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ก 

 

ค ำน ำ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ 

มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีต้อง 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาและรับการ 

ประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีก าหนดให้ 
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 

เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อีกท้ัง 
เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการแนะน าสถานศึกษาเพื่อให้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ส าหรับกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองนั้นเริ่มต้นต้ังแต่การเก็บรวมข้อมูล 

ส าหรับกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองนั้นเริ่มต้นต้ังแต่การเก็บรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
และวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้วน าข้อมูลท้ังหมดมาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามรูปแบบ
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อ 
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถนศึกษาท่ีประกอบไปด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น 
จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน และสุดท้าย 
ก็จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 รายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ต้องขอขอบคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนผู้เรียนของ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ฉบับนี้ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลต่าง ๆ ท้ังนี้หากมีข้อมูลใดมีความผิดพลาด หรือ
คลาดเคล่ือนงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขอน้อมรับและจะน ามาปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องใน
ล าดับต่อไป 
 
 
         วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 
          กันยายน 2564 
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ค ำชี้แจง 

 รายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับนี้มีรายละเอียดดังนี้บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคยะลาจะใช้ส าหรับให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
และพัฒนาวิทยาลัย ฯ ให้มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาในล าดับต่อไป 
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สำรบัญ 
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ค ำน ำ               ก 
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ภำคผนวก 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
      ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พุทธศักราช
การ 2561 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละของ
คะแนน 74.80 
 1.2 จุดเด่น 
      1) สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่พึงพอใจ และความต้องการของสถานศึกษาประกอบการ 
      2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
      3) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าสูงและบริหารสถานศึกษาได้ตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
      4) สัดส่วนจ านวนครูและบุคลากรกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังคน ครูและบุคลากรมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ  
      5) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ มีความ
สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย มีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน และส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ทุกสาขาวิชา 
      6) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรภายนอกในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 
      7) สถานศึกษาจัดให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน มีการนิเทศติดตาม 
การวัดผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล มีบันทึกหลังสอน และจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  
      8) สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกแผนกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
      9) สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
      10) สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาชีพ และจิตอาสา โครงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทุกสาขาวิชาเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
      11) สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับให้ผู้เรียนในทุกสาขาวิชาได้พัฒนาทักษะด้านกีฬามุ่ง
สู่การแข่งขันระดับชาติ 
      12) สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี การจัดการ
ศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และการบริการฝึกอบรมและพัฒนา
วิชาชีพระยะส้ัน 



2 
 

      13) สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
      14) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ และมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
      15) สถานศึกษาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ในการจัดการ
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  สถาบันอุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ  
      16) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสาขาวิชาได้รับการส่งเสริมจัดท าการประกวด 
การแสดงโครงพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ โครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนมุ่ง
สู่การแข่งขันระดับชาติ 

 1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
      1) ส่งเสริมและจูงใจ ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) และตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบ 
      2) ส่งเสริมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท้ังทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
โดยมุ่งสู่ระดับชาติ 
      3) ส่งเสริม พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ 
      4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบครูท่ีปรึกษาเพื่อติดตามดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
      5) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสาขาวิชา
ได้รับการส่งเสริมจัดท าการประกวด การแสดงโครงพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียนมุ่งสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ 

 1.4 ข้อเสนอแนะแนวเพื่อกำรพัฒนำ 
      1) ส่งเสริมการจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนก่อนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อย่างต่อเนื่อง 
      2) ส่งเสริมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องและมีการ
ติดตามอย่างจริงจัง 
      3) ส่งเสริมการจัดท าโครงการความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ ด้านนวัต กรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโดยพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมุ่งสู่ระดับชาติไปจนถึงนานาชาติ  
      4) ส่งเสริมการจัดโครงการระดมทรัพยากรทุนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตโครงงาน 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา 
      5) ส่งเสริมการจัดโครงการ Open House แนะแนวศึกษาต่อเน้นระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น 
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2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 2.1 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ มีความสวยงาม ร่ม
รื่น สะอาด มีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา 
 2.2 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน และ
บริการชุมชนและจิตอาสา 
 2.3 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง ตรงตามสาขาวิชาผู้บริหารมีทักษะในการบริหาร 
 2.4 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ  
 2.5 สถานศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับ อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้ระดับ 3 ดาว  
 2.6 สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ ภาค ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ และระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2562  
 2.6 สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินผลการด าเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ระดับภาค 3 ปีซ้อน ประจ าปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2562  และได้รับรางวัลการคิดค้น
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น ประเภทท่ี 7 เครื่องบ าบัดน้ าเสียจาก
บ่อกบด้วย EM ได้ล าดับท่ี 6  เหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.7 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้ล าดับท่ี 6  
 2.8  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ได้เข้าร่วมการ
ประเมินสถานศึกษาคุณธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และระดับ ภาค   ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 2.9 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.10 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา
อาชีวศึกษา 
ระดับจังหวัด ระภาค จ านวน 17 รายการ และระดับชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 1 รายการ 

3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 3.1 สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี การจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และการบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
ระยะส้ัน 
 3.2 สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) 
 3.3 สถานศึกษามีการจัดบริการชุมชนและจิตอาสา  
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 3.4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 3.5 สถานศึกษาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ในการจัดการอาชีวศึกษา
กับสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ 
 3.6 สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 
 3.7 สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3.8 สถานศึกษามีการพัฒนาผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 3.9 สถานศึกษามีการพัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 3.10 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 3.11 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 3.12 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
 4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
      การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้น ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ช้ันเชิงวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพและลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นท่ียอมรับ 
การฝึกฝนทักษะผู้เรียนด้านวิชาชีพของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความช านาญและความสามรถเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระภาค ระดับชาติ และมุ่งสู่ระดับ
นานาชาติได้ เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2561 มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ข้อการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ข้อ 2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ข้อ 2.2 ผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อการประเมิน 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ข้อ 2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
และการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะด้านกีฬากรีฑาซึ่งด าเนินการ
ประเมินผู้เรียนจะต้องได้รับรางวัลจากการประกวดในทุกระดับ 

