สุ ด ยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๙. นายธงชัย สายแวว ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเครื่องนวดและคั้นมะนาว ไดรับรางวัล
ชมเชย ประเภทที่ ๑๒ การประกวดองคความรู การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ภาคภาษาอังกฤษ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับ
ภาคกลาง
๖๐. นางมันทะนา ศิลปะธารากุล ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเครื่องนวดและคั้นมะนาว ไดรับ
รางวัลชมเชย ประเภทที่ ๑๒ การประกวดองคความรู การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ภาคภาษาอังกฤษ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
ระดับภาคกลาง
๖๑. นางสาวพรชิตา วิลา ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ เครื่องนวดและคั้นมะนาว ไดรับรางวัล
ชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑๒ การประกวดองคความรู การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุน
ใหม ระดับภาคกลาง
๖๒. นายชลอ การทวี เปนวิทยากร โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํ าเอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โดยชมรมครูผูสอนเทคโนโลยีซีเอ็นซี
๖๓. นางคงขวัญ รุงอุทัย ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะจากครูชํานาญการ เปนครูชํานาญการ
พิเศษ

๒๒
๖๔. นายธงชัย

สายแวว ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะจากครูชํานาญการ เปนครูชํานาญการ

พิเศษ
๖๕. นางสาววรภรณ บัวขจร ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะจากครูชํานาญการ เปนครูชํานาญ
การพิเศษ
๖๖. นายดุสิต มะวิญธร ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะจากครูชํานาญการ เปนครูชํานาญการ
พิเศษ
๖๗. นางสาวทั ดดาว จัน ทรบุตร ไดรับ การเลื่อนวิทยฐานะจากครูชํานาญการ เปน ครู
ชํานาญการพิเศษ
๒.๓.๔ รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
๑. นายวุฒิวัฒน สอนดี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการออกแบบระบบ
ไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา ดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. ระดับภาคกลาง
๒. นายสงกรานต นัยมานพ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการออกแบบ
ระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา ดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.
๓. นายอนาวิล กลิ่นหอม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการติดตั้งไฟฟา
ดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช.
๔. นายภานุวัฒน แสงบุญสง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการติดตั้ง
ไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช.
๕. นายรุง อุทัยธรรม ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทองแดง ทักษะการ
สํารวจเพื่อการกอสราง ระดับ ปวช.
๖. นายวสันต แปนจันทร ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทองแดง ทักษะ
การสํารวจเพื่อการกอสราง ระดับ ปวช.
๗. นายอมรเพท บุฐจิตต ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทองแดง ทักษะ
การสํารวจเพื่อการกอสราง ระดับ ปวช.
๘. นายอนุวัติ วงศวัฒน ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ อุปกรณ
ชวยเย็บเลม ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๙. นายระคิน หงสทอง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ อุปกรณชวย
เย็บเลม ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๐. นายทสร จํานง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ อุปกรณชวย
เย็บเลม ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึ กษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง

๒๓
๑๑. นายขจรศักดิ์ ชอบคา ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
เสียงคอมพิวเตอรขนาดเล็ ก ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๒. นายสรยุทธ พูลศิลป ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
เสียงคอมพิวเตอรขนาดเล็ ก ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๓. นายธิติพงษ เจริญศรี ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
เสียงคอมพิวเตอร ขนาดเล็ ก ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๔. นายพัทธพล เกตุงาม ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
เสียงคอมพิวเตอร ขนาดเล็ ก ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๕. นางสาวกฤติยา สุริยวรรณ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ
เครื่องเสียงคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๖. นายคณิน อินเจริญ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่องเสียง
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๗. นายเทวินทร คําสด ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ อุปกรณ
ปองกันสัตวเลื้อยคลานเขาโถสวม ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๘. นายอานัท ศรีเจริญ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ อุปกรณ
ปองกันสัตวเลื้อยคลานเขาโถสวม ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๑๙. นายพีรพัฒน พบพระ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ อุปกรณ
ปองกันสัตวเลื้อยคลานเขาโถสวม ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๐. นางสาวมลฑิลา เสียงประเสริฐ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ โคม
ไฟแอลอีดีชารจประจุดวยการเหนี่ยวนําพลังงานสนามแมเหล็กไฟฟา ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๑. นางสาวภาวินี สุขีธรรม ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ เครื่องนวด
และคั้ น มะนาว สิ่ งประดิ ษฐ ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรว มพัฒ นา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง

๒๔
๒๒. นายรัฐธรรมนูญ วรรณพาณิชย ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ
เครื่องนวดและคั้นมะนาว สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๓. นายวุฒิวัฒน สอนดี ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ เครื่องนวด
และคั้นน้ํามะนาว สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๔. นายนวพล เขตกัน ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ เครื่องนวดและ
คั้ น น้ํ า มะนาว สิ่ งประดิ ษฐ ป ระเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชี พ “ประชารัฐ รว มพัฒ นาสุ ด ยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๕. นายคมสัน มะกลําแดง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ เครื่องเพาะ
ถั่วงอก สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๖. นายปริญญา กิจนัทธิ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ เครื่องเพาะ
ถั่วงอก สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๗. นายธนกร อาจบัณฑิตย ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ เครื่องเพาะ
ถั่วงอก สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๘. นายอนุศาสน ศรีประภา ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ เครื่องเพาะ
ถั่วงอก สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๒๙. นายณัฐวัฒน นันธรักษ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ ตูเพาะเห็ด
แบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๐. นายธีรวิทย ศรีคลาย ไดรับรางวัลชมเย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ ตูเพาะเห็ดแบบ
ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๑. นายธวัชชัย สืบสงัด ไดรับรางวัลชมเย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ ตูเพาะเห็ดแบบ
ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๒. นายศรายุทธ เทียบสัมฤทธิ์ ไดรับรางวัลชมเย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ ตูเพาะ
เห็ดแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวม
พัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง

