


ก 
 

 
 

ค ำน ำ 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ  ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  ก าหนดให้ทุกสถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอก 

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง   (Self - Assessment Report : SAR) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 
และเพื่อรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยได้น ามาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.  
๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒  มาเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของการประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ขอขอบพระคุณ คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  เพื่อแสดงถึงผลการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ   ในปีการศึกษา ๒๕๖๔   และที่ก าลังจะด าเนินต่อไป 
 

            
         วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

                 เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ข 
 

 

สารบัญ 
 

           หน้า 
เรื่อง 
ค ำน ำ                            ก                                                                                                                                                                                                                
สำรบัญ                    ข 
สำรบัญ(ต่อ)                                                           ค     
สำรบัญตำรำง                  ง                                                                                                                                                         
                    

ส่วนที่ 1   บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร             1 
 1.1  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ      1 
 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ           9 
 2.1  ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ         9 

 2.2  ด้ำนกำรบริหำรของสถำนศึกษำ         13 
  2.3  ข้อมูลของสถำนศึกษำ            13 
  2.4  ปรัชญำ อตัลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ     16 
  2.5  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ  17 
  2.6  เกียรติประวตัิของสถำนศึกษำ         19                   

 

ส่วนที่ 3   มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ         39 
 มำตรฐำนที่  1  ด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำที่พึงประสงค์  39 

 มำตรฐำนที่  2  ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ       39 
 มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้      40 
 

ส่วนที่ 4   รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  42                                                                   
 มำตรฐำนที่  1  ด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำที่พึงประสงค์  42 
 มำตรฐำนที่  2  ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ       47 
 มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้      40 
 

ส่วนที่ 5   ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  62 
 มำตรฐำนที่  1  ด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำที่พึงประสงค์  62 
 มำตรฐำนที่  2  ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ       63 
 มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้      65 
 

ส่วนที่ 6  ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำที่ก ำหนดเพิ่มเติม 67 
 
 
 



ค 
 
 
 
 

ส่วนที่ 7  แผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศึกษำ       68 
 มำตรฐำนที่  1  ด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำที่พึงประสงค์  68 
 มำตรฐำนที่  2  ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ       68 
 มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้      65                                                                   
 
ภำคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลเพิ่มเติมของสถานศึกษา 



ง 
 

      

สารบัญตาราง 
 
ตำรำง  1.1  ข้อมูลผู้เรียน               13 
ตำรำง  1.2  ข้อมูลของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ           14 
ตำรำง  1.3  ข้อมลูของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ           14 
ตำรำง  1.4  ข้อมูลบุคลำกร              14 
ตำรำง  1.5  ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน         15 
ตำรำง  1.6  ข้อมูลอำคำรสถำนที่           16 
ตำรำง  1.7  ข้อมูลงบประมำณ         16 
ตำรำง  1.8  เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ          19 
ตำรำง  1.9  รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     24 
ตำรำง  2.1  รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน          26 
ตำรำง  2.2  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 1   62 
ตำรำง  2.3  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 2   63 
ตำรำง  2.4  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 3   65 
ตำรำง  2.5  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม   66 
ตำรำง  2.6  แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศึกษำ    68 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ 

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา





สวนท่ี 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  

1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัด

ทำรายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบดวย 

 1.1  ผลสัมฤทธ์ิ 

  1.1.1  ผลผลิต (Output)  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

1)  ดานความรู 

1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

2)  ดานทักษะและการประยุกตใช 

2.1)  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

มีคุณภาพอยูในระดับดี 

2.2)  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

3)  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

3.1)  การดูแลและแนะแนวผูเรียน มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

3.2)  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.3)  การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

1.1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่ม

เติม มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.1)  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 



2.2)  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม 

2.3)  การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

2.4)  การบริหารจัดการช้ันเรียน มีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม 

2.5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม 

2.6)  การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม 

 

3) ดานการบริหารจัดการ 

3.1)  การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีคุณภาพอยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

3.2)  อาคารสถานที่ หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.3)  ระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน มีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม 

3.4)  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม 

3.5)  ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม 

4) ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

4.1)  การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1.1)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

1.2)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

1.3)  การบริการชุมชนและจิตอาสา มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

2) ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

2.1)  ผลงานของผูเรียน ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ งานวิจัย  

มีคุณภาพอยูในระดับดี 
 

  1.1.2  ผลลัพธ (Outcome) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

1)  ดานความรู 



ผูเรียนผูสำเร็จการศึกษาเปนผูที่มีความรูความสามารถ ดานทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชา  

2)  ดานทักษะและการประยุกตใช 

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และสามารถนำความรูทักษะวิชาชีพ

ประยุกตใชได รวมท้ังสามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา จากผลรางวัลในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  วิชาการ  

3)  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สามารถนำความรูความสามารถไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชา  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

มีหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ผูเรียนมีความรูทักษะในการฝกอาชีพตามสาขาวิชา คุณธรรม จริยธรรม โดยผานจากการที่สถานศึกษาสงเสริม

สนับสนุนใหครูผูสอน จากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

3) ดานการบริหารจัดการ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา มีสภาพ

แวดลอม ภูมิทัศน สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู  

4) ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคีที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  

2) ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

ผูเรียน สามารถนำความรูทักษะดานตาง ๆ ประยุกตเพ่ือสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ งาน

วิจัย รวมประกวดแขงขันและสรางชื่อเสียงแกสถานศึกษา 

1.1.3 ผลสะทอน 

1)  จากการสงเสริมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาสงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถและศักยภาพในดาน

วิชาชีพ ไดรับรางวัลในดานวิชาชีพ วิชาการ และกีฬานันทนาการ เปนการสรางชื่อเสียงใหแกสถนศึกษา และ

สรางความเชื่อม่ันแกผูปกครอง รวมถึงสถานประกอบการ ในการรับผูสำเร็จการศึกษาเขาทำงานตามสาขาวิชาชีพ 

2) สถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากชุมชน ทองถ่ิน จากการที่สถานศึกษาสงเสริม ใหผูเรียนสามารถนำความรูทักษะ

ทางวิชาชีพไปใหบริการชุมชนในทองถิ่น ในโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต โครงการ Fix 

it center ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอ...ยิ้ม และกิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

          

 
 

 

      

  

  

 

    

                 

 

 

 

 

 

3)  สถานศกึ ษาไดจ  ดั การเรียนการสอนในระบบทวภิ าคมี กี ระบวนการในการชวยเหลือผเู  รยี  นใหสามารถสำเร็จการ

ศกึ ษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  สงผลใหสถานศกึ ษาไดร  ับความไวว  างใจจากผูปกครองในการสงบตุ ร

หลานเขามาเรียนในวทิ ยาลัยการอาชีพแกง  ครอ เพิ่มมากขึ้นทุกปก  ารศกึ ษา

จุดเดน

  1. สถานศกึ ษาจัดการเรยี นการสอนในระบบทวิภาคี  100% โดยมกี ารลงนามความรวมมอื (MOU)  กบั

สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนอยางตอ  เนื่อง  อกี ท้ังไดรบั คำชน่ื ชมจากสถานประกอบการในการ

สงเสริมผูเรียนใหสามารถปฏิบตั งิ  านไดอ  ยา  งมคี ณุ ภาพ และเปน  ยอมรับจากชมุ ชน  ผูปกครองในการสงผเู  รียนเขา

เรียนในสถานศกึ ษาเพม่ิ มากข้ึน

  2. สถานศกึ ษามอี  าคารสถานท่ี  และหองเรยี น  หอ  งปฏบิ ตั ิการ แหลงการเรยี นรู  เพยี งพอตอความตอ  งการ

มกี ารจดั สภาพแวดลอม  ภูมทิ ัศน  ส่ิงอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

  3. สถานศกึ ษาสงเสรมิ สนับสนุนใหผูเรียนผา  นกจิ กรรมตาง ๆ ใหเปน  คนดี  สามารถอยรู  วมกบั  สังคมได

อยา  งมคี วามสุข  สงผลใหผูเรียนมคี ณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค

  4. สถานศกึ ษาสงเสรมิ ใหผูบรหิ าร ครู  บคุ ลากรทางการศกึ ษา รวมทั้งผูเรียนมสี วนรวมบริการชุมชน    

การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา

        5.  สถานศกึ ษาสงเสริมการตดิ ตามดแู ลเอาใจใสผ  ูเรยี  นอยา  งสมำ่ เสมอโดยใชร  ะบบ EDR เชอ่ื มโยง

ไปยงั ผูปกครองในการตดิ ตามดแู ลชวยเหลือผูเรยี นเพอ่ื  ลดภาวะ การออกกลางคนั

จุดที่ควรพัฒนา

  1.  การพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากรทางการศึกษา  ใหพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพ  และสามารถสราง

นวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน

  2.  การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลายมาใชในการบริหารสถานศึกษาการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือใหม  ีการเช่ือมโยงขอมูลในงานตางๆใหมีความถูกตองรวดเร็วและไดมาตรฐาน

3.  การนำภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูและประยุกตใชในชีวิต

  4.  การสงเสริมครูผูสอน  บุคลากรทางการศึกษา  จัดทำวิจัย  เพื่อพัฒนา  และสรางนวัตกรรมใหม

ขอ้  เสนอแนะเพอ่ื การพฒั นา

  1.  สงเสริมการใชเ  ทคโนโลยใี นการพัฒนา การจัดการเรยี นรขู  องผูเรียน เพอ่ื ใหทันตอ  การเปลย่ี นแปลงใน

สถานการณป  จ  จุบนั

  2.  ทำความรว  มมอื (MOU)  กบั สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเพอ่ื ใหนกั เรยี  น  นกั ศึกษาฝก

อาชีพไดต  รงตามสาขาวชิ าที่ศกึ ษาเพ่ิมขน้ึ



 3.  ควรสงเสรมิใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัและหลากหลายมาใชในการบรหิารสถาน

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีการเช่ือมโยงขอมลูในงานตางๆใหมคีวามถูกตองรวดเร็วและไดมาตรฐาน 

 4.  สนับสนนุครู และผูเรียนในการจัดทำและนำสิ่งประดิษฐเขารวมการแขงขนัในระดบัตาง ๆ เพ่ิมมากขึน้

2. การสรางความเชือ่ม่ันใหแกผูมีสวนเกีย่วของ

สถานศึกษามกีารบริหารจัดการสรางความเชือ่ม่ันใหแกผูมสีวนเกีย่วของ ดงันี้ 

1. พฒันาคณุภาพผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาที่พงึประสงค ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

ใหผูเรยีนเปนท่ียอมรับ ผูเรียนมีทักษะในการปฏิบตัิงานวิชาชีพที่ตรงกบัความตองการของสถานประกอบการ 

และมีงานทำตรงตามสาขาวิชา  

2. พฒันาการจัดการเรยีนในระบบทวิภาคีรวมกบัสถานประกอบการที่สอดคลองกบัความตองการของผูเรยีน  

ชุมชน สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน   

3. บรหิารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพโดยความรวมมอืจากทุกภาคสวน  

4. รวมมือกับบุคคล  ชุมชน  องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรยีนรู   

5. พฒันาอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏบัิติการ โรงฝกงาน สภาพภูมทิัศน สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอ้ือตอกร

จัดการเรียนการสอน  

6. พฒันาครู บคุลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะในงานที่เกีย่วของ 

7. สงเสริม  สนับสนุน  ใหมกีารจดัทำนวตักรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวจิัย  เพื่อการพฒันาที่

สามารถนำไปใชประโยชนได 

3. การจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกดั

1. ดานคุณลกัษณะของผูเรยีนและผูสำเรจ็การศึกษา 

1.1  สถานศกึษาสงเสริมพฒันาคุณภาพผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามผีลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตร 

สรางผูเรียนใหมทัีกษะวิชาชีพ สามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกบัความตองการของสถานประกอบการ สง

เสริมการใชเทคโนโลยใีนการพัฒนา การเรียนรูของผูเรียน เพือ่ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน 

1.2  สงเสริมพัฒนาผูเรยีนและผูสำเร็จการศกึษาใหมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค มุงเนนใหผูเรียนเปนพลเมอืงดี 