 4.2 วัตถุประสงค์  
       1)  ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพท่ีตนเองถนัด 
       2) ฝึกผู้เรียนตามสาขาวิชาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 
       3) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยในระจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
       4) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้าน
กีฬากรีฑาอาชีวศึกษาระจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
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 4.3 วิธีกำรด ำเนินงำน 
       1) เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ( 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ) ในระดับ 
            - ระดับสถานศึกษา  
               - ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
           - ระดับภาค 
               - ระดับชาติ      

       2) เข้าร่วมการประกวด " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา " ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 
             ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                             - เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ 
                                              - เครื่องบดสับอาหารสัตว์อัดเม็ด 
              ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
                              - ถาดเสิร์ฟไวน์ มหัศจรรย์ Amazing Wine Serving tray 
                                               - เครื่องช่วยปอกมะพร้าว 
             ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
                              - ทุ่นสูบพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์มโฟน 
             ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
                                               - กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ 
             ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านป้องกันโรคติดต่อ) 
                                               - เครื่องวดัอุณหภูมิพร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ  
     ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
                                               - แชมพูใบสาบเสือ 
                                               - สบู่ย่านาง (Bamboo grass Soap)                            
     3) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประกอบด้วย                 
  1. สาขาวิชาการบัญชี 
                   - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 
                   - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวส. 
                   - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม 
               2. สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
                  - การตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช)  
               3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                   - ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  
               4. สาขาวิชาช่างยนต์  
                  - ทักษะงานประกอบจักรยานยนต์ (ระดับ ปวช.) 
                  - ทักษะงานเครื่องยนต์ (ระดับ ปวช.) 
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                  - ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 
                  - ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 
      - ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. 
                  - ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. 
               5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                  - ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน (ระดับ ปวช.) 
                  - ทักษะมาตรวิทยามิติ (ระดับ ปวส.) 
                  - ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) 
               6. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
                  - ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าด้วยท่อไร้สาย (ระดับ ปวช.) 
                  - ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.) 
                  - ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) 
                7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
                  - ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียงเคล่ือนท่ี (ระดับ ปวช.) 
                  - ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับปวช.                 

 4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
  1) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ( โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ) 
         - ผ่านการประเมินระดับสถานศึกษา  ในระดับ ดี 
          - ได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับ 3 ดาว 
   2) ผลการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest 2020 ปีท่ี 8 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชเจ้า กรม สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันท่ี 26-28 พ.ย 63 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับท่ี 1 
ได้ถ้วยรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี และรางวัลรองชนะเลิศท่ี 3 
    3) ผลการเข้าร่วมการประกวด " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา " ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 
          ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                       - เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ ได้รับรางวัล ชมเชย เหรียญทองแดง 
                       - เครื่องบดสับอาหารสัตว์อัดเม็ด ได้รับรางวัล ชมเชย เหรียญทองแดง 
           ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
                       - ถาดเสิร์ฟไวน์  มหัศจรรย์  Amazing Wine Serving tray ได้รับรางวัล 
ชมเชย เหรียญทองแดง  
                       - เครื่องช่วยปอกมะพร้าว ได้รับรางวัล ชมเชย 
          ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
                       - ทุ่นสูบพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์มโฟน ได้รับรางวัล ชมเชย 
เหรียญทองแดง 
          ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
                       - กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ได้รับรางวัล ชมเชย เหรียญทองแดง 
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          ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านป้องกันโรคติดต่อ) 
                       - เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญเงิน 
 
  ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
                       - แชมพูใบสาบเสือ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
                       - สบู่ย่านาง (Bamboo grass Soap) ได้รับรางวัล ชมเชย เหรียญเงิน      
  4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประกอบด้วย                 
 1. สาขาวิชาการบัญชี 
                    - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้ล าดับท่ี 4 
                    - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวส. ได้ล าดับท่ี 4 
                    - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม ได้ล าดับท่ี 2                     
              2. สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
                - การตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช) ได้ล าดับท่ี 5 
              3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                - ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (ระดับ ปวช.) ได้ล าดับท่ี 2 
               4. สาขาวิชาช่างยนต์  
                   - ทักษะงานประกอบจักรยานยนต์ ระดับ ปวช.) ได้ล าดับท่ี 4 
                   - ทักษะงานเครื่องยนต์ ระดับ ปวช. ได้ล าดับท่ี 5 
                   - ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.) ได้ล าดับท่ี 2 
                   - ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ได้ล าดับท่ี 6 
            - ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.) ได้ล าดับท่ี 3 
                   - ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ได้ล าดับท่ี 6 
               5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                   - ทักษะงานกลึง  (ระดับ ปวช.) ได้ล าดับท่ี 2 
                   - ทักษะงานวัดละเอียด (ระดับ ปวช.) ผลการแข่งขันรางวัลชมเชย 
                   - ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) ได้ล าดับท่ี 3 
                  - ทักษะงานเขียนเครื่องมือกล (ระดับ ปวส.) ได้ล าดับท่ี 4 
                   - ทักษะมาตรวิทยามิติ (ระดับ ปวส) ได้ล าดับท่ี3 
                  - ทักษะงานเขียนแบบ cad - cam (ระดับ ปวส.) ได้ล าดับท่ี 4  
               6. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
                   - ทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า (ระดับ ปวช.)  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
เหรียญรางวัล เหรียญทอง 
                   - ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.) ได้รางวัลชมเชย เหรียญรางวัล 
เหรียญเงิน 
                  - ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ 
ปวส.) ได้รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 เหรียญรางวัล เหรียญทอง 
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              7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
              - ทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
                          - ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี (ระดับ ปวช.) ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 
 4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
      1) นักเรียน นักศึกษามีความเช่ือมั่นในวิชาชีพ เพื่อน าไปประกอบอาชีพของตนเอง 
      2) สร้างช่ือเสียงให้แก่สถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับในการผลิต
ก าลังคนท่ีมีความสามารถในการพัฒนาประเทศ 
      3) นักเรียน นักศึกษา เป็นท่ีต้องการขอตลาดแรงงาน  
      4) สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสถานประกอบการ 
      5) เป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
      6) มีนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เลขท่ี ๒๓๑  หมู่ท่ี  ๓  ต าบลเมืองบัว  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  45150 
  โทรศัพท์ 043-589119  โทรสาร   043-589119 
  E-mail roiet05@vec.mile.go.th  Website www.Kaset.ac.th 