๒๕
๓๓. นายรุงสุวรรณ กระจายสี ไดรับรางวัลชมเย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ ตูเพาะเห็ด
แบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๔. นายภาสกร คงประโยชน ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ระดั บ เหรี ย ญเงิ น
สิ่งประดิษฐ คอมพิวเตอรจิ๋วสําหรับนักประดิษฐตัวนอย ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ประชา
รัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๕. นายศิลาชัย บุญนุกูล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ
คอมพิวเตอรจิ๋วสําหรับนักประดิษฐตัวนอย ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ประชารัฐรวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๖. นางสาวศิ ริ พ ร บุ ญ เฟ อ ง ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ระดั บ เหรี ย ญเงิ น
สิ่งประดิษฐ คอมพิวเตอรจิ๋วสําหรับนักประดิษฐตัวนอย ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ประชา
รัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๗. นางสาววิ สุ ม ล สุ ข สมโภชน ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ระดั บ เหรี ย ญเงิ น
สิ่งประดิษฐ คอมพิวเตอรจิ๋วสําหรับนักประดิษฐตัวนอย ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ประชา
รัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๘. นางสาวสุ ภ าวดี นุ ช อนงค ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ระดั บ เหรี ย ญเงิ น
สิ่งประดิษฐ คอมพิวเตอรจิ๋วสําหรับนักประดิษฐตัวนอย ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ประชา
รัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๓๙. นายชนะพล เอ็งสุโสภณ ไดรับรางวัล ชมเชย สิ่งประดิษฐ การพัฒนาพัดลมระบาย
อากาศประหยั ด พลั งงาน ประเภทที่ ๔ สิ่ งประดิษฐดานการอนุรั ก ษ พลัง งาน “ประชารัฐ รว มพัฒ นา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๐. นายณัฐพล ทรัพยมรรค ไดรับรางวัล ชมเชย สิ่งประดิษฐ การพัฒนาพัดลมระบาย
อากาศประหยั ด พลั งงาน ประเภทที่ ๔ สิ่ งประดิษฐดานการอนุรั ก ษ พลัง งาน “ประชารัฐ รว มพัฒ นา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๑. นายณัฐพล สุขสมพงษ ไดรับรางวัล ชมเชย สิ่งประดิษฐ การพัฒนาพัดลมระบาย
อากาศประหยั ด พลั งงาน ประเภทที่ ๔ สิ่ งประดิษฐดานการอนุรั ก ษ พลัง งาน “ประชารัฐ รว มพัฒ นา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๒. นายณัฐวุฒิ ไกรสําอาง ไดรับรางวัล ชมเชย สิ่งประดิษฐ การพัฒนาพัดลมระบาย
อากาศประหยั ด พลั งงาน ประเภทที่ ๔ สิ่ งประดิษฐดานการอนุรั ก ษ พลัง งาน “ประชารัฐ รว มพัฒ นา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๓. นายจักรกฤษณ โตแยม ไดรับรางวัล ชมเชย สิ่งประดิษฐ การพัฒนาพัดลมระบาย
อากาศประหยั ด พลั งงาน ประเภทที่ ๔ สิ่ งประดิษฐดานการอนุรั ก ษ พลัง งาน “ประชารัฐ รว มพัฒ นา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง

๒๖
๔๔. นายเจษฎา ฤกษสุทธิ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
กายภาพบําบัดการเดิน ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๕. นายพงศธร สําอางคศรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
กายภาพบําบัดการเดิน ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๖. นายเอกณัฐ งามสมนอย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
กายภาพบําบัดการเดิน ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๗. นายเสฎฐวุฒิ นิลพันธ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
กายภาพบําบัดการเดิน ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๘. นายณฐพล ไสย สุ ภี ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ เครื่ อ ง
กายภาพบําบัดการเดิน ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๔๙. นางสาวศิราณี ไชยพุฒ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
กายภาพบําบัดการเดิน ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๐. นายเจษฎา สายจันยูร ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
สรางโอโซนอัจฉริยะ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการพแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๑. นายอดิศร ประกอบกิจ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่อง
สรางโอโซนอัจฉริยะ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการพแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๒. นางสาวศิริญาภรณ เพ็ชรดํา ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ
เครื่องสรางโอโซนอัจฉริยะ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการพแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๓. นางสาววาดตะวัน นิลกล่ํา ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ
เครื่องสรางโอโซนอัจฉริยะ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการพแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๔. นายรัฐธรรมนูญ วรรณรังสี ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ
เครื่องสรางโอโซนอัจฉริยะ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการพแพทยและชีวอนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
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๕๕. นางสาวปยธิดา ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่องวัดรังสี
อัลตราไวโอเลตพร อมแจ งเตือนระดับรั งสีเ พื่อสุขภาพ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทย และชีว อนามัย
“ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๖. นายอัครพงษ เงินขาว ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่องวัด
รังสีอัลตราไวโอเลตพรอมแจงเตือนระดับรังสีเพื่อสุขภาพ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย
“ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๗. นายอนุธน จันทรอุษา ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เครื่องวัด
รังสีอัลตราไวโอเลตพรอมแจงเตือนระดับรังสีเพื่อสุขภาพ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย
“ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๘. นางสาวนวพร ไพธิ ถ วิ ล ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทองแดง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลตพรอมแจงเตือนระดับรังสีเพื่อสุขภาพ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีว
อนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๕๙. นางสาวปณิ ภ า ฟ ก แก ว ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทองแดง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลตพรอมแจงเตือนระดับรังสีเพื่อสุขภาพ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีว
อนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๐. นางสาวรวรรณา ไชยศรีอนันต ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ
เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลตพรอมแจงเตือนระดับรังสีเพื่อสุขภาพ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีว
อนามัย “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๑. นายณั ช พั ก ตร โพธิ์ จั น ทร ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของขาวสาร ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และ
ระบบสมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๒. นายสั ช ฌุ ก ร ปาลสิ ท ธิ์ ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของขาวสาร ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และ
ระบบสมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๓. นายอดิ ศั ก ดิ์ ปลอดฤทธิ์ ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของขาวสาร ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และ
ระบบสมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๔. นายปฏิ ภ าณ พวงพิ ม พ ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของขาวสาร ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และ
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ระบบสมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๕. นายธี ร ะศั ก ดิ์ ภาคจั ก ษุ ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของขาวสาร ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และ
ระบบสมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๖. นายเดช สี ส ม ไดรับ รางวัล ชมเชย ระดับ เหรีย ญทอง สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่ น
ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของขาวสาร ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมองกล
ฝ งตั ว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐ รว มพัฒ นา สุดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึ ก ษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๗. นายสุปะวีณ เงินยวง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่น
ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของขาวสาร ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมองกล
ฝ งตั ว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐ รว มพัฒ นา สุดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึ ก ษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๘. นายนวมิ น ทร เพชร พ วง ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของขาวสาร ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และ
ระบบสมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๖๙. นายณัฐวิทย พุมพวง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่น
ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของขาวสาร ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมองกล
ฝ งตั ว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐ รว มพัฒ นา สุดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึ ก ษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๐. นายสุปะวีณ เงินยวง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่น
ชวยเปรียบคาสีร ถยนต อัตโนมัติ ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐด านนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมองกลฝ ง ตั ว
(Software & Embedded System Innovation) “ประชารั ฐ ร ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๑. นายนวมิ น ทร เพชร พ วง ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นชวยเปรียบคาสีรถยนตอัตโนมัติ ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมอง
กลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๒. นายณัฐวิทย พุมพวง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่น
ชวยเปรียบคาสีร ถยนต อัตโนมัติ ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐด านนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมองกลฝ ง ตัว
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(Software & Embedded System Innovation) “ประชารั ฐ ร ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๓. นายณั ช พั ก ตร โพธิ์ จั น ทร ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นชวยเปรียบคาสีรถยนตอัตโนมัติ ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมอง
กลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๔. นายสัชฌุกร ปาลสิทธิ์ ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่น
ชวยเปรียบคาสีร ถยนต อัตโนมัติ ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐด านนวัต กรรมซอฟแวร และระบบสมองกลฝ ง ตั ว
(Software & Embedded System Innovation) “ประชารั ฐ ร ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๕. นายอดิ ศั ก ดิ์ ปลอดฤทธิ์ ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นชวยเปรียบคาสีรถยนตอัตโนมัติ ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมอง
กลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๖. นายปฏิ ภ าณ พวงพิ ม พ ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นชวยเปรียบคาสีรถยนตอัตโนมัติ ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมอง
กลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๗. นายธี ร ะศั ก ดิ์ ภาคจั ก ษุ ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทอง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
แอพพลิเคชั่นชวยเปรียบคาสีรถยนตอัตโนมัติ ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมอง
กลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๘. นายเดช สีลม ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ แอพพลิเคชั่นชวย
เปรียบคาสีรถยนตอัตโนมัติ ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวร และระบบสมองกลฝงตัว (Software
& Embedded System Innovation) “ประชารั ฐ ร ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา การประกวด
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง
๗๙. นางสาวภาวินี ชมเชย ไดรับรางวัล ชมเชย สิ่งประดิษฐ เครื่องนวดและคั้นมะนาว
ประเภทที่ ๑๒ การประกวดองค ค วามรู การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องคนรุ น ใหม
ภาคภาษาอังกฤษ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับ
ภาคกลาง
๘๐. นายวุ ฒิ วั ฒ น สอนดี ไดรับ รางวัล ชมเชย สิ่งประดิษฐ เครื่องนวดและคั้ น มะนาว
ประเภทที่ ๑๒ การประกวดองค ค วามรู การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องคนรุ น ใหม