และพลโลกท่ีด ีมีความเปนไทย ยึดมัน่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  โดยการจัดกจิกรรมที่เนนใหผู

เรียนมสีวนรวมในกิจกรรมทัง้ในและนอกหองเรียน รวมไปถึงการดำเนินงานตามนโยบายสถานศกึษาคุณธรรม 

เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมคุีณธรรม  จรยิธรรม สรางคานยิมที่ด ีมคีวามรับผิดชอบ มวีินยั และอดทน  

2. ดานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

2.1  สถานศกึษาพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรยีนในระบบทวิภาครีวมกบัสถานประกอบการที่สอดคลองกบั

ความตองการของผูเรียน  ชมุชน สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มกีารจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

100% โดยการลงนามความรวมมือ (MOU) กับสถานประกอบการในการจัดการเรยีนการสอนอยางตอเนื่อง 



   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                 

ส  เง  สริมผูเรียนใหส  ามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพเปนยอมรับจากชุมชน  ผูปกครองจากสถานประกอบการ

  2.2 สถานศกึ ษาไดม  กี ารดำเนนิ การพฒั นาหลักสูตร โดยไดส  ำรวจขอ  มลู ความตอ  งการของตลาดแรงงานเพื่อการ

  พัฒนาหลักสตู รจากสถานประกอบการ หนว  ยงานตา  ง ๆ  มกี ารประสานงานกบั สถานประกอบการและหนวยงาน

  ท่ีเกย่ี วของอยา  งตอ  เนอื่ ง  มกี ารพฒั  นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกบั สถานประกอบการ และไดน  ำหลักสตู รฐาน

  สมรรถนะท่ีพฒั นาแลว ไปใชในการจดั การเรยี นการสอน

3.  ดา  นการบริหารจัดการ

3.1  มกี ารบริหารโดยใชร  ะบบการนำองคก  ร และใชห  ลักธรรมาภิบาลในการบรหิ ารจัดการในทุกกลุมบริหาร  มี

กระบวนการปฏิบตั งิ  านที่เปน  ระบบอาศยั หลักการกระจายอำนาจและมงุ  ผลสัมฤทธิ์  ตลอดจนการใหความสำคญั

กบั การมสี วนรว  มของเครือขายทุกภาคสวน  บรหิ ารจัดการทรัพยากรของสถานศกึ ษาอยา  งมปี ระสิทธิภาพโดย

ความรวมมอื  จากทุกภาคสวน

3.2  พฒั  นาอาคารสถานท่ี  หองเรยี น  หองปฏิบตั ิการ โรงฝกงาน สภาพภูมทิ ัศน  สิ่งอำนวยความสะดวก  ที่เออ้ื

ตอกรจัดการเรียนการสอน  มวี สั ดอุ  ุปกรณ  ครุภัณฑท  ี่ทันสมยั

3.3  พฒั  นาศกั ยภาพครู  บคุ ลากรทางการศกึ ษา ใหมสี มรรถนะท้ังในดา  นวชิ  าชพี  วชิ  าการ และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  เพอ่ื สรางความเขมแขง็ ในการจัดการเรยี นการสอนแกผ  ูเรียน

4.  ดา  นการสรา  งสังคมแหง  การเรียนรู

4.1  สงเสริมใหผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศกึ ษา รวมทั้งผูเรียนมสี วนรวมบรกิ ารชุมชน  การบรกิ ารวิชาการ

การบริการวิชาชีพ และจติ อาสา

4.2  สงเสริมสนับสนนุ ใหครู  ผูเรียนจัดทำสิ่งประดษิ ฐ  นวตั กรรม งานสรางสรรค  หรืองานวจิ ัย  ทส่ี ามารถนำไปใช

ประโยชนไดจรงิ จนเปน  ที่ยอมรับจากชมุ ชน  ทองถน่ิ ระดบั จังหวัด

4. การพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษาที่เปน  แบบอยา  งที่ดี  (Best Practice)

  การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

4.1 ความเปน  มาและความสำคญั

การจัดอาชีวศกึ ษาโดยความรว  มมอื  ระหวา  งสถานศึกษาและสถานประกอบการ ไดเริ่มตน  ดำเนินการตั้งแต  พ.ศ.

2527 จนถงึ ปจ  จุบนั  มพี ฒั  นาการและเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง  แบง  เปน   4  ชวงเวลาดงั น้ี

  ระยะท่ี  1  โครงการโรงเรยี น-โรงงาน (Dual System) พ.ศ. 2527 – 2537  วตั ถุประสงค  เพอ่ื  ฝกชาง

ฝมอื  ท่ีมคี ณุ ภาพตรงตามความตอ  งการของสถานประกอบการ และประหยัดงบประมาณของรัฐบาล

  ระยะท่ี  2  โครงการอาชีวศกึ ษาระบบทวภิ าคี  (Dual Vocational System) พ.ศ. 2538 – 2541

รัฐบาลสหพนั ธส  าธารณรฐั เยอรมนใี หความชวยเหลือ เนนดา  นการประชาสัมพันธ  สรางความเขาใจการพัฒนาครู

  อาจารย  ครูฝก  ของสถานประกอบการและผูเช่ียวชาญ

ระยะที่  3  การศึกษาระบบทวิภาคี  พ.ศ.  2551  –  ปจจุบัน  สืบเนอ่ื งจากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา



พ.ศ. 2551  มาตรา 8  การจดัการอาชวีศึกษาและการฝกอบรมวชิาชพีใหจัดได  3 รูปแบบคือ 

        1)  การศกึษาในระบบ 

        2) การศึกษานอกระบบ 

        3) การศึกษาระบบทวภิาคี เปนการจัดการศึกษาวชิาชีพที่เกดิจากขอตกลงระหวางสถานศกึษา หรือ

สถาบนักับสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจหรือหนวยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร      การเรียนการสอน

การวัดและประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหน่ึงในสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรอืสถาบนั 

และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานของรัฐ เพือ่ประโยชนในการผลิตและ

พัฒนากำลังคนสามารถจดัการศึกษาไดหลายรปูแบบรวมกนัทั้งนีต้องมุงเนนการจัดการศกึษาระบบทวิภาคเีปนสำคัญ 

4.2 วัตถุประสงค 

     1. เพือ่พัฒนาผูเรียนใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

     2. เพือ่พัฒนาผูเรียนใหมฝีมอื ความรู ความสามารถ และทันตอเทคโนโลย ีตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการ 

      3. เพือ่เตรยีมผูเรียนทางดานอาชีวศกึษาเขาสูตลาดแรงงาน 

4.3 วิธีการดำเนินการ 

การดำเนนิงานอาชีวศกึษาระบบทวภิาคีของสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

 1.1 การสำรวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการอาชวีศึกษาระบบ

ทวิภาครีวมกบัสถานศึกษา 

 1.2  การบนัทึกลงนามความรวมมอื(MOU) ในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 

ข้ันตอนท่ี 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคี 

 2.1 จัดทำแผนงาน และจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

 2.2  ประชาสัมพันธแนะแนวผูเรียน 

ข้ันตอนท่ี 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี

 3.1  คดัเลือกผูเขาเรียน 

 3.2 ทำสัญญาการฝกอาชพี 

 3.3 จัดทำแผนการจัดกาเรยีนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 

 3.4  จดัการเรียนกรสอนหรอืฝกอาชีพ 

ข้ันตอนท่ี 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 

 4.1  การนิเทศการจดัการเรียนกาสอนหรือการฝกอาชพี 



  

  

  

   

  

 

 

 

 

          

 

         

 

 

 

      

     

4.2  การวดั และประเมนิ ผลรายวชิ าหรือการฝกอาชพี

ข้ันตอนท่ี  5  ขั้นสรปุ รายงานผลการจัดการอาชีวศกึ ษาระบบทวภิ าคี

  5.1 การสำเร็จการศกึ ษาผูเรยี  นอาชีวศกึ ษาระบบทวิภาคี

  5.2 การตดิ ตามผูสำเร็จการศกึ ษาอาชีวศกึ ษาระบบทวิภาคี

  5.3  การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปใ  นการจัดการอาชวี ศกึ ษาระบบทวภิ าคี

4.4 ผลการดำเนนิ งาน

  สถานศกึ ษาไดร  ับการยอมรับจากสถานประกอบการ ในการดำเนินงานอาชวี ศกึ ษาระบบทวภิ าคี  โดยไดม  ี

การลงนามความรวม และประสานงานในการรับผเู  รียนฝกอาชพี อยางตอเนื่อง และไดใหการชื่นชมผูเรียนใน

ระบบทวภิ  าคที ี่สามารถปฏิบตั งิ  านไดอยางมีคณุ ภาพ  อีกทั้งยงั ไดร  ับการยอมรับจากชุมชน  ผูปกครองในการสงผู

เรียนเขาเรียนในสถานศกึ ษาเพ่ิมมากข้ึน

4.5 ประโยชนท่ีไดรบั

  1.  ผูเรียนสามารถนำความรูทางทฤษฎีที่เรียนกับสถานศึกษา  ไปใชประยุกตเขากับภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการไดท  ันที  ไมต  องรอใหจ  บการศกึ ษา เปน  การเสริมสรางความรู  ความเขา  ใจใหถองแท

  2.  ผู้เรียนนมีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการเพราะนักเรียน

นักศกึ ษาฝกอาชพี จริงอยใู  นสถานประกอบการอยแู  ลว  ดงั  นน้ั  โอกาสที่จะไดงานทำจึงมสี ูงกวา  ผูที่เรยี น

  3. สามารถวางแผนกำลังคนอยางเปน  ระบบในระยะยาว เปน  การเตรียมผูสำเร็จการศกึ ษาทม่ี ีคณุ ภาพ เพอ่ื

รองรับความตอ  งการแรงงานในอนาคต

4.  เปนการสรางภาพลักษณท  ี่ดี  ประชาสัมพันธสถานศึกษา  ตอสังคม

5.  เปนการชวยเหลือคุณภาพชีวิตแกผูเรียน  ในดานคาเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอ่ืน  ๆ



สวนท่ี 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ 189 หมูที่ 3 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ตำบลชองสามหมอ อำเภอแกงครอ จังหวัด

ชัยภูมิ 36150

  โทรศัพท 044831471  โทรสาร 044831472

  E-mail kaengkhor36150  Website kaengkhor36150

  ประวัติสถานศึกษา

       วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเปนวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2537 บนพื้นที่ ราช

พัสดุ เนื้อท่ี 39 ไร 37 ตารางวา บานหนองไฮ ตำบลชองสามหมอ อำเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ  

     ป 2539 ไดเปดทำการสอนครั้งแรกคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี มีนักศึกษา จำนวน 33 

คน โดยใชสถานที่โรงงานทำนุนของ นางประกอบ เลิศวาณิชยกุล คหบดีของอำเภอแกงครอ เปนที่จัดการเรียนการ

สอน จากนั้นนายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฏรในขณะนั้นไดของบประมาณจากสำนักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลมาสรางอาคารเรียนชั้นเดียวบนเนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ 

     ป 2540 ไดรับอนุมัติงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชั้นเดียว 10 หอง และอาคารประกอบชั่วคราว เมื่ออาคาร

เรียนสรางเสร็จไดเปดรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดแก แผนกวิชาชางไฟฟากำลัง และ

แผนกวิชาชางยนต 

     ป 2545 เปดรับนักเรียน แผนกวิชาใหมเพ่ิมเติมคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี 

     ป 2546 เปดรับนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

     ป 2547 เปดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต และสาขา

งานติดตงไฟฟา 

     ป 2548 ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 

     ป 2549 ไดเปดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ โดยเปดในสขางานเทคนิคยานยนต สาขางานการบัญชี 

และสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 



     ป 2550 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต 

     ป 2551 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

     ป 2555 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

โรงแรม สาขางานการโรงแรม 

     ป 2556-ปจจุบัน จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education,DVE) ทุกหลักสูตรและ

สาขางาน 

  การจัดการศึกษา

  วิทยาลัยการอาชีพแกงครอจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

     1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

        1.1 สาขาวิชาชางยนต             สาขางานชางยนต 

        1.2 สาขาวิชาไฟฟากำลัง          สาขางานไฟฟากำลัง 

        1.3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  สาขางานชางอิเล็กทรอนิกส 