  ประวัติสถานศึกษา 
      วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  ต้ังอยู่เลขท่ี 231 หมู่ 3 ต าบลเมืองบัว  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด บนเนื้อท่ี 200 ไร่ บริเวณโนนหนองคู  อยู่ห่างจากอ าเภอเมือเกษตรวิสัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 
4 กม. ทิศตะวันออกจดท่ีสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตกจดถนน รพช. เกษตรวิสัย – ดงครั่งใหญ่ ทิศเหนือ
จดท่ีดินเอกชน ทิศใต้จดท่ีสาธารณะประโยชน์ และมีการเปล่ียนช่ือจากวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เป็น
วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ในวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2563  

 ความเป็นมา  
  วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ต้ังขึ้นตามโครงการ ของกรมอาชีวศึกษา เพื่อขยาย 
โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอ ได้รับอนุมัติจัดต้ังเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชิงชัย  มงคลธรรม  ซึ่งได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน  26,440,000  บาท  และมีการพัฒนาเป็นล าดับ 

  การจัดการศึกษา 
        วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้จัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี 
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) 
หลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขางานการโรงแรม 
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลา (ม. ๖) หลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานไฟฟ้าก าลัง  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขางานการโรงแรม 
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  สภาพชุมชน 
   เทศบาลต าบลเกษตรวิสัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลเกษตรวิสัยท้ังหมด ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน 13 ชุมชน
ประชาชนส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชน ประชาชนร้อยละ 90 ต้ังบ้านเรือนอยู่บริเวณถนนสาย
หลักในชุมชนมีเพียงส่วนน้อยท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่ตามไร่นา 

  สภาพเศรษฐกิจ 
   การต้ังถิ่นฐานประชาชนส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชน ประชาชนร้อยละ 90 ต้ัง
บ้านเรือนอยู่บริเวณถนนสายหลักในชุมชนมีเพียงส่วนน้อยท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่ตามไร่นา การเกษตรกรรม 
ประชาชานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการท านาเป็นหลัก และมีบางครอบครัวที่ปลูกพืชผักสวน
ครัวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจ าหน่ายตามฤดูกาล ด้านการปศุสัตว์และการประมงนิยมเล้ียงวัว ควาย 
ขุดบ่อเล้ียงปลา ปัจจุบันนิยมท าเกษตรกรรมแบบผสมผสานมากขึ้นการอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลเกษตร
วิสัย ไม่มีโรงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงสีข้าว การพานิชยกรรม/การ
บริการในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัยมีตลาดสดจ านวน 2 แห่ง มีร้านค้าปลีกและส่งประมาณ 200 ร้าน มี
โรงแรม 1 แห่ง 

  สภาพสังคม 
   ประชากร เทศบาลต าบลเกษตรวิสัยมีประชากรท้ังส้ิน 13,626 คน แยกเป็นชาย 6,703 คน 
หญิง 6,923 คน ( ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กันยายน 2547 ) 
 การศึกษา ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับและมีจ านวนไม่น้อยท่ีจบการศึกษาระดับสูง 
ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 
4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน 4 แห่ง 
 ศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 7 แห่ง ประเพณีท่ีจัดยิ่งใหญ่คือ 
แห่เทียนเข้าพรรษา งานลอยกระทง งานสงกรานต์ และประเพณีบุญบ้องไฟ 
 การสาธรณสุข เขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัยมีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
ส านักงานสาธารณสุข 1 แห่ง คลีนิคเอกชน 2 แห่ง 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลเกษตรวิสัยไม่มีคดีอุกฉกรรจ์รุนแรงเกิดขึ้น คงมี
เพียงคดีการพนัน คดีลักเล็กขโมยน้อยบ้างเท่านั้น 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

  2.3.1 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 226 18 0 244 

ปวช.2 121 23 0 144 
ปวช.3 235 21 0 256 

รวม ปวช. 582 62 0 644 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 1 122 123 
ปวส.2 85 184 269 

รวม ปวส. 86 306 392 
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       2.3.2 ขอ้มูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 238 132 55.46 
ปวส.2 183 126 68.85 

รวม 421 258 61.28 
   

       2.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 159 81 50.94 

ปวส.2 151 79 52.32 
รวม 310 160 51.61 

   
       2.3.4 ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

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

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

7 7 7 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 

พนักงานราชการครู 11 11 11 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 23 23 21 

เจ้าหน้าท่ี 19 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ

รถ/ ฯ) 
8 - - 

รวม ครู 41 41 39 
รวมทั้งสิ้น 74 41 39 
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 2.3.5 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 0 4 4 
พาณิชยกรรม 0 2 2 

ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 1 1 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 0 7 7 
   
 2.3.6 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 5 
อาคารปฏิบัติการ 8 
อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 3 

อาคารอื่น ๆ 8 

รวมทั้งสิ้น 25 
   

 2.3.7 ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 7,325,960.00 

งบด าเนินงาน 167,4900.00 
งบลงทุน 1,900,000.00 
งบเงินอุดหนุน 5,157,045.00 

งบรายจ่ายอื่น 748,620.00 

รวมทั้งสิ้น 16,806,525.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
      ระเบียบวินัยดี  มีน้ าใจ  ใฝ่คุณธรรมน าทักษะวิชาชีพ 