๓๐
ภาคภาษาอังกฤษ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับ
ภาคกลาง
๘๑. นายนวพล เขตกั น ได รั บ รางวั ล ชมเชย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ เครื่ อ งนวดและคั้ น มะนาว
ประเภทที่ ๑๒ การประกวดองค ค วามรู การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องคนรุ น ใหม
ภาคภาษาอังกฤษ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับ
ภาคกลาง

๓. การดําเนินงานของสถานศึกษา

๓.๑ ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑.๑ ปรัชญา
คิดเปน ทําเปน เนนคุณธรรม
๓.๑.๒ วิสัยทัศน
เปนสถานศึกษาที่มุงมั่นผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณธรรม ความรู ความสามารถ ในการ
ประกอบวิชาชีพและตอบสนองความตองการของสังคมทุกระดับ
๓.๑.๓ พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากําลังคนใหกาวทันเทคโนโลยี มีความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพและตามความตองการของสังคม
๒. พั ฒ นาการจั ดกระบวนการเรีย นรูใหมีความสามารถตามสมรรถนะวิช าชีพ โดยรว มมือกับ
องคกรตาง ๆ ในการจัดการศึกษา
๓. เพิ่ มจํ า นวนผู เ รี ย น ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให เข า ถึงชุ มชน สังคม ตลาดแรงงาน และ
ผูดอยโอกาส
๔. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหผูเรียนเปนคนดีและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
๕. พัฒนาความสมบูรณทางกาย และตระหนักในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๖. ประสานความรวมมือ ใหบริการชุมชนและสังคม
๗. อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดลอม
๘. นําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาใหสอดคลองกับเทคโนโลยี
๙. พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา
๓.๑.๔ อัตลักษณของสถานศึกษา
“คิดเปน ทําเปน”
คือ นําความรูและทักษะมาพัฒนาตนเอง

๓๑
เอกลักษณ “บริการชุมชน”
คือ การนําความรูที่ไดไปใหความชวยเหลือบริการชุมชน
อัตลักษณคุณธรรม
เสียสละ
๓.๑.๕ รายจายในการบริหารสถานศึกษา
รายจาย
จํานวนเงิน
รอยละ หมายเหตุ
๑. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียน
๑๑,๒๘๒,๐๑๘.๖๐ ๑๗.๑๖
การสอน
๒. รายจ า ยในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นใช ค วามรู ๔,๖๔๗,๑๙๙.๘๐
๗.๐๗
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชน
ตอชุมชน สังคม
๓. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด ๔,๓๒๘,๕๐๙
๖.๕๙
การแสดง โครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน
๔. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการ ๑,๙๕๔,๗๖๕.๖๖
๒.๙๘
รั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ ม การปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษัตริยเปน ประมุ ข
และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ
สิ่ งแวดล อม การกี ฬาและนั น ทนาการ การสงเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. รายจายพัฒนาบุคลากร
๓,๘๘๙,๓๔๑
๕.๙๒
งบดําเนินการทั้งหมด ๖๕,๗๕๕,๖๘๐.๐๔
รวมรายจาย
๒๖,๑๐๑,๘๓๔.๐๖ ๓๙.๗๐
*ปรับตามบริบทสถานศึกษา
*นิยามศัพท คําวา งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึ กษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดิน และ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา

๓๒
๓.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
๓.๒.๑. การประเมินคุณภาพภายนอก
๑) ผู รั บ ผิ ด ชอบควรพั ฒ นาการเก็ บ ข อ มู ล ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา
ที่ เ กี่ ย วข อ งภายใน ๑ ป ให ไ ด ข อ มู ล ครบถ ว นตาม
ประเด็นการพิจารณา และสามารถตรวจสอบจากสถาน
ประกอบการหน ว ยงาน ที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทํ างาน
หรือศึกษาตอไดสะดวก อีกทั้งเพื่อการสอบถามสถาน
ประกอบการ หน ว ยงานเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพผู สํ า เร็ จ
การศึกษา
๒) สถานศึกษาควรศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู
รายวิชาทั้งพื้นฐานและวิชาชีพและหาแนวทางในการ
นํ าความรู ดั งกล า วมาใช อย า งต อเนื่ อง ถึ งระดับ ชั้น ป
สุดทาย และศึกษากรอบแนวทางการออกขอสอบของ
สํานักงานทดสอบการศึกษาระดับชาติ เพื่อนํามาใชใน
การเตรี ย มความพร อมให กับผู เรี ยนก อนการทดสอบ
อีกทั้งสรางความเขาใจใหผูเรียนเห็นประโยชนของการ
ได รั บ การยอมรั บ / รั บ รองความรู ทั ก ษะวิ ช าการ
วิชาชีพของตนเองจากหนวยงานทีเ่ ปนที่ยอมรับ
๓) สถานศึ กษา โดยฝ า ยวิ ชาการควรพั ฒ นาคุณภาพ
ของขอสอบมาตรฐานวิชาชีพใหมีคุณภาพ และเชื่อถือ
ไดยิ่งขึ้น ตามกระบวนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ เชน การวิเคราะหขอสอบ
๔) ครูผูสอนควรจัดใหผูเรียนชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒
ได จั ด ทํ า ผลงานให ไ ด จํ า นวนชิ้ น งานเพี ย งพอตาม
สัดสวนของจํานวนผลงานตอจํานวนผูเรียน

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
๑) โครงการจัดเก็บ ขอมูลผูจบการศึกษาที่ประกอบ
อาชีพแตละแผนก

๑) โครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานและทําการทดสอบ
เพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ
๒) โครงการแนะแนวสรางความตระหนักใหนักเรียน
นักศึกษา เขาสอบทุกคน