        1.4 สาขาวิชาชางกลโรงงาน      สาขางานชางกลโรงงาน 

     2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

        2.1 สาขาวิชาการบัญชี            สาขางานการบัญชี 

     3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม 

        3.1 สาขาวิชาการโรงแรม          สาขางานการโรงแรม 

     4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

     1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

        1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล      สาขางานเทคนิคยานยนต 

        1.2 สาขาวิชาไฟฟา                 สาขางานไฟฟากำลัง 

        1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส        สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

        1.4 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา 

     2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

        2.1 สาขาวิชาการบัญชี              สาขางานการบัญชี 

     3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

     1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับประชาชนทั่วไป 

     2. หลักสูตรเสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม 

     3. หลักสูตรนอกระบบอื่นๆ สำหรับประชาชนทั่วไป (108 อาชีพ)

  สภาพชุมชน

  1. ดานกายภาพ 

     อำเภอแกงครอ ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 45 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 602.72 

ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 10 ตำบล มีการบริหารราชการในรูปแบบของเทศบาล 2 แหง 

องคการบริหารสวนตำบล 10 แหง มีประชากรทั้งหมด 91,333 คน เปนชาย 45,614 คน หญิง 45,719 คน 

จำนวนครอบครัว 24,892 ครอบครัว มีรายไดเฉลี่ยตอครอบครัว 35,210 บาทตอป 

       2. อาณาเขตติดตอ 

       ทิศเหนือ       ติดตอกับอำเภอภูเขียว อำเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 

       ทิศใต          ติดตอกับอำเภอคอนสวรรค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

       ทิศตะวันออก  ติดตอกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

       ทิศตะวันตก   ติดตอกับอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 

       3. ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของอำเภอแกงครอสวนใหญเปนที่ราบสูง มีภูเขาลอมรอบอยู 3 ดาน ทิศตะวันตกและทิศใตติดภู

แลนคา และภูโคง ทิศตะวันออำติดอุทยานแหงชาติน้ำพอง (ภูผาดำ ภูผาแดง) พื้นที่ทางทิศเหนือของอำเภอเปน

ที่ราบสลับที่ดอน ทางทิศใตและทิศตะวันออกของอำเภอเปนที่ราบและภูเขา จะมีบริเวณที่ราบลุมก็เฉพาะบริเวณที่

ติดกับลำหวย 

       4. ดานการปกครอง 

       นายอำเภอคนปจจุบันคือ นายวิเชียร สุดาทิพย 

การปกครองแบงออกเปน 10 ตำบลคือ 

       1. เทศบาลตำบลนาหนองทุม 

       2. เทศบาลตำบลหนองสังข 

       3. ตำบลบานแกง 

       4. ตำบลหนองไผ 

       5. ตำบลโคกกุง 

       6. ตำบลหนองขาม

       7. ตำบลหลุบคา 



       8. ตำบลชองสามหมอ

       9. ตำบลเกายาดี 

       10. ตำบลทามะไฟหวาน

  สภาพเศรษฐกิจ

  ประชากรสวนใหญของอำเภอแกงครอประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทั้งหมด 363,873 ไร เปน

ครอบครัวเกษตรกร จำนวน 1,510 ครอบครัว 

     1.พ้ืนที่การใชประโยชนท่ีดิน 

        1.1  พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร   จำนวน  264,794 ไร 

            พ้ืนที่ทำนา                       จำนวน   185,264 ไร 

            พ้ืนที่ทำไร                        จำนวน    51,356 ไร 

            พ้ืนที่ไมผล, ไมยืนตน            จำนวน     6,010 ไร 

            พ้ืนที่พืชผัก                      จำนวน       223 ไร 

            พ้ืนที่เกษตรอื่นๆ                 จำนวน    21,941 ไร 

        1.2 พืชเศรษฐกิจ (ป พ.ศ. 2560) 

            ขาวเหนียว  พ้ืนที่ปลูก   107,536 ไร ไดผลผลิต 420 กิโลกรัม/ไร 

            ขาวเจา      พ้ืนท่ีปลูก    59,495 ไร ไดผลผลิต 380 กิโลกรัม/ไร 

            ออยโรงงาน พ้ืนที่ปลูก   40,853 ไร ไดผลผลิต 8,000 กิโลกรัม/ไร 

            มันสำปะหลัง พ้ืนที่ปลูก   17,018  ไร ไดผลผลิต 3,000 กิโลกรัม/ไร 

     2. สัตวเศรษฐกิจ 

        สัตวเล้ียง 

            โค       จำนวน      11,762 ตัว 

            กระบือ  จำนวน         691 ตัว 

            สุกร     จำนวน       3,182 ตัว 

            แพะ     จำนวน          117 ตัว 

            แกะ     จำนวน            3 ตัว 

            ไกเนื้อ  จำนวน   404,500 ตัว

  สภาพสังคม

  แหลงทองเท่ียว/สถานปฏิบัติธรรม 

           วัดพระธาตุชัยภูมิ 

           เขื่อนลำปะทาว 



           ศาลปูดวง  ยาดี 

           วัดชัยสามหมอ 

           วัดปาสุคะโต 

           หอฟา 

           วัดเกาะแกวอรัญวาสี

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 0 343 0 343

ปวช.2 0 329 33 362

ปวช.3 0 328 0 328

รวม ปวช. 0 1000 33 1033

 



ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวมระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 208 208

ปวส.2 0 232 232

รวม ปวส. 0 440 440

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 264 182 68.94

ปวส.2 282 249 88.30

รวม 546 431 78.94

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 328 198 60.37

ปวส.2 232 200 86.21

รวม 560 398 71.07

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
4 4 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 13 12 12

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 6 6 6

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 16 13 16

เจาหนาท่ี 18 - -



ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วชิาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

บคุลากรอื่นๆ (นกัการภารโรง/ ยามรกัษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
12 - -

รวม ครู 35 31 34

รวมท้ังสิน้ 69 31 34

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา
ระดบั ปวช.(สาขา

วชิา)

ระดบั ปวส.(สาขา

วชิา)
รวม(สาขาวชิา)

อุตสาหกรรม 4 4 8

พาณชิยกรรม 2 1 3

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเทีย่ว 1 1 2

อุตสาหกรรมสิง่ทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 1 2

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0

พาณชิยนาวี 0 0 0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม
0 0 0

รวมทั้งสิ้น 8 7 15

  



ประเภทอาคาร จำนวน(หลงั)

อาคารเรียน 8

อาคารปฏิบตักิาร 6

อาคารวิทยบรกิาร 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 0

รวมทัง้สิ้น 16

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบคุลากร 14180500.00

งบดำเนินงาน 3928800.00

งบลงทุน 0.00

งบเงินอุดหนุน 2588300.00

งบรายจายอ่ืน 0.00

รวมทั้งสิน้ 20697600.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศกึษา

  ปรัชญา

  ฝมือเยีย่ม เปยมวิชาการ ประสานชุมชน มากลนคณุธรรม นำเทคโนโลยี

  อัตลักษณ

  เรยีนรูงาน ทักษะเดน เนนจิตอาสา

  เอกลักษณ

  ฝกทักษะ อาชีวะบริการ

2.5 วิสัยทศัน พันธกจิ เปาประสงค ยทุธศาสตร กลยทุธ การพฒันาคณุภาพการจัดการศกึษา

ขอมูลอาคารสถานที่



  มุงม่ันในการจัดการจัดการศึกษาดานวิชาชีพในระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัย มัคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  พันธกิจ

  1.ยกระดับคุณภาพผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.จัดการศึกษาดานวิชาชีพในระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 

3.บริหารทัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพโดยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

4.รวมมือบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

5.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะในงานที่เก่ียวของ 

6.สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่นำไปใชประโยชนได

  เปาประสงค

  1. ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค 

2. มีระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน สถานประกอบการ  

ตลาดแรงงาน   

3. บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพโดยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

4. รวมมือกับบุคคล  ชุมชน  องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู   

5. ครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะในงานที่เก่ียวของ 

6. สถานศึกษามีนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย  เพ่ือการพัฒนาที่สามารถนำไปใชประโยชนได

  ยุทธศาสตร
   

1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา   

2. ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตรวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถ

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง  

3. มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

4. บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ

ของหนวยงานตนสังกัด   

  วิสัยทัศน



5. สถานศึกษามีความรวมมือกับชุมชน หนวยงาน และสถานประกอบการ ในการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาใหม ใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

6. สถานศึกษาจัดบริการวิชาการ วิชาชีพ โดยความรวมมือกับบุคคล ชุมชน ทองถิ่น และหนวยงานตางๆ เพ่ือ

พัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

7. สงเสริม สนับสนุนใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัย เพื่อเผย

แพรและนำไปใชใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน

  กลยุทธ

  1. พัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

3. พัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

4. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

5. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน และรวมกันจัดการฝกอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

6. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทัี้งวัยเรียน และวัยทำงาน ตาม

หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

7. ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญ โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

8. บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

9. บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

10. บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน 

11. ระดมทรัพยากรในการจัดการบริหารจัดการการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งภายในและภายนอก 

12. พัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา 

13. สงเสริมและพัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่เอ้ือตอการเรียนรู 

14. พัฒนาครูผูสอนใหมีสมรรถนะวิชาชีพตามสาขางานที่เกี่ยวของ 

15. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะวิชาชีพตามภาระงานที่เก่ียวของ 

16. สงเสริม สนับสนุนครูใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นำไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

17. สงเสริม สนับสนุนผูเรียน จัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

ที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม 

18. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 



2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การรประเมินองคการมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดกลาง
ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

เขารวมโครงการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต

และพฤติกรรมตอตานการทุจริตฯ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สถาบันพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน

เขารวมโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สถาบันพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรยีญเงิน การประกวดดนตรีพื้นเมือง

พิณ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเด่ียว

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

งานประชุมองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย

การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบัณฑิต ย้ิมนอย 

ผูบริหารดีเดน วันครูแหงชาติประจำป 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวีระ ชานนท 

ผูบริหารดีเดน วันครูแหงชาติประจำป 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนวลผอง ย่ิงพันธ 

ผูบริหารดีเดน วันครูแหงชาติประจำป 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเสนห สอนเวียง 

ผูบริหารดีเดน วันครูแหงชาติประจำป 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางรุงอรุณ แสนวา 

ครูดีเดน วันครูแหงชาติประจำป 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอรรคพล ประเสริฐ 

ครูดีเดน วันครูแหงชาติประจำป 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายยุทธศาสตร นอยศรี 

ครูดีเดน วันครูแหงชาติประจำป 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางฉลองขวัญ ยืดยาว 

ครูดีเดน วันครูแหงชาติประจำป 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธงชัย ชาบุดศรี 

ครูดีเดน วันครูแหงชาติประจำป 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นางสาวฐิติมา อุปจันโท 

ครูดเีดน วันครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นางสาวธนพร ชืน่บุญชู 

ครูดเีดน วันครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นายวัชรากร กฤษณา 

ครูดเีดน วันครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นายปรีชา เงินงอก 

ครูดเีดน วันครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นางสาววงเดอืน กองกะมุด 

บคุลากรฝายสนับสนุนดเีดน วนัครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นางสาวชุติกาญจน ลาสา 

บคุลากรฝายสนับสนุนดเีดน วนัครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นางพีรญา ตอชีพ 

บคุลากรฝายสนับสนุนดเีดน วนัครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นางสาวฐิติกาญจน สุทธาวชริศาสตร 

บคุลากรฝายสนับสนุนดเีดน วนัครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นางสาวอญัชลี มิง่ขวัญ 

บคุลากรฝายสนับสนุนดเีดน วนัครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายอรัญ พงคอุทธา 

บคุลากรฝายสนับสนุนดเีดน วนัครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นางบญุโฮม อปุพงษ 

บคุลากรฝายสนับสนุนดเีดน วนัครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นายสมคัร ศรแีกว 

บคุลากรฝายสนับสนุนดเีดน วนัครแูหงชาตปิระจำป 2563

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชวีศกึษา

นางสาวธนพร ชืน่บุญชู 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 1 เตาแกสสองหัว