  อัตลักษณ์ 
      ทักษะดี  มีจิตอาสา 

  เอกลักษณ์ 
       บริการชุมชน         

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  มุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยท่ีมีระบบบริหารสถานศึกษาและระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาก าหนดและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

     พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ท่ีทันสมัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 
 3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 
 4. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 5. จัดระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
 6. จัดระบบบริหารสถานศึกษาท่ีทันสมัย 
 7. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 8. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 9. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 10. ผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 11. ใช้ระบบเทคโนโลยี iT ท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการการศึกษาเป้าประสงค์ 

   เป้าประสงค์ 

 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุขในสังคม 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐาน 
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมท่ีทันสมัย 
 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการท้ังในและนอกสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุก
ภาคส่วน โดยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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  ยทุธศาสตร์ 
   นโยบายท่ี  1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน   
 นโยบายท่ี  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 นโยบายท่ี  3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 นโยบายท่ี  4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 3. จัดการศึกษาท้ังระบบปกติและระบบทวิภาคี                                       
 4. พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา               
             5. เพิ่มปริมาณผู้เรียนลดปัญหาออกลางคัน 
             6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ  

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ
ดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลชนะเลิศการประะเมินผลการด าเนินงาน
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ประเภทท่ี 
1 การด าเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบ
สาธิต) 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีจังหวัด
มหาสารคาม 

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(ระดับ ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 30 
Date plam Mix herb น้ าอินทผาลัม ผสมสมุนไพร 
เข้าร่วมระดับภาค 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลชนะเลิศการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
"เครื่องงให้อาหารและเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊
อดพลังงานแสงอาทิตย์"เข้าร่วมระดับภาค 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 
๔ ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “เครปเย็นสลัด
สมุนไพร” และ “ขนมดอกจอกอัญชัน” ได้ล าดับท่ี 6 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  

รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 
๕ ส่ิงประดิษฐ์ ด้านหัตถศิลป์ “พานพุ่ม Thailand 
4.0” ได้ล าดับท่ี 6 , “แจกันจากขวดพลาสติก” ได้
ล าดับท่ี ๙, “โคมไฟจากเศษไม้” ได้ล าดับท่ี 12 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 
๗ ส่ิงประดิษฐ์ ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณ
ภัย “กระเป๋ายารักษาอุณหภูมิ” ได้ล าดับท่ี 8 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรมมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 
๘ ส่ิงประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ “เทียนกิ่งติด
ผมขาว” ได้ล าดับท่ี ๖ , “เครื่องบ าบัดน้ าเสียจากบ่อ
กบด้วย EM” ได้ล าดับท่ี ๙ , “สบู่ซักผ้าจากขี้เถ้า” ไ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 
รายการทุ่มน้ าหนัก ชาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่ง 100 เมตร หญิง ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร ชาย ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งผลัด 4*100 เมตร หญิง ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่ง 1,500 เมตร หญิง ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่ง 3,000 เมตร หญิง ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการพุ่งแหลน ชาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่ง 200 เมตร หญิง ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิงณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชายณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งผลัด4*400 เมตร หญิง ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่ง 5,000 เมตร ชาย ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่ง 400 เมตร หญิง ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร ชาย ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งผลัดผสม ชาย ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชี
วศึกจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่ง 800 เมตร หญิง ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร ชาย ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 
14 รายการวิ่ง 1,500 เมตร ชาย ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ กระโดดไกล หญิง 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่ง 100 เมตร ชาย 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการทุ่มน้ าหนัก หญิง ณ 
สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่ง 400 เมตร ชาย 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่ง 3,000 เมตร 
หญิง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่ง 200 เมตร หญิง 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการชีววถิี
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ประเภทท่ี ๑ การ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบแปลงสาธิต) 
ระดับเหรียญเงิน ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้ล าดับ
ท่ี 7 ระดับเหรียญเงิน 

รางวัล
อืน่ ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  

รางวัลการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงการ
ชีววิถี ฯ ดีเด่น ประเภทท่ี 7 เครื่องบ าบัดน้ าเสียจาก
บ่อกบด้วย EM ได้ล าดับท่ี 6 ระดับเหรียญทองแดง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศองค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ( ระดับ 
ปวส. ) ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 30 
Date plam Mix herb น้ าอินทผาลัม ผสมสมุนไพร 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 
๓ ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “เครื่องให้
อาหารและเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงาน
แสงอาทิตย์” 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะศึกษา ระดับภาค 
ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่ง 400 
เมตร หญิง ได้ล าดับท่ี 3 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะศึกษา ระดับภาค 
ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่งผลัดผสม 
หญิง ได้ล าดับท่ี 4  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะศึกษา ระดับภาค 
ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ วิ่งผลัด 
4*100 เมตร ชาย ได้ล าดับท่ี 4  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะศึกษา ระดับภาค 
ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่งข้ามรั้ว 
100 เมตร หญิง ได้ล าดับท่ี 3  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะศึกษา ระดับภาค 
ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะศึกษา ระดับภาค 
ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่ง 5,000 
เมตรชาย ได้ล าดับท่ี 5  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะศึกษา ระดับภาค 
ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่งผลัด 
4*400 เมตรหญิง ได้ล าดับท่ี 5  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะศึกษา ระดับภาค 
ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่งวิบาก 
2,000 เมตรชาย ได้ล าดับท่ี 12  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะศึกษา ระดับภาค 
ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่ง 3,000 
เมตรหญิง ได้ล าดับท่ี 15  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวศึกษาระดับชาติ ละโว้
เกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร หญิง  

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวศึกษาระดับชาติ ละโว้
เกมส์ ครัง้ท่ี 14 รายการวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง 
ได้รับรางวัลล าดับท่ี 4  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวศึกษาระดับชาติ ละโว้
เกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการวิ่ง 400 เมตรหญิง ได้รบั
รางวัลล าดับท่ี 5  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
เนื่องในวันคร ู 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลผู้บริหาร ครูดีศรีเมืองเกษ เนื่องในวันคร ู 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  
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      รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