๑) โครงการวิเคราะหขอสอบมาตรฐานและปรับปรุง
ขอสอบ

๑) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่เรียนวิชาโครงการ
๒) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐและวิชาโครงงาน
๓) โครงการจัดทําบันทึกและรวบรวมผลงานนวัตกรรม
หรืองานวิจัยของแตละแผนกวิชา

๓๓
๔ . ๑ ผู รั บ ผิ ด ช อ บ / แ ผ น ก วิ ช า ค ว ร จั ด ทํ า
รายละเอียดการนําผลงานของผูเรียนไปใชประโยชน
หรือนําไปประกวดใหชัดเจน เชน ใชประโยชนอยางไร
ที่ไหน เมื่อไร (ระยะเวลาที่ใชประโยชน) ใครเปนผูใช
ไดผลอยางไร มีปญหา อุปสรรค สิ่งที่ควรปรับปรุง และ
พั ฒ นาอย า งไร และมี ห ลั ก ฐานรั บ รองการนํ า ไปใช
ประโยชน
๔.๒ วิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการประกวดผลงาน
ของผูเรียนในระดับชุมชน /ภาค ใหเพิ่มขึ้น โดยความ
รวมมือกับหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษาอื่น สถาน
ประกอบการ หนวยงานอื่น
๕) ควรใหแตละสาขางาน/สาขาวิชาที่เปดสอน มีการ
บันทึก การทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยไปใชประโยชนและพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยมีการบันทึกการนําไปใชจําแนกเปนสาขาวิชา
/ สาขางาน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และพัฒนาตอยอดผลงานอยางตอเนื่อง
๕.๑ ควรสนับสนุนใหครูของวิทยาลัยมีชองทาง
การเผยแพร ผ ลงานในระดั บ ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น ระดั บ
ภูมิภาค และระดับชาติ ใหมีโอกาสหรื อช องทางการ
เผยแพรระดับภายนอกวิทยาลัยฯ ใหมีมากขึ้น
๖) วิทยาลัยฯ ควรบันทึกขอมูลการใหบริการวิชาการ
หรื อ วิ ช าชี พ ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะผู เ รี ย นไว ใ นระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ ทุกปการศึกษา
๖.๑ แต ล ะประเภทวิช า สาขางาน / สาขาวิชา
ควรบั น ทึ ก การบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ เพื่ อ เป น
ขอมูลสารสนเทศของแตละประเภทวิชา สาขางาน /
สาขาวิชาเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๖.๒ แตละสาขางาน/สาขาวิชา ควรมีขอมูลสารสนเทศ
ด า นชุ ม ชน สถานประกอบการหรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ
และสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตอยอดในปการศึกษาตอไป
๗) ควรดําเนินการประกันอยางตอเนื่อง ไมเฉพาะตอน
ที่มีการประเมินคุณภาพเทานั้น

๔) โครงการเผยแพรนวัตกรรม งานสิ่งประดิษฐสูชุมชน
สังคม

๕) โครงการบันทึกและรายงานการบริการวิชาชีพของ
ทุกแผนกทุกกิจกรรม

๖) โครงการจัดทําทะเบียนสถานประกอบการของ
แผนกทุกแผนก

๓๔
๗.๑ ควรมีการศึกษาการประกันคุณภาพภายใน ๗) ไดดําเนินการในการพัฒนาวางระบบกลไกของงาน
รอบต อ ไป ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาไดกําหนดออกมาแลว เพื่อจะไดดําเนินการ
แบงงานรับผิดชอบไดทันที
๗.๒ ควรเนนย้ําเรื่องการประกันคุณภาพในการ
ประชุ มบุคลากรในสถานศึ กษาทุ กครั้ งเพื่ อจะได เ กิ ด
ความตระหนัก การประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
๘) ยั งคงต องสร า งความตระหนักเหมื อนกับตองเปน
หนาที่ ที่ตองมีการประกันคุณภาพของสถานศึกษาควร
มี ก ารติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
๘.๑ ควรศึ กษาตั ว บ งชี้ ของการประกัน คุณภาพ
ภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ออกมาใหมและนําเขาประชุมบุคลากรในสถานศึ กษา
พรอมการแบงงานรับผิดชอบทันที
๘.๒ ควรมีการสรางทีมแตละตัวบงชี้ เพื่อชวยกัน
รับผิดชอบ รวมทั้งการระดมสมองในการดําเนินงานให
ออกมาใหดีขึ้น
๘.๓ เมื่ อมี การโยกย า ยผู บริ หาร ควรมีการสรุป
แจงผูบริหารสถานศึกษาใหมใหไดทราบความเปนไป
ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อผูบริหาร
สถานศึกษาจะไดรวมกําหนดแนวทาง การพัฒนาการ
ประกันคุณภาพไดดีขึ้น
๘.๔ การประกั น คุ ณ ภาพต อ งกระทํ า อย า ง
ต อเนื่ อง เพื่ อคุ ณภาพอย า งต อเนื่ องของสถานศึ ก ษา
ควรมี เ ป า หมายการยกระดั บ คุ ณภาพเพื่ อปดจุดออน
ของสถานศึกษาใหได
๙) ควรมีการระดมสมองของทีมเพื่อพัฒนางาน ไดดี
ขึ้น
๙.๑ สร า งเครื อข า ยกั บ สถานประกอบการที่ มี
เปาหมายเพื่อผูเรียนใหมีความชัดเจนในการกําหนดทิศ
ทางการรวมมือของทั้งสองฝายตอชุมชนไดตามความ
ตองการของผูรับบริการ

๓๕
๑๐) ควรดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหชัดเจน
เพื่อใหสามารถนําขอมูล มาปรับใชในการพัฒนาครั้ ง
ตอไป
๑๐.๑ ควรบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของเกี ย รติ บั ต ร
หรือรางวัลที่ไดรับเพื่อความสะดวกในการอางอิง เชน
ชื่ อ ผู ไ ด รั บ รางวั ล ได รั บ จากใคร หรื อ หน ว ยงานใด
เมื่อไหร สถานที่จัดงาน ผลงานระดับใด
๑๑) ควรปรับวิธีการประเมินการสอนของครู เนื่องจาก
จํานวนผูเรียนมาก จึงควรใชวิธีสุม ตัวอยางผูเรียน เชน
แบงผูเรียนเปน ๓ กลุม คือ เกง ปานกลาง ออน แลว
สุมตัวอยางรอยละ ๑๐ ตอกลุม หรือ มากกวา ซึ่งทําให
การเก็ บ ข อ มู ล ง า ยขึ้ น ภาระงานน อ ยลง และการ
ประเมินการสอนควรตั้งเปนคณะทํางานเพื่อทําหนาที่
ประเมิ น ซึ่ ง จะทํ า ให ไ ด ค วามเป น จริ ง มากกว า ให
ครูผูสอนเปนผูดําเนินการ/ดูแลใหผูเรียนประเมิน
๑๑.๑ ควรให ครู และบุ คลากรทุ กฝายรว มกั น
กํ า หนดหั ว ข อ วั น เวลาที่ เ หมาะสมในการจั ด อบรม
สัมมนาเพื่อใหเกิดการพัฒนาไดตามที่ตองการ
๑๑.๒ ควรบันทึกรองรอยวงจรคุณภาพ PDCA
ใหชัดเจน เพื่อสะดวกตอการอางอิง
๑๒) ควรกํ า หนดเรื่ อ งอาคารสถานที่ ไ ว ใ นวาระการ
ประชุม ทุกครั้ง เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่เปนประโยชน
ตอสถานศึกษา
๑๒.๑ ควรบันทึกผลการศึกษาดูงาน เยี่ยมชมของ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษา
๑๓) เนื่องจากสถานศึกษามีความพรอมในการจัดระบบ
เทียบโอนทุกดาน และอยูใกลนิคมอุตสาหกรรม จึงควร
เพิ่มชองทางประชาสัมพันธ เพื่อใหบุคลากรของนิคม
อุตสาหกรรมไดพัฒนาตนเองมากขึ้น
๑๓.๑ เชิญผูแทนจากนิคมอุตสาหกรรมรว มเปน
กรรมการดํา เนิ น การและจัดทํ า MOU ที่ชัดเจน เพื่ อ
นําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