แบบเช็ดพับเก็บได

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นางอาทิตยา สลิดชัย 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 1 รูกล-ลวง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นายปรีชา เงินงอก 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 2 เตาปงยางหมูกึง่

อตัโนมัติ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นางสาวจันทรฉาย เหมง็กุล 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 4 ขาวปนจี่

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นางสาวนิศรา เวียงคำ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 4 แยมลูกหวางาดำ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นางสาวชุลีพร คนสมบรูณ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5 เศยีรเอราวณัผา

ไหมชยัภูมิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นางสาวอรุณ ีปานเนาว 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5 จักรสานงานศลิป

ประยุกต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นางฉลองขวัญ ยดืยาว 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5 ถักสายหวาย

เทียม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นายอรรคพล ประเสริฐ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 6 Super box

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นางสาวลักษขณา นามเหลา 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 6 ประตอูัจฉริยะ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นายนฤนาท ปะวดัสา 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 7 ชุดปองกันสวน

บคุคล PPE ชนิดหมนุเวยีน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นายสุพจ พวงออน 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 7 อุปกรณชวยจาย

ยา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นายพรเทพ วงศชัยเพ็ง 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 มลูวัวชีวภาพอัด

เม็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นางสาวกญัฐณา เช้ือเมือง 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 พลูโรลออน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นางอาทิตยา สลิดชัย 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 ครีมขัดรองเทา

จากเปลือกผลตะครอ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายธงชัย ชาบดุศรี 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 9 ฟารมเพาะพันธุ

พืชดวยแสงประดษิฐควบคุมดวย IOT

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

นางสาวสุพิชชา วรจิต 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 9 ชุดโมเดลฟารมไก

IOT KEC

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชวีศกึษาจังหวดั

ชัยภูมิ

  รางวัลและผลงานของครูและบคุลากรทางการศกึษา  ปการศึกษา 2564

ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดบั ใหโดย

นายชชิวัฒน นกัทำนา 

การประกวดผลงานสะเตม็ศึกษา STEM Education

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวดั

อาชีวศกึษา

จังหวัดชยัภมิู

นางสาวกญัฐณา เช้ือเมอืง 

ครูท่ีปรกึษา ชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธรุกจิ (ปวส.)ระดบั เหรยีญทอง

ชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ

นางสาวชุลีพร คนสมบรูณ 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวส.) ระดับ

เหรียญทอง

ชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ

นายมงคล แผลงศาสตรา 

ครูท่ีปรกึษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะรถจักรยานยนต ระดบัเหรียญทองแดง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ

นายกรกฎ ทวีสตัย 

ครูท่ีปรกึษา รางวลั รองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะยานยนตดีเซล (ปวส.)ระดบั

เหรียญเงิน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ

นายอนันต โมธรรม 

ครูท่ีปรกึษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษาะปรับอากาศยานยนต ระดับ เหรียญ

ทองแดง

รางวลั

อ่ืน ๆ
จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดบั ใหโดย

นายอรรถโกวิท จิตรเกาะ 

ครูท่ีปรกึษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษาะงานกลึงช้ินงาน ระดบัเหรยีญทอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ

นางสาวธนพร ชืน่บุญชู 

ครูท่ีปรกึษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ เหรียญทองแดง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ

นายภาณมุาตร งอยผาลา 

ครูท่ีปรกึษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพวิเตอร

(ปวช.) ระดบั เหรียญเงิน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ

นายโกสินทร ไชยมงคล 

ครูท่ีปรกึษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะมาตรวิทยามติิ ระดบั เหรียญเงนิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ

นายภานุมาตร งอยผาลา 

ครูท่ีปรกึษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวย

คอมพิวเตอร ระดบั เหรียญทอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชาง

ชยัภมูิ

นางสาวจันทรฉาย เหม็งกุล 

ครูท่ีปรกึษาสมาชิกดเีดนโครงการภายใตการนิเทศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณภาพ

เหรียญทองแดง

รางวลั

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศกึษา

จังหวัดยโสธร

นายวัชรากร กฤษณา 

ครูท่ีปรกึษา รางวลั รองชนะเลิศอันดับ 2 ชดุผลิตไฟฟาพลังบวกเพือ่การเกษตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัยการ

อาชีพแกง

ครอ

นางมงคล แผลงศาสตรา 

ครูท่ีปรกึษา รองชนะเลิศอันดับ 1 อปุกรณทำความสะอาดแบบ 2 in 1 ระดับ

เหรียญทอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัยการ

อาชีพแกง

ครอ

นายนฤนาท วดัประสา 

ครูท่ีปรกึษา รองชนะเลิศอันดับ 3 ตูรับพัสดนิุรภัย ระดับเหรียญทองแดง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัยการ

อาชีพแกง

ครอ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดบั ใหโดย

นางสาวฐิติรตัน อิงชยัภมิู 

ครูท่ีปรกึษา ขาวจี่ซชิู รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดบัเหรียญทอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัยการ

อาชีพแกง

ครอ

นางสาวลักษขณา นามเหลา 

ครูท่ีปรกึษา ถังเก็บขยะหนากากอนามยักำจัดเช้ือโรคดวยพลังงานแสงอาทิตยรวม

กบัแสงยวีู รองชนะเลิศอนัดับ 2 ระดับเหรยีญทอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั

วทิยาลัยการ

อาชีพแกง

ครอ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ใหโดย

นายชนิวัตร จวนชยัภมิู 

สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉยีง

เหนือ

นางสาวนิภาวรรณ จิตเทา 

สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉยีง

เหนือ

นายเอกภพ ประไพเมือง 

การประกวดดนตรีไทย(พณิ)

ชนะ

เลิศ
จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายรณชิต มงคลกลุ 

การออกแบบและเขียนแบบเครือ่งกลดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายอัมรนิทร โยธาาเสน 

การออกแบบและเขียนแบบเครือ่งกลดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายโชตพิงศ สีออน 

ทักษะงานวัดละเอยีด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายชะลอ พงษสระพัง 

ทักษะงานวัดละเอยีด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาาชวีศกึษาจังหวดัชัยภูมิ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ใหโดย

นายธีรภัทร ปราบพาล 

ทักษะงานกลึงช้ินงาน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวรจิุรา สุเสนา 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายครรชติ แสงเดอืน 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวสิราวรรณ ศรีชัยภูมิ 

ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายสมถวิล เดชยัภูม ิ

ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวมินรดา พืน้หนิลาด 

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่งานบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวเกวลิน วะนานิด 

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่งานบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายวีรภัทร คุณรัตน 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก ดเีซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายบณัฑิต ดาวชวย 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก ดเีซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ใหโดย

นายนิตพิงษ มนิลำ 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก ดเีซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายพงเทพ แซงภูเขียว 

ทักษะงานปรบัอากาศยานยนนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายพงเทพ แซงภูเขียว 

ทักษะงานปรบัอากาศยานยนนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายพิทักษ สุขนอย 

ทักษะงานปรบัอากาศยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายเกมาสันต ภาดนอก 

ทักษะงานปรบัอากาศยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายเอเทน ผาดภูธร 

ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายออด ทองมา 

ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายปฏิญญา โคตรภูเขยีว 

ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายสามารถ สังขดนตรี 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ใหโดย

นายณฐัพล จูมพล 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสีโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายณธรรศ งามดี 

ทักษะงานเครื่องยนตืเล็กแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายธวัชชัย ภิญโญวงษ 

ทักษะงานฝกฝมือ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายอภิสิทธิ์ สุทธิมา 

ทักษะงานฝกฝมือ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายปรมัส เจริญสุข 

ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายธีรพันธ เผานอก 

ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายณรงคศกัดิ ์กลางนอก 

ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายธนภูม ิบญุมี 

ทักษะงานจักรยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายอนุกลุ บวัสอน 

ทักษะงานจักรยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ใหโดย

นายวิวัฒนกลู ชากัน 

ทักษะงานจักรยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวยธิุดา ชำนาญ 

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง(หญงิ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวอรวรรณ เทพศลิา 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบญัชี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวพรศิริ ปอมมาตา 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบญัชี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายวัชรพล พรมล ิ

ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวธิตมิา ทองเฟอง 

การประกวดการพูดสาธติเปนภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวรจิุรา สุเสนา 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 ครีมขัด

รองเทาจากเปลือกผลตะครอ

ชนะ

เลิศ
จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวสุภนิดา นามา 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5 เศยีร

เอราวัณผาไหมชยัภูมิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวกญัญาณฐั มนิาคำ 

การประกวดสิ่งประดิษฐขอองคนรุนใหม ประเภทที่ 4 ขาว

ปนจี่

ชนะ

เลิศ
จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ใหโดย

นางสาวชลนภา คำหลอ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5 เศยีร

เอราวัณผาไหมชยัภูมิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวสุปราณ ีเขวงศ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 1 รูกล-

ลวง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวอรทัย จนัทะลือ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 1 รูกล-

ลวง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายตรีรัตน ยกไว 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 Shoes

Cleaner

ชนะ

เลิศ
จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวกติติวรา วรรณพงษ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 Shoes

Cleaner

ชนะ

เลิศ
จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายกฤตภัค อทุัยกนั 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 1 เตาแกส

2 หวัแบบพับเกบ็ได

ชนะ

เลิศ
จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายทัชวิน นิลไสล 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 1 เตาแกส

2 หวัแบบพับเกบ็ได

ชนะ

เลิศ
จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายธราเทพ ฤทธบุิญ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 มลูวัว

ชวีภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายณฐัพงษ กตัุน 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 มลูวัว

ชวีภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ใหโดย

นายพฤษชาติ ประทุมไทย 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 7 อุปกรณ

ชวยจายยา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายรงคเทพ แซงภูเขียว 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 7 อุปกรณ

ชวยจายยา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายธนพล สินทะชัย 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 2 เตาปง

ยางหมูกึง่อตัโนมัติ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายจิรเมธ วงศเทพ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 2 เตาปง

ยางหมูกึง่อตัโนมัติ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวเจนจิรา ศรีสัมพนัธ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 9 ชุดปลูก

พืชแสงประดษิฐควบคุมดวย IOT

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาววาสนา ผาทอง 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 9 ชุดปลูก

พืชแสงประดษิฐควบคุมดวย IOT

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวมนัสวี โชคบณัฑติ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 9 ฟารมไก

IOT

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวนันทิยา บุญกระมล 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 9 ฟารมไก

IOT

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวบญุยนุช ไชยปาก 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5 จักร

สานงานศิลปประยกุต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ใหโดย

นางสาวสุภาวด ีแซอ้ึง 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 4 ขาวปน

จ่ี

ชนะ

เลิศ
จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวสุดารัตน แฝงศกัดา 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5 จักร

สานงานศิลปประยกุต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายอนิรุจน หารมะโน 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 Pull

Roll on

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวยธิุดา ชำนาญ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 Pull

Roll on

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวรตันมณ ีชนะพงศสุวรรณ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5 ถักสาย

หวายเทียม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวอญัมณี ลิ้มสุพรรณ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 5 ถักสาย

หวายเทียม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวนงนภา กอนคำใหญ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 4 แยมลูก

หวางาดำ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาววิภาวรรณ ศรอีอน 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 4 แยมลูก

หวางาดำ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายธรรมนูญ อภัย 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 6 Super

box

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ



ชือ่-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ใหโดย

นายพานุชิต กำเนิดจอก 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 6 Super

box

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายชนิวัตร จวนชยัภมิู 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 6 ประตู

อจัฉริยะ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายวัจกร บตุรนวล 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 6 ประตู

อจัฉริยะ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายรัตพล ประสทิธ์ินอก 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 7 หอง

ตรวจเชื้อความดนับวก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายสุขชยั ประหยดัสิน 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 7 หอง

ตรวจเชื้อความดนับวก

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายปริวตัน สีแซก 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 7 ชุด

ปองกนัสวนบคุคล PPE

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นายสุรศักดิ ์จตรุพรพันธ 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 7 ชุด

ปองกนัสวนบคุคล PPE

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวดั อาชีวศกึษาจังหวดัชัยภูมิ

นางสาวนิชาวลัย แกมอุน 

สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ ระดบัชาติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
องคการนักวชิาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย ระดบัชาติ

นายชนิวัตร จวนชยัภมิู 

สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ ระดบัชาติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
องคการนักวชิาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย ระดบัชาติ



  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดบั ใหโดย

นางสาวกลัยาพร เฮาลาแสงคำ 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวช.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาวปนลดา ชำนาญ 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวช.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาวสุพัตร ศรีหาบรรดิษฐ 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวช.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นายรัฐภูม ิชนชี 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวช.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นายวัชรพล อึ้งหนองบวั 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวช.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาวกนัตนา บำรุงชนม 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวส.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาวจิราพัชร แสงขาน 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวส.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาวรตันันท คเณรุพนัธ 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวส.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดบั ใหโดย

นายธรรมนูญ การเพียร 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวส.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นายพีรพัฒน ถนอมชพี 

ชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM Education) (ปวส.)