แชมพูใบสาบเสือ ชนะเลิศ จังหวัด 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 

เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเครื่อง
จ่ายเจลอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 

กระเป๋าเก็บยาและเวชภัณฑ์
รักษาอุณหภูมิ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 

กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ 
รางวัลอื่น 

ๆ 
จังหวัด 

สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 

ถาดเสิร์ฟไวน์ มหัศจรรย์ 
Amazing Wine Serving 
Tray 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 

ทุ่นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 

สบู่ย่านาง (Bamboo grass 
soap) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ 
รางวัลอื่น 

ๆ 
จังหวัด 

สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 

เครื่องช่วยปอกมะพร้าว 
รางวัลอื่น 

ๆ 
จังหวัด 

สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 

เครื่องบดสับอาหารสัตว์อัดเม็ด 
รางวัลอื่น 

ๆ 
จังหวัด 

สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษณ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา 
2563 
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 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายประสิทธิ์ พ้องเสียง  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางอาภรณ์ ไชยภูมิ  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

สิบเอกสุรเดช หมอกสังข ์ 
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางวันเพญ็ ภูนะ  
ครูดีเด่น  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาววิไลพร จรนามล  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวดนิตา อนันท์เอือ้  
ข้าราชการครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวญวนจิต ทุมสิทธิ์  
ข้าราชการครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายสัญชาติ วินธิมา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวิวัฒน ์ฉายแก้ว  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายพงพันธ ์ตะภา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายวีระวรรณ ส าเภา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายเจริญจันทร์ การัตน์  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายอนุชิด พลูชัย  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวสุปราณี จันทรศรี  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอุลารัตน์ การัตน ์ 
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายสิทธิพงษ์ บุญมี  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวนิสา ถะเกิงสุข  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการ



24 
 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางศิริรัตน ์จันทัง  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสายฝน อินทรชาติ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายบุญเรือง ภูสุวรรณ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายสุชาติ อาจสุโพธิ์  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางอาภรณ์ ไชยภูมิ  
ครูดีศรีเมืองเกษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 

สิบเอกสุรเดช หมอกสังข ์ 
ครูดีศรีเมืองเกษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 

นายพิทักษ์ สงวนรัตน ์ 
ครูดีศรีเมืองเกษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 

นายชัยศรี สมทรัพย์  
ครูดีศรีเมืองเกษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 

นายขจรศักดิ์ กาฬสุวรรณ  
ครูดีศรีเมืองเกษ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 
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สิบเอกสุรเดช หมอกสังข ์ 
ครูผู้ควบคุม กีฬากรีฑาวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง ไ้ด้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัยศรี สมทรัพย์  
ครูผู้ควบคุม กีฬากรีฑาวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง ไ้ด้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจิริญาภรณ์ ทะวะลัย  
ครูผู้ควบคุม กีฬากรีฑาวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง ไ้ด้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระวรรณ ส าเภา  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รางวัลชมเชย
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเครื่องให้อาหาร
และเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงาแสงอาทิตย์  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมงคล ยาวะโนภาส  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รางวัลชมเชย
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเครื่องให้อาหาร
และเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงาแสงอาทิตย์  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายขจรศักดิ์ กาฬสุวรรณ  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รางวัลชมเชย
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเครื่องให้อาหาร
และเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงาแสงอาทิตย์  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภานุมาศ ภูหงษา  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รางวัลชมเชย
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเครื่องให้อาหาร
และเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงาแสงอาทิตย์  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรภพ โพนค าหล  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต โต๊ะเขียนแบบ
กระเป๋าถือ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพงษ์พันธ ์ตะภา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์สไลด์ตัด
ก้นหอยขม 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์สไลด์ตัด
ก้นหอยขม 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายขจรศักดิ์ กาฬสุวรรณ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องช่วยฟักไข่
กบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระวรรณ ส าเภา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องช่วยฟักไข่
กบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์รักษ์  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องช่วยฟักไข่
กบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภานุมาศ ภูหงษา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องช่วยฟักไข่
กบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายขจรศักดิ์ กาฬสุวรรณ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องให้อาหาร
และเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดดพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมงคล ยาวะโนภาส  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องให้อาหาร
และเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดดพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระวรรณ ส าเภา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องให้อาหาร
และเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดดพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์รักษ์  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องให้อาหาร
และเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดดพลังงานแสงอาทิตย์ 
นายภานุมาศ ภูหงษา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องให้อาหาร
และเพิ่มออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดดพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชมัญพร โคตรุฉิน  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมดอกจอก
อัญชัน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุปราณี จันทรศรี  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมดอกจอก
อัญชัน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววิไลพร จรนามล  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมดอกจอก
อัญชัน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวดนิตา อนันต์เอื้อ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ แจกันจากขวดพลาสติก 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านังานน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ แจกันจากขวดพลาสติก 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเจริญจันทร์ การัตน์  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ แจกันจากขวดพลาสติก 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอุลารัตน์ การัตน ์ 
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ แจกันจากขวดพลาสติก 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐนันท์ อันสังหาร  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ แจกันจากขวดพลาสติก 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางสาววิไลพร จรนามล  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ โคมไฟจากไผ่สวน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัยศรี สมทรัพย์  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ โคมไฟจากไผ่สวน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางอุดมลักษณ์ วรจักร  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ โคมไฟจากไผ่สวน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิรัตน ์มะณีแสง  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ โคมไฟจากไผ่สวน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุปราณี จันทรศรี  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ โคมไฟจากไผ่สวน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสัญชาติ วินธิมา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ พานพุ่ม Thailand 4.0 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิรันดร์รัตน ์มะณีแสง  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ พานพุ่ม Thailand 4.0 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสิทธิพงษ์ บุญมี  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ พานพุ่ม Thailand 4.0 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอัครวิทนท์ พันตาแสง  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ พานพุ่ม Thailand 4.0 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจักรกฤษณ์ ทวีศักดิ์  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ พานพุ่ม Thailand 4.0 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวงศกร ชิณโย  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ โคมไฟจากเศษไม้ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสิทธิพงษ์ บุญมี  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ โคมไฟจากเศษไม้ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจักรกฤษณ์ ทวีศักดิ์  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ โคมไฟจากเศษไม้ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสัญชาติ วินธิมา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หัตถศิลป์ โคมไฟจากเศษไม้ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายขจรศักดิ์ กาฬสุวรรณ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องบ าบัดน้ า
เสียจากบ่อกบด้วย EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางอุดมลักษณ์ วรจักร  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องบ าบัดน้ า
เสียจากบ่อกบด้วย EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภานุมาศ ภูหงษา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องบ าบัดน้ า
เสียจากบ่อกบด้วย EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระวรรณ ส าเภา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องบ าบัดน้ า
เสียจากบ่อกบด้วย EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปราย ไชยภูมิ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องบ าบัดน้ า
เสียจากบ่อกบด้วย EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวดนิตา อนันต์เอื้อ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทียนกิ่งปิดผม
ขาว 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทียนกิ่งปิดผม
ขาว 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุภาพร พิเนตร  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทียนกิ่งปิดผม
ขาว 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอุลารัตน์ การัตน์  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทียนกิ่งปิดผม
ขาว 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐนันท์ อังสังหาร  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทียนกิ่งปิดผม
ขาว 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สบู่ซักผ้าด่างขี้เถ้า 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายขจรศักดิ์ กาฬสุวรรณ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Frog 
Wastewater Treatment Equipent With EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระวรรณ ส าเภา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Frog 
Wastewater Treatment Equipent With EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางอุดมลักษณ์ วรจักร  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Frog 
Wastewater Treatment Equipent With EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภานุมาษ ภูหงษา  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Frog 
Wastewater Treatment Equipent With EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปราย ไชยภูมิ  
ครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Frog 
Wastewater Treatment Equipent With EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคระกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