๑๑) โครงการอบรมวิธีวัดผลและประเมินผลของครู
โดยใชกระบวนการ PDCA
๑๒) โครงการบันทึกและรายงานการศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและภายนอกอยางตอเนื่องทุกป

๓๖

๑๓) โครงการประชาสัมพันธระบบเทียบโอนความรูสู
สถานประกอบการ

๑๓) โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
๓.๒.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
๑) ควรจัดเทคนิคปริทัศนทุกป

วิทยาลัยฯไดจัดนิทรรศการหรือเทคนิคปริทัศนทุกปใน
ปลายเดือนมกราคมถึงตน เดือนกุมภาพัน ธของทุ ก ป
ลักษณะของงานคือการนําผลงานของนักเรียนนักศึกษา
ในวิชาโครงงาน สิ่งประดิษฐ ผลการเรียนลักษณะการ
เรี ย น สาขาที่ แ จ ง จบไปประกอบอาชี พ มี ร ายได ต อ
เดือนเทาไร สถานประกอบการณรองรับผูจบมีที่ไหน
บาง สถานศึกษาที่รับนักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาตอมีที่
ไหนบางและวิธีเรียน วิธีสอนเปนอยางไร ขณะเรียนมี
วิ ธี ห ารายได ร ะหว า งเรี ย นอย า งไรการฝ ก งานมี ก าร
ฝกงานอยางไร และทุกแผนกเปดใหนักเรียนนักศึกษาที่
สนใจเขาศึก ษาในแผนกไดทุ ก แผนก สงผลใหมี ผู ม า
สมัครเรียนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
๒) ติดตามนักเรียน นักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา ครูผูสอน วิ ท ยาลั ย ฯได ม อบหมายให ค รู ที่ ป รึ ก ษาจั ด ทํ า แฟ ม
อยางแทจริง โดยลงลึกเปนรายบุคคลของผูเรียน
นั ก เรี ย น เป น รายบุ ค คลและมอบให ค รู ที่ ป รึ ก ษาพบ
ผู เ รี ย นสั ป ดาห ล ะ ๒ ชั่ ว โมง พร อ มทั้ ง รายงานให
วิทยาลัยฯ ทราบเพื่อหาทางชวยเหลือ
๓) ควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
วิ ท ย า ลั ย ฯ ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด อ บ ร ม ก า ร ทํ า สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อ E-Book ในการชวยสอน ใหครูครบ
กระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น
ทุกสาขาวิชา และครูไดใชสื่ อในการจัดการเรีย นการ
สอน
๔) ควรเพิ่มผูเรียนระดับ ปวส. ใหมีผูเรียนมากขึ้น
วิทยาลัยฯไดประชาสัมพันธใหผูจบ ปวช.เขาเรียนต อ
ปวส.ในหลากหลายวิธี เชนนักเรียนโควตา การสอบ
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๕) ควรจัดหาครูพิเศษมาชวยสอนในสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่มี
จํานวนมาก

๖) ควรจัดแฟมผลงานของนักเรียน นักศึกษาเปน
รายบุคคล

สัมภาษณ การดูผลการเรียน การสรางความตระหนัก
การสรางความอบอุนใจเมื่อเขาเรียนในระดับ ปวส.
ความตองการของสถานประกอบการโดยเนนไปที่ครูที่
ปรึกษาเปนคนสรางความตระหนักสงผลใหผูเรียนใน
ระดับ ปวส.เปนไปตามแผนฯ ที่กําหนด
วิทยาลัยฯไดมอบใหแผนกวิชาจัดทําบันทึกขออนุญาต
จ า งครู พิ เ ศษมาสอนในสาขาที่ ข าดแคลน โดยทํ า
ข อ ตกลงร ว มกั น ในเรื่ อ งของค า ตอบแทน การดู แ ล
นั ก เรี ย น การทํ า งานตามนโยบาย และให ไ ด ต าม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

วิ ท ยาลั ย ฯ ได ม อบหมายให ค รู ที่ ป รึ ก ษาจั ด ทํ า แฟ ม
ประวัติของนักเรียนนักศึกษาเปนรายบุคคลในลักษณะ
แฟมสะสมงาน
๗) การประเมินผลควรจัดทําเอกสารเปนแบบวิจัย หรือ วิทยาลัยฯไดมอบหมายใหงานฝายแผนฯ ดําเนินการ
ฉบับยอที่สามารถเปนแบบอยางได
ประสานหัวหนางานวิจั ยฯ ดําเนินการจั ดทํ าเอกสาร
เนนการวิจัย ๕ บท ที่สามารถตอบปญหาและแกปญหา
ไดอยางเปนระบบโดยครูจัดทําวิจัยสงงานวิจัยและเปน
แบบอยางได ซึ่งทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
๘) ควรมีหองจัดเก็บนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐเพื่อ
วิ ท ยาลั ย ฯ ได ม อบหมายให ทุ ก แผนกจั ด ทํ า ห อ งเก็บ
นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ไ ว ใ นแผนกเพื่ อ รองรั บ
การเผยแพรและเชิดชูเกียรติ
การศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่น ๆ การเผยแพรให
เขาสูระบบ Online ของวิทยาลัยฯ เปนการเผยแพร
ทางเอกสารและรูปภาพ สวนของจริงอยูที่แผนกวิชา
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สารสนเทศ
สาขาวิชาเทคนิค
๖
๙๗ ๙๐ ๒๑
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน
๗
ครูสามัญสัมพันธ
๓๑
บุคลากรทางการศึกษา
๕๑
รวม
๒๑๐ ๙๗๒ ๖๗๓ ๖๕๐ ๕๑๑ ๕๔๖ ๗๔