ระดบั เหรียญทอง

ชนะเลิศ จังหวดั
วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาวพรชติา โชคบณัฑิต 

ชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) ระดบั เหรียญทอง
ชนะเลิศ จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาวภัทราวดี อยูภัคดี 

ชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) ระดบั เหรียญทอง
ชนะเลิศ จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาวสุภาพร โพนศรี 

ชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) ระดบั เหรียญทอง
ชนะเลิศ จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นายนันทวัฒน ฉัตรรักษา 

ชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) ระดบั เหรียญทอง
ชนะเลิศ จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาววิลาณ ีสิมมาวงษ 

ชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) ระดบั เหรียญทอง
ชนะเลิศ จังหวดั

วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นางสาวรชันก ญาตปิล้ืม 

นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือการแกปญหาความยากจน การประกวดสิ่ง

ประดษิฐคนใหมรุนใหม "ขาวจี่ซซู"ิ

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นางสาวอลิตา เวียงอนิทร 

นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือการแกปญหาความยากจน การประกวดสิ่ง

ประดษิฐคนใหมรุนใหม "ขาวจี่ซซู"ิ

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นายภานุวิชญ หาญกดุเลาะ 

ถังขยะหนากากกำจัดเชื้อโรคดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกบัแสงยูวี

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นายนฤดล พิมพผม 

ถังขยะหนากากกำจัดเชื้อโรคดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกบัแสงยูวี

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดบั ใหโดย

นายณฐัภูมิ วฒันโสภากุล 

ถังขยะหนากากกำจัดเชื้อโรคดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกบัแสงยูวี

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นายณฐัภูมิ วฒันโสภากุล 

ถังขยะหนากากกำจัดเชื้อโรคดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกบัแสงยูวี

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นายสุชาติ บวัแสง 

ถังขยะหนากากกำจัดเชื้อโรคดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกบัแสงยูวี

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นายธีรภัทร สุระมณี 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 อุปกรณทำความสะอาดกระจก ระดับ เหรยีญทอง

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นายธีระพงษ แสนทวีสุข 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 อุปกรณทำความสะอาดกระจก ระดับ เหรยีญทอง

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นายจักรกริช จอดสถิตย 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 อุปกรณทำความสะอาดกระจก ระดับ เหรยีญทอง

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วอทยาลัยการอา

ชพีแกงครอ

นายเจษฎาภรณ ไทยใหม 

รองชนะเลิศอนัดบั 3 ตูรับพสัดุนริภัย ระดบัเหรียญทองแดง

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นางสาวบษุพร อภิรักษอดุลย 

รองชนะเลิศ อนัดับ 1 ระดบัคุณภาพเหรียญทอง สมาชิกดเีดนโครงการภาย

ใตการนเิทศ

รองชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศกึษาจังหวัด

ยโสธร

นายเอกภพ ประไพเมือง 

การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนเมอืง ประเภทพิณ รางวลัชนะเลิศ

อนัดบั 1

รองชนะ

เลิศ
ภาค

วทิยาลัย

สารพัดชางชัยภูมิ

นายเจษฎาภรณ ไทยใหม 

รองชนะเลิศอนัดบั 2 ชุดผลิตไฟฟาพลังงานบวกเพ่ือการเกษตร

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นายชญานนท ผานาค 

รองชนะเลิศอนัดบั 2 ชุดผลิตไฟฟาพลังงานบวกเพ่ือการเกษตร

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ

นางสาวสุกญัญา ตอเงิน 

รองชนะเลิศอนัดบั 2 ชุดผลิตไฟฟาพลังงานบวกเพ่ือการเกษตร

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดบั ใหโดย

นางสาวสุกญัญา ตอเงิน 

รองชนะเลิศอนัดบั 2 ชุดผลิตไฟฟาพลังงานบวกเพ่ือการเกษตร

รองชนะ

เลิศ
จังหวดั

วทิยาลัยการอาชีพ

แกงครอ



สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



2.1 ดานหลักสตูรอาชวีศึกษา

  สถานศกึษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกบัความตองการของผูเรียน ชมุชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มกีารปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวชิาใหม หรือกลุมวิชาเพิม่เติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมอืกบัสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกีย่วของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศกึษามีครูที่มีคณุวุฒกิารศกึษาและมจีำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพฒันาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคณุธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวชิาการและวชิาชพี จัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคญั ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวยัเรียนและวยัทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคณุวฒุิอาชวีศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบยีบหรือขอบงัคบัเกีย่วกบัการจัดการศกึษาและ

การประเมนิผลการเรียนของแตละหลกัสูตร สงเสรมิ สนบัสนุน กำกบั ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวชิา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบรูณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศกึษาบริหารจัดการบคุลากร สภาพแวดลอม ภูมทัิศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบตักิาร

โรงฝกงาน ศนูยวทิยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาท่ีมอียูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธภิาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศกึษามีความสำเร็จในการดำเนินการบรหิารจัดการสถานศกึษา ตามนโยบายสำคญัที่หนวยงานตน

สังกดัหรอืหนวยงานท่ีกำกบัดแูลสถานศกึษามอบหมาย โดยความรวมมอืของผูบรหิาร ครู บคุลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกีย่วของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศกึษามีการสรางความรวมมือกบับุคคล ชมุชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศกึษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวชิาการและวชิาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม เพ่ือพฒันาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



  สถานศกึษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บคุลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชมุชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย



สวนท่ี 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

1)  ดานความรู 

1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 

 - ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร ระดับ ปวช.  จำนวน 294  คน  

ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน 292 คน   

- ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร ระดับ ปวส. จำนวน 223 คน  ผูเรียนที่

ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน  211  คน   

- รวมผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน 517 คน ผูเรียนที่

ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกทั้งสิ้น จำนวน 503 คน  

 1.1.2)  เชิงคุณภาพ 

 ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 99.31  

ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 94.61  รวม

ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 97.29  มีคุณภาพ

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.1.3)  ผลสะทอน 

 - สถานศึกษาไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก และตัวแทนจากสถานประกอบ

การ รวมเปนคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งผูเรียนสามารถสอบผานเกณฑการ

ประเมินในครั้งแรกเปนที่ยอมรับแกคณะกรรมการทุกคน  

- จากการสงเสริม สนับสนุนผูเรียน ในดานวิชาการและวิชาชีพ ทำใหผูเรียนมีศักยภาพในดาน



วิชาชีพสามารถนำความรูทักษะทางวิชาชีพไปใหบริการชุมชนในทองถิ่น จากการ โครงการ

อาชีวะอาสาเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และโครงการ Fix it center ศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน สงผลใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากชุมชน  

 

1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

 1.2.1) เชิงปริมาณ 

 ไมมีการทดสอบ 

 1.2.2)  เชิงคุณภาพ 

 ไมมีการทดสอบ 

 1.2.3)  ผลสะทอน 

 ไมมีการทดสอบ

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

2) ดานทักษะและการประยุกตใช 

1.1  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษามีการสงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพผูเรียนใน

การเปนผูประกอบการใหม โดยจำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบ

การหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  45 คน  และไดมีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถสราง

ธุรกิจเปนของตนเอง จำนวน 8 ธุรกิจ จำนวนผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบ

การหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 30 คน  

 1.1.2) เชิงคุณภาพ 

 จากการสนับสนุนพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ สงผลใหผูเรียนสามารถเปนผูประกอบการ สรางรายไดใหแกตนเอง โดยมีธุรกิจที่ผู

เรียนดำเนินการในป 2564 จำนวน 8 ธุรกิจ  มีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบ

การหรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 66.67 และมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผู

ประกอบการอาชีวศึกษา ในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 



 1.1.3) ผลสะทอน 

 สถานศึกษาไดรับการยอมรับยกยองเชดิชใูนการดำเนินงานบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา ในระดับ 3 ดาว ผูเรียนสามารถสรางธุรกิจเปนของตนเองและสามารถประกอบ

อาชีพไดเปนท่ียอมรับในชุมชน  ทองถิน่

1.2 ผลการแขงขนัทักษะวิชาชีพ 

 1.2.1) เชิงปริมาณ  

 สถานศึกษาสงเสริมสนบัสนุนผูเรียนเขารวมการแขงขนัทักษะวิชาชีพในสาขาวชิาตาง ๆ  

ทำใหสถานศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในระดับจังหวดั จำนวน 18 ประเภท

ทักษะ  ผูเรียนท่ีไดรบัรางวลัในระดบัจังหวดั จำนวน 37 คน  

 1.2.2) เชิงคุณภาพ 

 - สถานศกึษามกีารจัดโครงการประชมุวิชาการองคการนักวชิาชพีในอนาคตแหง

ประเทศไทย และการแขงขันทักษะพื้นฐาน แขงขนัทักษะวิชาชีพ ปการศกึษา 2564 ภายใน

สถานศึกษา  

- มกีารสงเสริมสนบัสนุนผูเรียนเขาแขงขนัทักษะวชิาการและทักษะวิชาชีพในระดบัตาง ๆ  โดย

มีผูเรียนที่ไดรับรางวลัในระดับจังหวดั จำนวน 37 คน มคีณุภาพอยูในระดับ ปานกลาง   

 1.2.3) ผลสะทอน 

 - ไดรับรางวลัจากอาชวีศกึษาจงัหวดัชัยภูม ิและสถานศกึษาอาชีวศกึษาจังหวัดชัยภูม ิใน

การแขงขนัทักษะวชิาชีพ ในสาขาวิชาตาง ๆ  

 - ไดรับรางวลั การแขงขันทักษะ งานประชมุวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดชยัภมูิ ครัง้ท่ี 31 ประจำ

ปการศึกษา 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

- จากการสงเสริม สนับสนนุผูเรียน ในดานวิชาการและวิชาชพี ทำใหผูเรียนมศีกัยภาพในดาน

วชิาชพีสามารถนำความรูทักษะทางวชิาชพีไปใหบริการชุมชนในทองถ่ิน จากการ โครงการ

อาชีวะอาสาเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และโครงการ Fix it center ศนูยซอมสรางเพือ่

ชุมชน สงผลใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากชมุชน

4.1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ใหสถานศกึษารายงานผลสัมฤทธ์ิใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงคดานคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศกึษา ดงันี้

 



3) ดานคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.1  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

1.1.1) เชิงปรมิาณ 

สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาผูเรียน เพือ่ใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศกึษา และลดปญหา

การออกกลางคนั ดังน้ี 

-  มกีารปฐมนิเทศนักศกึษาใหมและประชุมผูปกครอง  เพื่อสรางความเขาใจดานการจัดการ

ศึกษาและระบบการวดัและประเมินผล 

-  มโีครงการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาตาง ๆ ที่พบวานักเรียน  นักศกึษามปีญหาในดานการ

เรียน 

-  มรีะบบการดแูลติดตามพฤติกรรมของนักเรยีน  นกัศกึษาอยางใกลชดิ  โดยใหมคีรูท่ีปรึกษา

ทุกหองเรียน มกีารพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถว เพือ่ใหครูท่ีปรึกษาไดพบปะพดูคยุและ

ใหความชวยเหลือแกนักเรียน นักศกึษาไดตามความเหมาะสม 

- มโีครงการเยี่ยมบานเพ่ือใหทราบถงึปญหาของผูเรียนแตละคนและสามารถแกไขปญหาไดตรง

จุด 

- มโีครงการนิเทศนักเรียน นกัศึกษาที่ฝกอาชีพในสถานประกอบการทุกภาคเรียน 

สงผลใหมผูีสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 จำนวน 198 คน จากผูเรยีนแรกเขา จำนวน 328 