   

 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายประสิทธิ์ พ้องเสียง  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางอาภรณ์ ไชยภูมิ  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

สิบเอกสุรเดช หมอกสังข ์ 
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายกิตติ สีทะ  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายพิทักษ์ สงวนรัตน ์ 
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวมุกดา พลปฐม  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางวันเพญ็ ภูนะ  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาววิไลพร จรนามล  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางฐานิตา ดงยางวัน  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพลอยนภัส สาแก้ว  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายขจรศักดิ์ กาฬสุวรรณ  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายธีรวัฒน ์ตอเสนา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายมงคล ยาวะโนภาส  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายพงษ์พันธ ์ตะภา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางอุดมลักษณ์ วรจักร  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายเจริญจันทร์ การัตน์  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางอรกัญญา วงศ์อาษา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาววันวิสาข์ สมมงคล  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวนิรันดร์รัตน ์มะณีแสง  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์รักษ์  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวณัฐนันท์ อันสังหาร  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวรภพ โพนค าหล  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายณัฐวิทญา วงศ์จ าปา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายภานุมาศ ภูหงษา  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปรางค์ทิพย์ ศิริวัฒนานนท์  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายจักรกฤษณ์ ทวีศักดิ์  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวจิริญาภรณ์ ทะวะลัย  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอด็ 

นางสาวสลักจิต ภูสุวรรณ  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอัครวินท์ พันตาแสง  
ครูดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายปราย ไชยภูมิ  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวพรพิมล ศรีค าสุข  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวกิตติยาภรณ์ จ าปาทิพย์  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวพีรนุช ภูสุวรรณ  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ  
ครูท่ีปรึกษา ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ "แชมพูใบสาบเสือ" "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสุภาพร พิเนตร  
ครูท่ีปรึกษา ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ "แชมพูใบสาบเสือ" "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวสลักจิต ภูสุวรรณ  
ครูท่ีปรึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) "เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ" "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดส่ิง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายเจริญจันทร์ การัตน์  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบ
อาชีพ "เครื่องช่วยปอกมะพร้าว" "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาจังหวัด

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ร้อยเอ็ด" การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด  
นายไชยยงค์ ชรากาหมุด  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต "เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ" "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด" การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวธนัญญา แก้วเกษเกี้ยง  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "ถาดเสิร์ฟไวน์ มหัศจรรย์ Amazing 
Wine Serving Tray "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาของคนรุ่นใหม่" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดร 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายจักรกฤษณ์ ทวีศักดิ์  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน "ทุ่นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน" "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวรภพ โพนค าหล  
ครูท่ีปรึกษา รางวัล ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) "กระเป๋าเก็บยาและเวชภัณฑ์
รักษาอุณหภูมิ" "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวปรางค์ทิพย์ ศิริวัฒนานนท์  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "ถาดเสิร์ฟไวน์ มหัศจรรย์ Amazing 
Wine Serving Tray "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาของคนรุ่นใหม่" ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดร 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวนิรันดร์รัตน ์มะณีแสง  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "สบู่ย่านาง (Bamboo grass soap)" "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังห 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ  รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายรัตนพงษ์ ศรีสะไหล  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
ทุ่มน้ าหนักชาย ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายรัตนพงษ ์ศรีสะไหล  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 5,000 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวปิยดา ชอบขาย  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
กระโดดไกลหญิง ได้อนัดับท่ี 3 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 100 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายอุปกิต พรมเทพ  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 100 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 3 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวทิพวรรณ วงศ์ค าจันทร์  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
ทุ่มน้ าหนักหญิง หญิง ได้อันดับท่ี 3 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวปิยดา ชอบขาย  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 400 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 3 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ  รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเสาวรส เขตบ ารุง  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานคระกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอนันตา ซาหว้า  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
รอ้ยเอ็ด 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายชนวัฒน์ ธรรมิภักดิ์  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายณัฐวิภา บุญผาลา  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*100 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*100 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวณัฐริกา พรมพิลา  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*100 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวเสาวรส เขตบ ารุง  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*100 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายรัตนพงษ ์ศรีสะไหล  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ  รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอุปกิต พรมเทพ  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายชนวัฒน ์ธรรมิภักดิ ์ 
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวทิพวรรณ วงศ์ค าจันทร์  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายรัตน์พงษ ์ศรีสะไหล  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวณัฐวิภา บุญผาลา  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวณัฐริกา พรมพิลา  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวเสาวรส เขตบ ารุง  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
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ชื่อ-สกุล/รายการ  รางวัล ระดับ ให้โดย 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายรัตนพงศ์ ศรีสะไหล  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัดผสม ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายอุปกิต พรมเทพ  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัดผสม ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัดผสม ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายชนะวัฒน์ ธรรมิภักดิ ์ 
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัดผสม ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวรัตนา ทับมะโรง  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 3,000 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวพิยะดา กะตะโท  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 3,000 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 3 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
พุ่งแหลน ชาย ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 200 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