รวม
ทั้งหมด
๖๓๔
๕๒๔
๙๖
๗๐๒
๔๘๐
๑๖๓
๑๐๖
๒๗๖
๒๓๗
๒๐๘

๓,๕๒๖

๓๙

เกณฑ ก ารดํ า เนิ น การตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ผู สํ า เร็ จ การศึ กษาเป น คนดี มี คุณธรรม จริย ธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด จํานวน ๒
ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่ง
ป และสํ ารวจความพึ งพอใจต อคุ ณภาพของผูสําเร็จ การศึกษาจากกลุมเปาหมาย คือ จากสถานประกอบการ
หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึ กษาต อและจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา โดยใชแบบสอบถามแบบ
มาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและครอบคลุมคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ดาน มีการเก็บขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓ ดาน คือ
๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปญญา
๒. ด า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป ได แ ก ความรู แ ละทั ก ษะการสื่ อ สาร การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ

๔๐

ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับ
ข อมู ล ตอบกลั บ ไม น อยกว า ร อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หนว ยงานที่ผูสําเร็จ การศึกษาไปทํางาน จาก
สถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑
– ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ
๕ รวม ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔
หรือ ๓ , ๕ หรือ ๔ , ๕ รวม ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓ หรือ
๔ หรือ ๕ รวม ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒

คาคะแนน

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน

๕ คะแนน

ดีมาก



๔ คะแนน

ดี

๓ คะแนน

พอใช

๒ คะแนน

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
เรงดวน

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

๑ คะแนน

แบบรายงาน
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

๖๕
๒๘
๔
๘๕
๓๗
๒๗
๑๐
๑๕
๑๔
๒๘๕

๘๓.๓๓
๘๔.๘๕
๘๐.๐๐
๙๔.๕๑
๘๔.๐๙
๘๑.๘๒
๘๓.๓๓
๙๓.๗๕
๙๓.๓๓
๘๗.๔๖

๑๕
๖
๓
๗
๘
๖
๒
๒
๓
๔๑

๑
๒๑

๔๗
๑๒
๙
๑๐
๑๕
๔๙
๖๕
๔๖
๒
๒๕๕

๑๕
๖
๓
๓
๒๔
๑๐
๒๑
๑๓
๑
๘๖

๖๒
๑๘
๑๒
๑๓
๒๙
๕๙
๘๖
๕๙
๓
๓๔๑

๘๑.๕๘
๘๕.๗๑
๘๕.๗๑
๘๑.๒๕
๘๒.๘๖
๘๐.๘๒
๘๔.๓๑
๘๐.๘๒
๑๐๐
๘๒.๕๗

๑๗
๕
๕
๕
๘
๑๖
๑๙
๑๖
๐
๙๑

๓
๒
๓
๒
๒
๒
๓
๒
๐
๑๙

๑

รอยละ

จํานวนแบบสํารวจที่ตอบกลับ

จํานวนผูประกอบอาชีพอิสระ

๑

๖๕
๒๘
๔
๘๕
๓๗
๒๗
๑๐
๑๕
๑๔
๒๘๕

จํานวนผูที่ศึกษาตอ

จํานวนแบบสํารวจทีส่ ง

๗๖
๒๑
๑๔
๑๖
๓๕
๗๓
๑๐๒
๗๓
๓
๔๑๓

รอยละ

๗๘
๓๓
๕
๙๑
๔๔
๓๓
๑๒
๑๖
๑๕
๓๒๗

รวม

ระดับ ปวช.
สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางกอสราง
สาชาวิชาชางเขียนแบบเครือ่ งกล
สาขาวิชาชางซอมบํารุง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาเทคนิคกอสราง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
รวม

จํานวนผูที่ไดงานทํา

สาขาวิชา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ๑ ป

๔๑

๖
๓
๑
๓
๔
๓
๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียน
คําอธิบาย
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียนที่เรียนแบบเต็ม
เวลา / และผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
สําหรับผูเรียนที่เรียนแบบไมเต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบ
รอยละกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น

๔๒
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุน

X ๑๐๐

ระดับคุณภาพ
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแตรอย
ละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน ๕.๐๐
สูตรคํานวณ คาคะแนน =

รอยละจากประเด็นการประเมิน

X ๕

๘๐

คาคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน


ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียน
แผนก
ชางยนต
ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟากําลัง

นักศึกษา ปวช.

ปวส.

รวม

แรกเขา
จบ
แรกเขา
จบ
แรกเขา
จบ
แรกเขา
จบ

๘๕
๗๖
๖๓
๒๑
๑๕
๑๔
๑๔๗
๑๐๒

๒๕๕
๑๕๕
๑๘๗
๕๔
๕๔
๑๙
๓๐๒
๑๙๓

๑๗๐
๗๘
๑๒๔
๓๓
๓๙
๕
๑๕๕
๙๑

ระดับ ผลประเมิน
รอยละ คุณภาพ ระดับ
๖๐.๓๙

๓.๗๗

๒๘.๘๗

๑.๘๐

๓๕.๑๘

๒.๑

๖๓.๙๐

๓.๙๙

ดี
ตอง
ปรับปรุง
ตอง
ปรับปรุง
ดี

๔๓
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสราง
ชางเขียนแบบเครื่องกล
ชางซอมบํารุง

ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
สารสนเทศ

แรกเขา
จบ
แรกเขา
จบ
แรกเขา
จบ
แรกเขา
จบ
แรกเขา
จบ
แรกเขา
จบ

๑๐๑
๔๔
๖๑
๓๓
๔๑
๑๒
๑๒๓
๑๖
๕๑
๑๕

๗๙
๗๓
๒๒
๑๖
๑๕
๓
๑๐๔
๗๓
๔๖
๓๕

๑๘๐
๑๑๗
๘๓
๔๙
๕๖
๑๕
๑๒๓
๑๖
๙๗
๕๐

๖๕.๐๐

๔.๐๖

ดี

๕๙.๐๓

๓.๖๘

ดี

๒๖.๗๘

๑.๖๗

๑๓.๐๐

๐.๘๑

๗๐.๑๙

๔.๓

ดี

๕๑.๕๔

๓.๒

พอใช

ตอง
ปรับปรุง
ตอง
ปรับปรุง

มาตรฐานที่ ๒ ดานบริหารการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับบุคคล
ชุ มชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนว ยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน ๖ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความรวมมือและ
ขอตกลงรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ในการกําหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัต
ลักษณของสถานศึกษา” เพื่อใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรม

๔๔
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงคของกลุ ม
ผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของ
ทุกคน
๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทําโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึง
ประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวย
ความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของทุกคน
๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ผูเรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงครวมกันของแตละกลุม
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและ
เสริมแรง
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ระดับคุณภาพ

มี






ไมมี

๔๕
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ , ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

คาคะแนน ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน
ดีมาก
๕ คะแนน

๔ คะแนน
ดี
๓ คะแนน
พอใช
๒ คะแนน ตองปรับปรุง
๑ คะแนน ตองปรับปรุง
เรงดวน

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
คําอธิบาย
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัด
มอบหมายดวยความเปนผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษา และความรวมมือของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการประเมิน
๑. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ ในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดอยาง
ถูกตอง
๒. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจใน
นโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายใหเปนอยางดี
๓. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึ กษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เปาหมาย และดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
๔. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เปาหมายที่กําหนด
๕. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนาตอไป

๔๖

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
หัวขอการปะเมิน
มี
๒.๒.๑ ผูอํานวยการสถานศึกษามี ความรู ความเขาใจ ในนโยบายสําคั ญที่

หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอง
๒.๒.๒ ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ

และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญ
ที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายใหเปนอยางดี
๒.๒.๓ ผู บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู เ รี ย น ร ว มกั น กํ า หนด

แผนงานโครงการ กิ จ กรรม และเป า หมาย และดําเนิน งานเพื่อใหนโยบาย
สําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
๒.๒.๔ ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการ กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด
๒.๒.๕ ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย

และกําหนดแผนพัฒนาตอไป

ไมมี

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ , ๓ , ๔ และ ๕
๕ คะแนน

ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ , ๓ และ ๔
๔ คะแนน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓
๓ คะแนน
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒
๒ คะแนน ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑
๑ คะแนน ตองปรับปรุง
เรงดวน

๔๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน
กํากับดูแล ทั้งดานปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมดตาม
เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน
วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
๒. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่
สอน
๓. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอป
๔. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน
อัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลง
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
๕. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก
ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร

๔๘
จํานวน
ครู

สาขาวิชา

สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางกอสราง
สาชาวิชาชางเขียนแบบเครือ่ งกล
สาขาวิชาชางซอมบํารุง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
รวมทุกสาขาวิชา
ครูสามัญ
รวมทั้งหมด

๒๐
๑๓
๗
๒๑
๑๙
๗
๕
๗
๑๖
๖
๑๓๓
๓๑
๑๖๔

จํานวน อัตราสวน จํานวนครูที่ รอยละของครู
จบตรงหรือ ทีจ่ บตรงหรือ
ผูเรียน
ครูตอ
สัมพันธฯ
ทั้งหมด ผูเรียน สัมพันธกับ
รายวิชาที่
(%)
สอน
๖๑๑
๕๑๐
๙๖
๖๘๖
๔๔๘
๑๖๓
๑๐๖
๒๗๖
๒๓๗
๑๘๗
๓,๓๕๒

๓๐.๕๕
๓๙.๑๓
๑๓.๗๑
๓๒.๖๗
๒๕.๒๖
๒๓.๒๙
๒๑.๒๐
๓๙.๔๓
๑๔.๘๑
๓๑.๑๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ระดับคุณภาพ
ผลการปะเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

๕
๔
๓
๒
๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน


ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
คําอธิบาย
สถานศึกษามี การบริ หารจัดการดานการเงิน สอดคลองกับแผนปฏิบั ติงานประจํ าป เพื่อเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําการประกวด

๔๙
ราคา การแสดงโครงการพั ฒนาทั กษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรีย น การสงเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม การสงเสริม
สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย เ ป น ปะมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม การกี ฬ าและ
นันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง คา
ครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมตาง ๆ
๒. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของ
งบดําเนินการ
๓. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ
๔. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
๕. สถานศึ ก ษามี ร ายจ า ยในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า กิ จ กรรมด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน

สาขาวิชา
สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

งบดําเนินการ
๗๒๒,๔๐๐
๖๐๑,๘๘๐
๑๑๗,๖๐๐

คาวัสดุฝก
อุปกรณและสื่อ
สําหรับการเรียน
การสอน
๗๒๒,๖๘๘
๖๐๑,๖๑๒.๗๐
๑๑๗,๕๙๔

รอยละของ
รายจายคา
วัสดุฝกฯ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕๐
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางกอสราง
สาชาวิชาชางเขียนแบบฯ
สาขาวิชาชางซอมบํารุง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ
รวม

๘๒๙,๘๐๐
๕๘๐,๒๐๐
๒๑๔,๘๐๐
๑๓๓,๒๐๐
๓๒๕,๐๘๒
๒๘๖,๒๐๐
๒๗๕,๔๐๐
๒๙๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๔,๗๓๖,๖๐๐

๘๒๙,๘๐๐
๕๘๐,๒๐๐
๒๑๓,๑๔๖
๑๓๓,๓๕๖
๓๒๕,๘๐๒
๒๘๖,๒๕๕
๒๗๕,๕๔๖
๒๘๙,๖๔๒
๓๖๐,๐๐๐.๖๐
๔,๗๓๖,๖๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ระดับคุณภาพ
ผลการปะเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

๕
๔
๓
๒
๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน


ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล
สารสนเทศ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษามีการ
กํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และมีการกํากับดูแลในการ
จัดทํา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ รวมทั้งมีขอมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท ไดแก ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูล
ผูเรียน ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของ อยางนอย
๔ ประเภท
ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ เพื่อบํารุงรักษาขอมูล
สารสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาที่ตองการและลดความ
ซ้ําซอนของขอมูล

๕๑
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงาม
และปลอดภัย
๒. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
และอื่น ๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย และสวยงาม
๓. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดทํา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย ๔
ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย
(๔) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบนั
(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
๕. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจากการ
บริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล
สารสนเทศ
ประเด็นการพิจารณา
๒.๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
ของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย
๒.๕.๒ สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการและอื่น ๆ ใหมีสภาพที่
พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย และสวยงาม
๒.๕.๓ สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลในการจั ด ทํ า การใช การ
บํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัย ใน
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
๒.๕.๔ สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย ๔ ประเภท อยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายใน
และภายนอก

ปฏิบัติ





ไมปฏิบัติ

๕๒
ชัดเจน

(๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยาง

(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกัน ไวรัส
และกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย
(๔) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบนั
(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
๒.๕.๕ สถานศึกษาสงเสริมใหผบู ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน สามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูล
สารสนเทศ อยางมีคุณภาพ



ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน

๕
๔
๓
๒
๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน


ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
๒. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัด
การศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใด
ดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนขอความรวมมือ ๑ แหง ตอผูเรียนไมเกิน ๔๐ คน
๓. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

๕๓
๔. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียนไมเกิน ๑๐๐ คน
๕. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อ
สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการปะเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

๕
๔
๓
๒
๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน


มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิช าใหถูกต อง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิช า หรือกําหนด
รายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
จํานวน ๔ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ
ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกต อง
ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน

๕๔
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเปน
ขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย
(๑) การระบุปญหา
(๒) การระบุวัตถุประสงค
(๓) วิธีการดําเนินการ
(๔) การเก็บขอมูล
(๕) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน
มาตรฐานที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

สาขาวิชา

สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางกอสราง
สาชาวิชาชางเขียนแบบฯ
สาขาวิชาชางซอมบํารุง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ
รวม