คน  ผูสำเร็จการศกึษา ระดับ ปวส.2 จำนวน 200  คน จากผูเรียนแรกเขาจำนวน 232 คน  

คน รวมผูเรียนแรกเขา จำนวน  560  คน  สำเร็จการศกึษาในปการศกึษา 2564 จำนวน 398 

คน 

1.1.2) เชิงคณุภาพ 

ผูสำเร็จการศกึษา ระดับ ปวช.  คิดเปนรอยละ  60.37 ผูสำเรจ็ระดับ ปวส. คดิเปนรอยละ 

86.21 ผูสำเร็จการศึกษารวมท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 71.07  มคีณุภาพอยูในระดบั 

ดีเลิศ 

 1.1.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดจดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคมีกีระบวนการในการชวยเหลือผูเรียนให

สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด สงผลใหสถานศึกษาไดรับความไว

วางใจจากผูปกครองในการสงบตุรหลานเขามาเรียนในวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ เพิม่มากขึ้น

ทุกปการศกึษา  

 

 1) ผลสัมฤทธ์ิ



 1.2.1) เชิงปริมาณ 

 ผูเรียนระดับชัน้ ปวช.  จำนวน  1,130  คน  ปวส.  จำนวน  499  คน รวมผูเรียนทัง้

ส้ิน จำนวน 1,629  คน ผูเรียนท่ีมคุีณธรรม  จรยิธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค  จำนวน 

1,395  คน     

 1.2.2) เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนที่มคุีณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมที่พงึประสงค  คดิเปนรอยละ 85.63 และมีผลการ

ประเมินองคการนักวชิาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) เปนองคการมาตรฐาน เหรียญ

ทอง ระดับภาค มคุีณภาพอยูในระดับ ดเีลิศ 

1.2.3) ผลสะทอน 

 - สถานศกึษาไดรับการประเมนิองคการนักวชิาชพีในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 

องคการมาตรฐาน เหรยีญเงนิ ระดับภาค ในระดับภาค  

 - ไดรับรางวลัสถานศึกษาคณุธรรมอาชีวศกึษาตนแบบ ตามโครงการขับเคลื่อนสถาน

ศึกษาคณุธรรมอาชีวศึกษา  

  

1.3 การมงีานทำและศกึษาตอของผูสำเรจ็การศกึษา 

 1.3.1) เชิงปริมาณ 

 ผูสำเร็จการศกึษา ปวช. และ ปวส. ในปการศกึษา 2563 จำนวน  431  คน  มงีานทำ

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครฐัและเอกชน ประกอบอาชพีอสิระหรือศึกษาตอ  จำนวน 

370  คน 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ 

 ผูสำเร็จการศกึษาท่ีมีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ประกอบอาชพีอสิระหรือศึกษาตอ  คดิเปนรอยละ 85.84  มคีณุภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.3.3)  ผลสะทอน 

 ผูสำเร็จการศกึษาจากวทิยาลัยการอาชีพแกงครอ มีงานทำในสถานประกอบการ หนวย

งานภาครัฐและเอกชน  ภายในระยะเวลา 1 ป แสดงใหเห็นถึงการยอมรับในศกัยภาพของผู

เรียนที่สำเร็จการศกึษาจากวทิยาลัย ซ่ึงเมือ่ผูสำเร็จการศึกษาไดไปทำงานในสถานประกอบการ

แลวกไ็ดรับการยอมรับ จากหัวหนาและเพื่อนรวมงาน ไดรับการแตงตัง้ในตำแหนงงานที่มคีวาม

กาวหนามากข้ึน

 

1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 



  1. มีระบบติดตามผูเรียน โดยใชระบบ EDR เช่ือมโยงผูปปกครองดูแลเอาใจใสผูเรียนอยาง

สม่ำเสมอ และลดภาวะ การออกกลางคัน 

 2. สถานศึกษาสงเสริมสนับสน ุนใหผูเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนคนดี สามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมี

ความสุข สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และทำใหสถานศึกษาไดรับการประเมิน

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) เปนองคการมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน 

ในระดับกลุมจังหวัด
 

ไดรับคัดเลือกใหเปน สถานศึกษาคณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบ 

ตามโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคณธรรมอาชีวศึกษา

  3) จุดท่ีควรพัฒนา

  1. คุณภาพผูเรียนในดานความสามารถและทักษะวิชาชีพ วิชาการ และกีฬา โดยไดรับรางวัล

จากการแข งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และการแข งขันกีฬาในระดับต าง ๆ  

  2.  พัฒนาศักยภาพในการเปนผูประกอบการใหแกผูเรียน  และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูประกอบการใหม   

3 การจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย  เพื่อการพัฒนาที่สามารถนำไปใชประโยชนได

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานความสามารถและทักษะวิชาชีพ วิชาการ และกีฬา โดยไดรับ

รางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ  

  2. พัฒนาศักยภาพในการเปนผูประกอบการใหแกผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูประกอบการใหม 

  3. สงเสริม  สนับสนุน  ใหมีการจัดทำนวัตกรรม  ส ิง่ประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย  

เพ่ือการพัฒนาที่ สามารถนำไปใชประโยชนได

  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ  

 สถานศึกษาเปดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวช. 8 สาขาวิชา และระดับ ปวส. 7 

สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 15 สาขาวิชา ไดมีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 2) จดุเดน



 1.1.2) เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษาไดมกีารดำเนินการพัฒนาหลักสูตร  โดยไดสำรวจขอมลูความตองการของตลาด

แรงงานเพือ่การพฒันาหลักสูตรจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ มกีารประสานงานกับ

สถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของอยางตอเน่ือง มีการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รวมกบัสถานประกอบการ และไดนำหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีพัฒนาแลว  ไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน ปฏิบติัได 5 ขอ มีคุณภาพอยูในระดบั ยอดเยีย่ม 

1.1.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรบัการยอมรับจากสถานประกอบการในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน โดยไดมกีารลงนามในบนัทึกขอตกลงความรวมมอืกับสถาน

ประกอบการในการจัดทำแผนการฝกอาชีพ และรวมมือในการฝกอาชีพในสถานประกอบการ

ของผูเรียน  

 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 1.2.1) เชิงปริมาณ  

 สถานศึกษาเปดทำการเรยีนการสอนในระดับ ปวช. 8 สาขาวชิา และระดบั ปวส. 7 

สาขาวิชา รวมทั้งส้ิน 15 สาขาวิชา ไดมกีารสงเสริมใหสาขาวชิาหรอืสาขางานมีการพฒันา

หลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรงุรายวชิาเดิม หรอืเพิม่เตมิรายวิชา

ใหม จำนวน 15 สาขาวิชา 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษาไดมกีารดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิาเดมิ หรือ

กำหนดรายวชิาเพิม่เตมิ คิดเปนรอยละ 100 มคีณุภาพอยูในระดบั ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรบัการยอมรับจากสถานประกอบการในการพฒันาสงเสริมผูเรียนใหมคีวามรู

ทักษะในการฝกอาชพีตามสาขาวิชา โดยไดรับผลสะทอนจากหนังสือชืน่ชมผูเรยีนจากสถาน

ประกอบการ

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชวีศกึษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิใ์นการพัฒนาการ

จัดการอาชวีศกึษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา

อาชวีศึกษา ดังน้ี

  



4.2 มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศกึษา

4.2.1) ดานหลักสูตรอาชวีศึกษา  

1.1 การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ  

 สถานศึกษาเปดทำการเรยีนการสอนในระดับ ปวช. 8 สาขาวชิา และระดบั ปวส. 7 

สาขาวิชา รวมทั้งส้ิน 15 สาขาวิชา ไดมกีารสงเสริมใหสาขาวชิาหรอืสาขางานมีการพฒันา

หลักสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษาไดมกีารดำเนินการพัฒนาหลักสูตร  โดยไดสำรวจขอมลูความตองการของตลาด

แรงงานเพือ่การพฒันาหลักสูตรจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ มกีารประสานงานกับ

สถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของอยางตอเน่ือง มีการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รวมกบัสถานประกอบการ และไดนำหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีพัฒนาแลว  ไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน ปฏิบติัได 5 ขอ มีคุณภาพอยูในระดบั ยอดเยีย่ม 

1.1.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรบัการยอมรับจากสถานประกอบการในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน โดยไดมกีารลงนามในบนัทึกขอตกลงความรวมมอืกับสถาน

ประกอบการในการจัดทำแผนการฝกอาชีพ และรวมมือในการฝกอาชีพในสถานประกอบการ

ของผูเรียน  

 

1.2 การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวชิาเดมิ หรือ

กำหนดรายวชิาเพิม่เตมิ 

 1.2.1) เชิงปริมาณ  

 สถานศึกษาเปดทำการเรยีนการสอนในระดับ ปวช. 8 สาขาวชิา และระดบั ปวส. 7 

สาขาวิชา รวมทั้งส้ิน 15 สาขาวิชา ไดมกีารสงเสริมใหสาขาวชิาหรอืสาขางานมีการพฒันา

หลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรงุรายวชิาเดิม หรอืเพิม่เตมิรายวิชา

ใหม จำนวน 15 สาขาวิชา 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษาไดมกีารดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิาเดมิ หรือ

กำหนดรายวชิาเพิม่เตมิ คิดเปนรอยละ 100 มคีณุภาพอยูในระดบั ยอดเยี่ยม 

1) ผลสัมฤทธ์ิ



สถานศึกษาไดรบัการยอมรับจากสถานประกอบการในการพฒันาสงเสริมผูเรียนใหมคีวามรู

ทักษะในการฝกอาชพีตามสาขาวิชา โดยไดรับผลสะทอนจากหนังสือชืน่ชมผูเรยีนจากสถาน

ประกอบการ 

4.2.2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบตัิ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษาสงเสริมสนบัสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรยีนรูสูการปฏิบติั โดยมี

แผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคณุภาพ  

 1.1.2)  เชงิคณุภาพ 

 สถานศึกษาสงเสริมสนบัสนุนใหครูผูสอน มกีารจัดทำแผนกรจัดการเรียนรูที่มคีุณภาพ  

โดยครูผูสอนมกีารวเิคราะหหลักสูตรรายวชิา  เพือ่กำหนดหนวยการเรยีนรูที่มุงเนนสมรรถนะ

อาชีพ  มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  คานยิม คณุลักษณะที่พงึประสงค และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัตจิริง 

มีการใชส่ือการสอน และมีการกำหนดแนวทางการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิดวยรูป

แบบท่ีหลากหลาย สามารถปฏิบติัไดทั้ง 5 ขอ มคีณุภาพอยูในระดับ ยอดเยีย่ม 

1.1.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรบัการยอมรับจากสถานประกอบการในการพฒันาสงเสริมผูเรียนใหมคีวามรู

ทักษะในการฝกอาชพีตามสาขาวิชา คณุธรรม จรยิธรรม โดยผานจากการที่สถานศกึษาสงเสริม

สนับสนุนใหครูผูสอน มีการจดัทำแผนการจัดการเรียนรูที่มคีณุภาพ  โดยครผููสอนมกีาร

วเิคราะหหลักสูตรรายวิชา  เพ่ือกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  มกีารบรูณา

การคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม คณุลักษณะท่ีพงึประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอ

เพยีง  มกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบตัจิริง ทำใหสถานศกึษาไดรับ

ผลสะทอนจากสถานประกอบการโดยการจัดทำหนงัสือชืน่ชมผูเรียนของสถานศึกษา  

1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

 1.2.1) เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษามีครูทั้งสิ้น จำนวน  35 คน ไดสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ โดยมีครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ จำนวน 34 คน 

 

1.2.3) ผลสะทอน 



 สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนใหครผููสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบตั ิโดย

มีครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มีคณุภาพ คดิเปนรอยละ 97.14  มคีณุภาพอยูในระดับ 

ยอดเยีย่ม 

1.2.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในการพัฒนาสงเสริมผู เรียนใหมีความรู