39 
 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ  รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณัฐวิภา บุญผาลา  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 200 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 3 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวเสาวรส เขตบ ารุง  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 800 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวปิยดา ชอบขาย  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคระกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 1 

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีว
สึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวปิยดา ชอบขาย  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวณัฐวิภา บุญผาลา  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวเสาวรส เขตบ ารุง  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีว
สึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ  รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคระกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายอุปิกิจ พรมเทพ  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายชนศักดิ์ ธรรมิภักดิ ์ 
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายรัตนพงศ์ ศรีสะไหล  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายบุญฤทธิ์ วันแก้ว  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายรัตนพงศ์ ศรีสะไหล  
รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งท่ี 14 รายการ
วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 2 

 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีว
สึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่ง 400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 3  

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการพุ่งแหลนชาย ได้อันดับท่ี 5 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 3  

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทิพวรรณ วงศ์ค าจันทร์  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่ง 1,500 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 17 รอบชิง
ชนะเลิศ  

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นายศุภลักษณ์ รุ่งเรือง  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่ง 1,500 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 17  

 
 
 
รางวัล
อื่น ๆ 

 
 
 
ภาค 

 
 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอัตตา ซาหว้า  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 3  

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด  

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อนัดับท่ี 4 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปิยดา ชอบขาย  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อนัดับท่ี 4 

 
 ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐริกา พรมพิลา  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อนัดับท่ี 4 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐวิภา บุญผาลา  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อนัดับท่ี 4 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเสาวรส เขตบ ารุง  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อนัดับท่ี 4 

 
รางวัล
อืน่ ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิยดา กะตะโท  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อนัดับท่ี 4 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัตนา ทับมะโรง  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อนัดับท่ี 4 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทิพวรรณ วงศ์ค าจันทร์  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อนัดับท่ี 4 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
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นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 4 (เข้า
ร่วมทีมกับ วท. ร้อยเอ็ด) 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร ได้อันดับท่ี 5 รอบชิง
ชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายรัตนพงศ์ ศรีไสล  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่ง 5,000 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 5 รอบชิง
ชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายรัตนพงษ ์ศรีไสล  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่ง วิบาก 2,000 เมตร ชาย ได้อันดับท่ี 12 
รอบชิงชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัตนา ทับมะโรง  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่ง 3,000 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 16 รอบชิง
ชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบ
ชิงชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปิยดา ชอบขาย  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบ
ชิงชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐริกา พรมพิลา  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบ
ชิงชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐวิภา บุญผาลา  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบ
ชิงชนะเลิศ 
นางสาวเสาวรส เขตบ ารุง  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบ
ชิงชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิยดา กะตะโท  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบ
ชิงชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัตนา ทับมะโรง  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบ
ชิงชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทิพวรรณ วงศ์ค าจันทร์  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ทุเรียนภูเขาไฟ
เกมส์ " รายการวิ่งผลัด 4*400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบ
ชิงชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 1 