ระดับคุณภาพ

จํานวนครูที่
จํานวนครู จํานวนครูที่ นําผลจาก
ที่จัดทํา จัดการเรียน การวัดผล จํานวนครู
ที่ไดรับการ
และการ
แผนการ การสอน
จัดการ ตามแผนฯ ประเมินผล นิเทศการ
และมีการ การเรียนตาม จัดการ
จํานวน เรียนรู
รายวิชา บันทึกหลัง สภาพจริงไป เรียนการ
ครู
สอน
ใชในการ
การสอน
ตาม
พัฒนาผูเรียน
เกณฑที่
กําหนด
๒๐
๑๓
๗
๒๑
๑๙
๗
๕
๗
๑๖
๗
๗
๓๑
๑๖๐

๒๐
๑๓
๗
๒๑
๑๙
๗
๕
๗
๑๖
๗
๗
๓๑
๑๖๐

๒๐
๑๓
๗
๒๑
๑๙
๗
๕
๗
๑๖
๗
๗
๓๑
๑๖๐

๒๐
๑๓
๗
๒๑
๑๙
๗
๕
๗
๑๖
๗
๗
๓๑
๑๖๐

๒๐
๑๓
๗
๒๑
๑๙
๗
๕
๗
๑๖
๗
๗
๓๑
๑๖๐

จํานวนครู
ที่แกไข
ปญหาโดย
การศึกษา
หรือการ
วิจัยอยาง
นอย ๑
รายวิชา
ตามเกณฑ
ที่กําหนด
๓๖
๔
๑๒
๒๗
๑๔
๑๒
๔
๓
๑
๑๐
๖
๓๑
๑๖๐

๕๕
ผลการปะเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

๕
๔
๓
๒
๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการรปะเมิน


ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมรายวิชาเพิ่มเติมตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูที่ปรึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา
๒. สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลให ค รู พั ฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ ม วิ ช าตามข อ ๑ จาก
เอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครบจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไปปรับปรุง
แกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการปะเมิน ขอ ๑ – ๔ ไมเกิน ๓ ป ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา

๕๖

จํานวนครูที่ จํานวนครูที่
ศึกษาสํารวจ ที่พัฒนารา
ขอมูลความ ยงวิชาหรือ
ตองการใน
กลุมวิชา
การพัฒนา ตามเกณฑที่
รายวิชาหรือ
กําหนด
กลุมวิชา

จํานวนครูที่
สถานศึกษา
จํานวน
สงเสริม
รายวิชาหรือ
จํานวนครูที่
สนับสนุน
กลุมวิชาที่
ไดรับการ
กํากับดูแลให พัฒนาตาม
สงเสริม
มีการติดตาม
เกณฑที่
สนับสนุนสื่อ
ตรวจสอบ
กําหนดไวไม
การสอนฯ
ประเมินผล เกิน ๓ ปครบ
และนําผลไป ทุกสาขางาน
ปรับปรุงแกไข
๒๐
๒๐
๒๐
๑๓
๑๓
๑๓
๗
๗
๗
๒๑
๒๑
๒๑
๑๙
๑๙
๑๙
๗
๗
๗
๕
๕
๕
๗
๗
๗

สาขาวิชา

จํานวน
ครู

สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางกอสราง
สาชาวิชาชางเขียนแบบฯ
สาขาวิชาชางซอมบํารุง

๒๐
๑๓
๗
๒๑
๑๙
๗
๕
๗

๒๐
๑๓
๗
๒๑
๑๙
๗
๕
๗

๒๐
๑๓
๗
๒๑
๑๙
๗
๕
๗

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ
รวม

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๖
๗
๓๑
๑๕๙

๖
๗
๓๑
๑๕๙

๖
๗
๓๑
๑๕๙

๖
๗
๓๑
๑๕๙

๖
๗
๓๑
๑๕๙

๖
๗
๓๑
๑๕๙

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ , ๓ , ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ , ๓ และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒

คาคะแนน ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน

๕ คะแนน
ดีมาก
๔ คะแนน
ดี
๓ คะแนน
พอใช
๒ คะแนน ตองปรับปรุง

๕๗
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

๑ คะแนน

ตองปรับปรุง
เรงดวน

ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามที่
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร
กําหนด เพื่อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
๒. สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลให ผู เ รี ย นได ฝ ก ประสบการณ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลอง
กับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชน
ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด
๔. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
ครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ ๕
ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการปะเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

๕
๔
๓
๒

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

ผลการประเมิน


๕๘
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

๑ คะแนน

ตองปรับปรุงเรงดวน

ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คําอธิบาย
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะชีวิต และ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบ วินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมือง
ไทยและพลโลก ในด า นการรั กชาติ เทิ ดทู น พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนปะมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ
สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนทํางาน โดยใชกระบวนการกลุมในการ
บริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม
นอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม
และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
๓. สถานศึ กษาส งเสริ ม สนั บ สนุ น ใหมีการจัดกิจ กรรมดานการกีฬาและนัน ทนาการ ไมนอยกวา ๕
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
๔. สถานศึ กษาสงเสริ ม สนั บ สนุ น ใหมีการจัดกิจ กรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคน
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ระดับคุณภาพ
ผลการปะเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

๕
๔
๓
๒
๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน


๕๙

มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีร ะบบการประกัน คุณภาพภายในและดําเนินการเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดใหมีร ะบบการประกัน คุณภาพภายในและดําเนินการเพื่ อพั ฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุงคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก

๖๐

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการพิจารณา
๔.๑.๑ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง คุ ณ ภาพตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๔.๑.๒ สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๔.๑.๓ สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดใหมีการประเมิ นคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๔.๑.๔ สถานศึกษาได จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
๔.๑.๕ สถานศึกษาได จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน

มี

ไมมี

ผลสัมฤทธิ์








ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ , ๓ , ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ , ๓ และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒

คาคะแนน ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน

๕ คะแนน
ดีมาก
๔ คะแนน
ดี
๓ คะแนน
พอใช
๒ คะแนน ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

๑ คะแนน

ตองปรับปรุง
เรงดวน

๖๑

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
คําอธิบาย
จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบรอยละกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแตตัวบงชี้ที่ ๑.๑ –
๔.๑
ตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ ดังนี้
๑. ตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางในปปจจุบันสูงกวาในปที่
ผานมา ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา
๒. ตัวบงชี้ที่มีระดับคุณภาพในปที่ผานมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปปจจุบัน “ดีมาก” โดยมีคา
คะแนนสูงขึ้นหรือเทาเดิม ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา
การคํานวณ
จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
X ๑๐๐
รอยละ
=
ตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษโดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแตรอย
ละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน ๕.๐๐
สูตรการคํานวณ

คาคะแนน

=

คาคะแนน
๔.๕๑ - ๕.๐๐
๓.๕๑ - ๔.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๑.๕๑ - ๒.๕๐
๐.๐๐ - ๑.๕๐
ตัวบงชี้

รอยละจากประเด็นการประเมิน
๘๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ปที่ผานมา
คะแนน

ระดับคุณภาพ

ปปจจุบัน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

X ๕
ผลการประเมิน

พัฒนา

ไมพัฒนา

๖๒
๑.๑
๑.๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๔.๑
จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
๑๓

รวมตัวบงชี้ที่พัฒนา

ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

(๕)
(๓)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
-

รอยละ
-