ทักษะในการฝกอาชพีตามสาขาวิชา คณุธรรม จรยิธรรม โดยผานจากการที่สถานศกึษาสงเสริม

สนับสนุนใหครูผูสอน มีการจดัทำแผนการจัดการเรียนรูที่มคีณุภาพ  โดยครผููสอนมกีาร

วเิคราะหหลักสูตรรายวิชา  เพ่ือกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  มกีารบรูณา

การคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม คณุลักษณะท่ีพงึประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอ

เพยีง  มกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบตัจิริง ทำใหสถานศกึษาไดรับ

ผลสะทอนจากสถานประกอบการโดยการจัดทำหนงัสือชืน่ชมผูเรียนของสถานศึกษา 

 

1.3 การจัดการเรียนการสอน 

 1.3.1) เชิงปริมาณ 

 - ครูผูสอนทั้งหมด จำนวน 35  คน 

- ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เรียน  จำนวน  35  คน 

 - ครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน  จำนวน  34  คน   

 - ครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จำนวน 35  คน 

 - ครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 35 คน  

 - ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  

จำนวน  35 คน 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ 

 ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 99.43 มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สงผลใหสถาน

ศึกษาไดรับความไววางใจจากผูปกครองในการสงบุตรหลานเขามาเรียนในวิทยาลัยการอาชีพ

แกงครอ เพ่ิมมากข้ึนทุกป  

1.2.2)  เชิงคุณภาพ 



 

1.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

 1.4.1) เชิงปริมาณ 

 - ครูผูสอนทั้งหมด จำนวน 35 คน 

- ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  จำนวน  35  คน 

 - ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน  

จำนวน  35  คน   

 - ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

จำนวน 35  คน 

 - ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันต้ังใจในการเรียน จำนวน 35 คน  

 - ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น  จำนวน 35 คน 

 1.4.2) เชิงคุณภาพ 

 ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน คิดเปนรอยละ 100  มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเย่ียม 

1.4.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีระบบดูแลผู

เรียนที่ดีสงผลใหสถานศึกษาไดรับความไววางใจจากผูปกครองในการสงบุตรหลานเขามาเรียน

ในวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ เพ่ิมมากขึ้นทุกป 

1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 1.5.1) เชิงปริมาณ 

 - ครูผูสอนทั้งหมด จำนวน 35  คน 

- ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน  35  คน 

 - ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน  35 คน   

 - ครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 35  คน 

 - ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 35 คน  

 - ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพร  จำนวน 35 คน 

 1.5.2) เชิงคุณภาพ 

 ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพ



อยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.5.3) ผลสะทอน 

ครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยนำความรูที่ไดรับมาพัฒนาในการ

จัดการเรียนการสอน มีการนำผูเรียนเขาแขงขันทักษะวิชาชีพ และการสรางนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐคนรุนใหม จนไดรับรางวัลในระดับภาค และระดับจังหวัด  

1.6 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 1.6.1) เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จำนวน 47 

หอง มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 47 หอง 

 1.6.2) เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 

100 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.6.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดมีการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ือใหหองเรียน หองปฏิบัติการ สามารถใชอินเตอรเน็ต 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนได โดยมีความพึงพอใจของผูเรียน ครูผูสอน และบุคคลภายนอก

ที่มาใชบริการสถานที่ของสถานศึกษา ตอการใชอินเตอรเน็ตของสถานศึกษาอยูในระดับมาก

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

4.2.3) ดานการบริหารจัดการ 

1.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปน 9 ประการ และมีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับบริหาร

จัดการดานตาง ๆ  มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ มีการ

ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำผลมาพัฒนาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา  

 1.1.2) เชิงคุณภาพ 

 ผูบริหารสถานศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา จัดใหมีระบบขอ

มูลสรสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ

ขอมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำผลมาพัฒนา



ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติ 5 รายการประเมิน มี

คุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ โดยมีความพึงพอใจของผูเรียน ครู

ผูสอน และบุคคลภายนอกที่มาใชบริการสถานที่ของสถานศึกษา ตอการใชระบบขอมูล

สารสนเทศ และอินเตอรเน็ตของสถานศึกษาอยูในระดับมาก  

1.2  อาคารสถานที่ หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

 1.2.1) เชิงปริมาณ 

 - มีอาคารจำนวน  16 หลัง 

 - มีหองเรียน หองปฏิบัติการ จำนวน 47 หอง 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และหองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู เพียงพอตอ

ความตองการ มีแผนงานโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและดำเนินการพัฒนา

อยางตอเน่ือง มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการจัดการ

เรียนรู และมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถาน

ศึกษา ปฏิบัติ 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมภูมิทัศน สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

จนไดรับการยอมรับจากผูที่มาใชบริการภายในสถานศึกษา ผูปกครอง มีผลประเมินความพึง

พอใจตอการใชงานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม อยูในระดับมากที่สุด  

1.3  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 1.3.1) เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดังนี้ 

1. มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน มีหมอแปลงจำหนายไฟฟา ขนาด 250 KVA 

จำนวน 2 ลูก  

2. มีระบบน้ำ จำนวน 3 ระบบ คือ ระบบน้ำประปา ระบบน้ำบาดาล และระบบกรองน้ำดื่ม ที่

เพียงพอตอความตองการ  

3. มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ 

ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษา  



4. มีระบบการส่ือสารภายใน คูสาย จำนวน 25 คูสาย และภายนอกที่ทันสมยั  

5. มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมกีลองวงจรปดครอบคลุมทุกพืน้ที่ มียามรักษาการณ มคีำ

ส่ังแตงต้ังการอยูเวรรักษาราชการ 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษามรีะบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน มรีะบบประปา หรือน้ำดื่ม นำ้ใช

เพยีงพอตอความตองการ มถีนน ชองทางเดนิ หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก 

ปลอดภยั มีระบบระบายนำ้ ระบบกำจดัขยะภายในสถานศกึษา มรีะบบการสื่อสารภายใน 

และภายนอกที่ทันสมยั มรีะบบรักษาความปลอดภัย กลองวงจรปดครอบคลุมทุกพืน้ที่ปฏิบัตไิด 

5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดบั ยอดเยีย่ม 

1.3.3) ผลสะทอน 

 - มีผลประเมนิความพึงพอใจตอระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน อยูในระดบัมากท่ีสุด  

- มกีารขอใชพ้ืนที่ของวทิยาลัยฯ ในการประชุม อบรม สัมมนา ของหนวยงานตาง ๆ 
 

1.4  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

 1.4.1) เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษามีอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง และจัดใหมีแหลงเรียนรูภายในแผนก

วิชา จำนวน 7 แผนกวิชา มีหนังสือท้ังสิ้น 18,423 เลม  

 1.4.2) เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการอยางตอเน่ือง มีศูนยวิทยบริการที่

มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการคนควา มีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่กำหนด มีการเขาใชบริการหองสมุด คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนผูเรียนทั้งหมด

โดยพิจารณาจากสถิติของผูใชงาน และมีแหลงเรียนรู สื่อ อุปกรณ และหองเรียนเฉพาะทางทุก

สาขาวิชาที่สอน ปฏิบัติได 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.4.3) ผลสะทอน 

ผูปกครอง และสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

สงผลใหสถานศึกษาไดรับความไววางใจจากผูปกครองในการสงบุตรหลานเขามาเรียนใน

วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ เพ่ิมมากข้ึนทุกป 

 

1 .5   ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วส ูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

1.5.1) เชิงปริมาณ 



สถานศึกษามีระบบอนิเตอรเน็ตความเร็วสูง สัญญาณ 500 Mbps 

 1.5.2) เชิงคุณภาพ 

 ผูบริหารสถานศกึษามรีะบบอินเตอรเนต็ที่มปีระสิทธิภาพ  มผีูรับผิดชอบดูแล และ

บริหารขอมูล มีอนิเตอรเน็ตความเร็วสูงใชภายในสถานศกึษาครอบคลุมทกุพ้ืนที่ มรีะบบ

สารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในและภายนอก ปฏิบตั ิ5 รายการประเมนิ มี

คุณภาพอยูในระดบัยอดเยี่ยม 

1.5.3) ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดมกีารพัฒนา ปรับปรงุระบบขอมลูสารสนเทศ โดยมคีวามพึงพอใจของผูเรียน ครู

ผูสอน และบุคคลภายนอกท่ีมาใชบริการสถานที่ของสถานศึกษา ตอการใชระบบขอมลู

สารสนเทศ และอินเตอรเนต็ของสถานศกึษาอยูในระดับมาก

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศกึษารายงานผลสัมฤทธิใ์นการพฒันาการจัดการ

อาชวีศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ ตามรายการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาอาชีวศึกษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

4.2.4) ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ 

1.1  การจัดการอาชีวศกึษาสูระบบทวภิาคี 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษามกีารจัดระบบทวภิาคี 100% 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษามกีารเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาค ีโดยการจัด

ทำบันทึกขอตกลงความรวมมอื (MOU) รวมกบัสถานประกอบการ มกีารจัดทำแผนการเรียน 

แผนการฝกอาชพีรวมกับสถานประกอบการ พรอมทั้งประชาสัมพนัธ แนะแนวผูเรยีนในระบบ

ทวภิาค ีมกีารจัดการเรยีนการสอนในระบบทวภิาค ีโดยการทำสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผู

เรียน พรอมท้ังจดัการเรยีนการสอนหรือการฝกอาชีพในระบบทวิภาคีอยางเปนระบบ มกีาร

นิเทศติดตามการฝกอาชีพทุกภาคเรียน มีการวัดและประเมนิผลที่ชัดเจน และมกีารสรุป

รายงานผลการสำเร็จการศกึษาของผูเรยีนอาชีวศกึษาในระบบทวิภาคี มกีารติดตามผูเรียน 

ปฏิบติั 5 รายการประเมนิ มีคณุภาพอยูในระดบัยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน 

 สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ ในการดำเนินงานอาชีวศกึษาระบบ

ทวภิาค ีโดยไดมีการลงนามความรวม และประสานงานในการรับผูเรียนฝกอาชีพอยางตอเน่ือง 

จากสถานประกอบการ และไดใหการชื่นชมผูเรียนในระบบทวิภาคีที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมคุีณภาพ 



อีกทั้งยังได รับการยอมรับจากชุมชน ผูปกครองในการสงผูเรียนเขาเรียนในสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 100% โ ดยมีการลงนามความรวมมือ 

(MOU) กับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง อีกทั้งไดรับคำชื่นชม

ในการสงเสริมผูเรียนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 

และเปนยอมรับจากชุมชน ผูปกครองในการสงผูเรียน

เขาเรียนในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

2. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และหองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 

เพียงพอตอความตองการ มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอ

การจัดการเรียนรู 
 

3.
 
การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

  3) จุดท่ีควรพัฒนา

  1. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลายมาใชในการบริหารสถานศึกษา

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหมีการเชื่อมโยงขอมูลในงานตางๆ ใหมีความถูกตองรวดเร็วและไดมาตรฐาน 

2. การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ใหพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 

และสามารถสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน

 

 4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  

1. ทำความรวมมอื (MOU) กบัสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหนักเรียน  

นักศึกษาฝกอาชีพไดตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ิมขึ้น 

2. ควรสงเสริมใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลาย มาใชในการบริหาร

สถานศึกษาการ จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหมีการเช่ือมโยงขอมูลในงานตางๆใหมีความถูกตองรวดเร็ว
และไดมาตรฐาน 

3. ควรสงเสริมใหมีการอบรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ

  4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
  1) ผลสัมฤทธิ์

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4.3.1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมสีวนรวม 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 
 

   

    

        1..1.1) เชิงปรมิ าณ

ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา  รอ  ยละ 100  มสี วนรวมในการบริหารจัดการสถานศกึ ษา

  1.1.2) เชิงคณุ ภาพ

  ผูบริหารสถานศกึ ษาใหครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษามสี วนรว  มในการกำหนดมาตรฐาน

การศกึ ษาของสถานศกึ ษา  จดั ทำแผนพัฒนาสถานศึกษา  จัดทำแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปแ  ละได

รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศกึ ษา ปฏบิ ัติ  4 รายการประเมนิ  มีคณุ ภาพ

อยูในระดับดเี ลิศ

         1.1.3) ผลสะทอนผูปกครอง และสถานประกอบการมคี วามพงึ 

พอใจตอการบริหารจัดการของสถานศกึ ษา  สงผลใหสถานศึกษาไดร  ับความไวว  

างใจจากผูปกครองในการสงบตุ รหลานเขามาเรียนในวิทยาลยั  การอาชีพแกงครอ เพม่ิ 

มากขึ้นทุกป

1.2  การระดมทรพั ยากรเพอื่  การจัดการเรียนการสอน

        1.2.1) เชิงปรมิ าณ

  สถานศึกษามกี ารระดมทรัพยากร  มเี  ครอื  ขายความรวมมอื กบั สถานประกอบการในการ

จดั การศกึ ษา  จัดใหผ  ูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ในสถานประกอบการมาใหความรูแกผู

เรียน  จำนวน 15 สาขาวชิ า  มกี าระดมทุนการศกึ ษา และอุปกรณเ  พอ่ื  การศกึ ษา

1.2.2) เชิงคณุ ภาพ

  สถานศึกษามกี ารวางแผนงานในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชวี ศกึ ษา  มเี ครอืขา  

ยความรว  มมอื  ใน  จดั ใหม  กี ารพัฒนาศกั ยภาพครู  จัดใหผ  ูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคณุ วฒุ  ิ  ในสถาน

ประกอบการมาใหความรูแกผ  ูเรียน ครบทุกสาขาวิชา  คดิ เปน  รอ  ยละ 100  มกี ารระดมทุนการ

ศกึ ษาใหแกผ  ูเรียน ปฏิบตั ิ  4 รายการประเมนิ  มคี ณุ ภาพอยูในระดับดเี ลศิ     

         1.2.3) ผลสะทอนผูปกครอง และสถานประกอบการมคี วามพงึ 

พอใจตอการบริหารจัดการของสถานศกึ ษา  สงผลใหสถานศึกษาไดร  ับความไวว  

างใจจากผูปกครองในการสงบตุ รหลานเขามาเรียนในวิทยาลยั  การอาชีพแกงครอ เพม่ิ 

มากขึ้นทุกป

1.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา

1.3.1)  เชิงปริมาณ

สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมใหผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผูเรียนเขารวม



กิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ  บริการวิชาชีพ และรวมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 6 

กิจกรรม ดังน้ี 

1) โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ณ วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ  28 สิงหาคม -12 

กันยายน 2564 

2) โครงการ Fix it center จิตอาสาชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ณ วัดบานหนองนาแซง ตำบล

หนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 16-17 ตุลาคม 2564 

3) โครงการ Fix it center จิตอาสาชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ณ กศน. นาฝาย ตำบลนาฝาย 

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 29 ตุลาคม 2564 

4) โครงการศูนยดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดศรีสวัสดิ์บรรพต ตำบลนาหนองทุม 

อำเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

5) โครงการศูนยดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสวนธรรมโลกอุดร ตำบลเกายาดี 

อำเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

6) โครงการอบต.สัญจร ณ หอประชุมโรงเรียนบานหนองแดง(คุรุราษฎรบำเพ็ญ) หมูที่ 8 

ตำบลชองสามหมอ อำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 17 กันยายน 2564 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมโดยใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีสวน

เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และรวมกิจกรรมจิตอาสา อาทิ

เชน โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) เพื่อออกใหบริการซอมเครื่องมือ เครื่องจักร 

เครื่องใชในครัวเรือน ใหกับประชาชน ออกใหบริการสรางอาชีพใหมหรือตอยอดแกประชาชน 

ใหบริการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  ใหกับประชาชนเพ่ือเพิ่มมูลคา อีกทั้งเพื่อสรางจิตอาสาใหกับ

บุคลากรและผูเรียน พรอมทั้งเปนการบูรณาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรูกับการ

ทำงาน (WIL) โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และโครงการ Fix it center จิตอาสาชวยเหลือผู

ประสบอุทกภัย เพ่ือออกใหบริการชุมชน และบริการวิชาชีพ พรอมทั้งการสรางจิตอาสาใหกับ

บุคลากรและผูเรียน มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

1.3.3)  ผลสะทอน 

สถานศึกษาไดรับการยอมรับจกชุมชนในการใหบริการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการ

วิชาชีพ และรวมกิจกรรมจิตอาสา โดยไดรับความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการแตละ



  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

    

     

    

   

  

   

      

      

    

 

โครงการอยูในระดับดมี าก  อีกทั้งไดร  ับเกยี รติบตั รการปฏิบตั งิ  านศนู ยซอ  มสรางเพื่อชุมชน (Fix it 

center) จากสำนกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

  4.3.2  ดานนวตั กรรม  สง่ิ ประดษิ ฐ  งานสรา  งสรรค  งานวจิ  ัย  ใหส  ถานศกึ ษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พฒั  นาการสรา  งสังคมแหงการเรียนรูดา  นนวัตกรรม  สิ่งประดษิ ฐ  งานสรางสรรค  งานวจิ ัย ตามรายการประเมนิ

คณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษาอาชีวศกึ ษา  ดงั  นี้

1) ผลสมั ฤทธิ์

4.3.2)  ดานนวตั กรรม  ส่ิงประดษิ ฐ  งานสรางสรรค  งานวจิ ัย

1.1 ผลงานของผูเรยี น  ดานนวตั กรรม  สิ่งประดษิ ฐ  งานสรางสรรค  หรือ งานวจิ ัย

  1.1.1) เชิงปริมาณ

สถานศกึ ษาไดสงเสริมใหค  รู  และผูเรียนจำนวนผลงาน  ดา  นนวัตกรรม  สิ่งประดษิ ฐ  งาน

สรา  งสรรค  หรือ งานวจิ ัย ในปก  ารศกึ  ษา 2564  มจี ำนวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน

  1.1.2) เชิงคณุ ภาพ

- สถานศกึ ษามกี ารจัดกจิ กรรมประกวดผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดษิ  ฐ  งานสรางสรรค  และงาน

วจิ ยั ภายในสถานศกึ ษา

- ไดน  ำผลงานส่ิงระดิษฐคนรนุ  ใหม  เขารวมประกวดในระดับจังหวดั ไดร  ับรางวลั จำนวน 5 รางวัล

มคี ณุ ภาพอยใู  นระดบั  ดี 

         1.1.3) ผลสะทอน

1. สิ่งประดิษฐ  “ถังขยะหนากากใชแลวกำจัดเชอ้ื ดว  ยแสงยวู ี  ไดรับทุนวิจัยจากสำนักวิจัยแหงชาต ิ     

2. สิ่งประดิษฐ  “อุปกรณชว  ยยกรถยนต”  ไดนำไปใชในอู  ส.รุงเรืองทรัพย                                  

3. ไดรับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจำปการศึกษา  2564 

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  5  รางวัล

2)จุดเดน

1.  สถานศกึ ษาสงเสริมใหผูบรหิ าร ครู  บคุ ลากรทางการศกึ  ษา รวมทั้งผูเรียนมสี วนรวมบริการ

  ชุมชน  การบริการวิชาการ  การบริการวิชาชีพ  และจิตอาสา

2.  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหค  รู  ผูเรียนจัดทำสิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  งานสรางสรรค

  หรืองานวิจัย  ที่สามารถ  นำไปใชประโยชนไดจริง  จนเปนที่ยอมรับจากชุมชน  ทองถ่ิน  ระดับจังหวัด



  1. การนำภูมปิญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูและประยกุต

ใชในชีวิต 

2. การสงเสริมครูผูสอน  บุคลากรทางการศึกษา จัดทำวิจัย เพ่ือพัฒนา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สนับสนุนครู และผูเรียนในการจัดทำและนำสิ่งประดิษฐเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ 

เพ่ิมมากข้ึน 

2. สงเสริมครูผูสอนในการจัดทำวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น

 3) จุดท่ีควรพัฒนา



สวนท่ี 5 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศกึษา ดงันี้

5.1 มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาทีพ่งึประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเดน็การ

ประเมนิ

ประเดน็การประเมินที ่1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด X 100) / 100 100.00

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 1 ดานความรู 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมนิท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมสีมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวชิาชีพ 2 2 4

ผลรวมคะแนนท่ีได 13

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด X 100) / 25 52.00

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยกุตใช 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



ขอการประเมิน คานำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

3.1 การดแูลและแนะแนวผูเรียน 2 4 8

3.2 ผูเรียนมคีุณลักษณะท่ีพงึประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 93

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด X 100) / 95 97.89

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศกึษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเดน็การ

ประเมนิ

ประเด็นการประเมนิที่ 1 ดานหลกัสูตรอาชวีศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรงุรายวชิาเดมิ   หรอืกำหนดรายวชิาเพิม่เติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 25

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด X 100) / 25 100.00

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 1 ดานหลกัสูตรอาชวีศกึษา 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏิบัตท่ีิเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรยีนการสอน 5 5 25

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค



ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

2.4 การบริหารจดัการช้ันเรยีน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถงึระบบอินเทอรเนต็ความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 85

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด X 100) / 85 100.00

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 2 ดานการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจดัการระบบขอมลูสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวทิยบรกิาร 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด X 100) / 65 100.00

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจดัการ 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



ประเดน็การประเมินที ่4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด X 100) / 30 100.00

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที ่3 การสรางสงัคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเดน็การ

ประเมนิ

ประเดน็การประเมนิที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 4 20

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 4 8

1.3 การบริการชมุชนและจติอาสา 2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 36

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด X 100) / 45 80.00

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 1 ดานความรวมมอืในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจัิย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนท่ีได 

(คานำ้หนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานสรางสรรค

หรอืงานวจัิย
3 3 9

ผลรวมคะแนนท่ีได 9

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด X 100) / 15 60.00



ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 93.64

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 52

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 97.89

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 75

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 80

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.02

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



สวนท่ี 6 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามบรบิทของสถานศกึษาทีก่ำหนดเพิม่เติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเดน็การประเมนิ ดงันี้



สวนท่ี 7 

แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมนิและการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพฒันายกระดับคณุภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษาใหเพิม่ขึ้น โดยมเีปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอยีดดงันี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที ่1 คณุลกัษณะของผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาทีพึ่งประสงค

1.1 ดานความรู 1. -พัฒนาผูเรียนและผูสำเรจ็การศึกษาใหมคีวามรูและทักษะวิชาชพี

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. -สงเสริมใหนักเรียนและผูสำเรจ็การศึกษามีทกัษะในการทำงาน

รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดตีอ

อาชีพสุจริต

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 1. -พัฒนาผูเรียนและผูสำเรจ็การศึกษาใหมคีุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พงึประสงค

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. พฒันาหลักสตูรฐานสมรรถนะทีส่อดคลองกบัความตองการของ

สถานประกอบการ

2.2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 1. -จดัการศึกษาในระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ หนวย

งาน และรวมกันจดัการฝกอาชพีอยางมีประสิทธภิาพ -จดัการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของ

ผูเรยีนทั้งวยัเรียน และวัยทำงาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษา

2.3 ดานการบรหิารจดัการ 1. -ดำเนนิการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญโดย

ความรวมมอืของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา -บริหาร

จดัการศึกษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม -บรหิารจดัการ

ทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมปีระสิทธภิาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. -บริการวชิาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สงัคม

องคกร ทัง้ภาครฐัและเอกชน



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 1. -ระดมทรัพยากรในการจดัการบรหิารการจดัการอาชวีศึกษากับ

เครือขายทั้งภายในและภายนอก -พฒันาศักยภาพการเปนผู

ประกอบการอาชีวศึกษา -สงเสรมิและพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารที่เอื้อตอการเรียนรู

3.2 ดานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจัิย 1. -สงเสริม สนับสนุนครูใหมกีารสรางและพัฒนานวตักรรม สิง่

ประดษิฐ งานวจิยั และโครงงานที่นำไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอน -สงเสริม สนับสนุนผูเรยีน จดัทำโครงการสิ่งประดษิฐ

งานสรางสรรค หรอืงานวิจยั โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่

สอดคลองกบัสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตาม

ความเหมาะสม

มาตรฐานที ่3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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