 
ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอนัตตาา ซาหว้า  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่ง 400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ได้อันดับท่ี 4 รอบชิง
ชนะเลิศ 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอนัตตา ซาหว้า  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปิยะดา ชอบขาย  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางสาวณัฐริกา พรมพิลา  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐวิภา บุญผาลา  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเสาวรส เขตบ ารุง  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิยดา กะตะโท  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัตนา ทับมะโรง  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทิพวรรณ วงศ์ค าจันทร์  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งผลัดผสม หญิง ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนิทัศน์ เจริญผิว  
รางวัลแข่งขันกีฬากรีฑาอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 " ละโว้เกมส์ " 
รายการวิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย (เข้าร่วมทีมกับ วท.ร้อยเอ็ด) 
ได้อันดับท่ี 5 รอบคัดเลือก 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสาโรจน์ ผาดงยาง  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน "เครื่องให้อาหารและเพิ่ม
ออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงานแสงอาทิตย์" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอัธพล แก่นจันทร์  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน "เครื่องให้อาหารและเพิ่ม
ออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงานแสงอาทิตย์" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภูมิลล์ ศรีแสง  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน "เครื่องให้อาหารและเพิ่ม
ออกซิเจนส าหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงานแสงอาทิตย์" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นายทัชพิชา แก้มทอง  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต "โต๊ะเขียนแบบกระเป๋าถือ" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุธารัตน์ หุนทอง  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "เครื่องช่วยฟักไข่กบ" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอัฐพล แก่นจันทร์  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "เครื่องช่วยฟักไข่กบ" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสาโรจน์ ผาดงยาง  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "เครื่องช่วยฟักไข่กบ" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "เครื่องช่วยฟักไข่กบ" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธิวาพร วงษ์นาแค  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "เครื่องช่วยฟักไข่กบ" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชาคริตาร์ ก าลา  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "อุปกรณ์สไลด์ตัดก้นหอย
ขม" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีรพล พรมอินทร ์ 
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "อุปกรณ์สไลด์ตัดก้นหอย
ขม" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุธารัตน์ หุนทอง  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน "เครื่องให้อาหารและเพิ่ม
ออกซิเจนส าหรับลูกอ๊อดพลังงานแสงอาทิตย์" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน "เครื่องให้อาหารและเพิ่ม
ออกซิเจนส าหรับลูกอ๊อดพลังงานแสงอาทิตย์" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางสาวธิวาพร วงษ์นาแค  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน "เครื่องให้อาหารและเพิ่ม
ออกซิเจนส าหรับลูกอ๊อดพลังงานแสงอาทิตย์" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอภิชาติ อาจหาญ  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร "ขนมดอกจอกอัญชัน" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุจิตรา หงษ์มาตย์  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "แจกันจากขวดพลาสติก" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ บุตรราษี  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "แจกันจากขวดพลาสติก" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิราณี ผดุงศรี  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "แจกันจากขวดพลาสติก" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภโชค ข าวงษ์  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "โคมไฟจากเศษไม้" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุทธิรักษ์ เสาสูงยาง  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "โคมไฟจากเศษไม้" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุภาพร ลือจันดา  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "โคมไฟจากไผ่สวน" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิทยา พรมสิงห ์ 
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "โคมไฟจากไผ่สวน" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัยวัฒน ์สีสัน  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "พานพุ่ม Thailand 4.0" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอัยดา หล้าเนตร  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "พานพุ่ม Thailand 4.0" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "เครื่องบ าบัดน้ าเสียจากบ่อ
กบด้วย EM" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุธารัตน์ หุนทอง  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "เครื่องบ าบัดน้ าเสียจากบ่อ
กบด้วย EM" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวทิวาพร วงค์นาแค  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "เครื่องบ าบัดน้ าเสียจากบ่อ
กบด้วย EM" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเบญจมาศ สิทธิสาร  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "สบู่ซักผ้าด่างขี้เถ้า" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอาภาภรณ์ อุปชิต  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "สบู่ซักผ้าด่างขี้เถ้า" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอทิตยา เสริมวิเศษ  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "เทียนกิ่งปิดผมขาว" 

 
รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสาวทิวาพร วงษ์นาแค  
รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 10 
การประกวดองค์ความรู้น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมส่ิงปรดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Frog Wastewater 
Treatment Equipent With EM 

 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
างวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 10 การ
ประกวดองค์ความรู้น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมส่ิงปรดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Frog Wastewater Treatment 
Equipent With EM 

 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ  รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุธารัตน์ หุนทอง  
างวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 10 การ
ประกวดองค์ความรู้น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมส่ิงปรดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Frog Wastewater Treatment 
Equipent With EM 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   

 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุภัทรา ดวงสี  
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลีชีวภาพ "แชมพูใบสาบเสือ" 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอาทิตยา ทะนนไชย  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ "กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายศรายุทธ ทะริยะ  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ "กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายจักรกฤษณ์ คุนะ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) "เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายชัยพล ออมอด  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) "เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายศิริวัฒน ์แสนสนาม  
รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
"เครื่องช่วยปอกมะพร้าว" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายอิธิพัทธ์ พุฒหอม  
รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการอาชีพ "เครื่องช่วย
ปอกมะพร้าว" 

รางวัลอื่น ๆ  
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต "เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ" 

รางวัลอื่น ๆ  
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



49 
 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต "เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ" 

รางวัลอื่น ๆ  
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต "เครื่องบดสับอาหารสัตว์อัดเม็ด" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวศุภศิริ สีสุข  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ "ถาดเสิร์ฟไวน์ มหัศจรรย์ Amazing Wine 
Serving Tray" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวสุพรรษา แสนอ่อน  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ "ถาดเสิร์ฟ มหัศจรรย์ Amazing Wine 
Serving Tray" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวสุพรรษา แสนอ่อน  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ "ถาดเสิร์ฟ มหัศจรรย์ Amazing Wine 
Serving Tray" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายวันเฉลิม จันทร์ศรี  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
การอนุรักษ์พลัง "ทุ่นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุบด้วยสมาร์ท
โฟน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายวันเฉลิม จันทร์ศรี  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
การอนุรักษ์พลัง "ทุ่นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุบด้วยสมาร์ท
โฟน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายชัยสิทธิ์ ทวีวรรณกิจ  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) "กระเป๋าเก็บยาและ
เวชภัณฑ์รักษาอุณหภูมิ" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นายภูวมินทร ์จตุพรม  
ทักษะการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายนจพนธ ์นามกร  
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E - commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอุษา ค ากัน  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

นางสาวศิราณี ผดุงศร  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

นางสาวทิพวรรณ ลุนตัน  
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

นายสรวิศ อุ่นอินทร ์ 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

นายเกียรติศักดิ์ นามวงษ ์ 
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

นายศราวุฒิ สุดหลักทอง  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 

นายพลกฤต สีด า  
ทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

นายสุทธิรักษ์ เสาสูงยาง  
ทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

นายวันเฉลิม จันทร์ศรี  
การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

นายนราธร หลักบึง  
การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี ้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบัง คับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมนิ ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 



ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
ผลสัมฤทธิ์ นักเรียนผู้ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ประกอบด้วย 
  - ระดับ ปวช. 3 จ านวน 151 คน 
  - ระดับ ปวช. 3 จ านวน 94 คน 
                 รวมทั้งส้ิน จ านวน 293 คน 
 1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
  ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกร้อยละ 100  
 1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
  ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ   
                          ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ   
                           ครบทุกสาขาวิชาท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอน 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  2.1) เชิงปริมาณ : นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
             ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
         ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
         (V-NET) ระดับปวช.3 จ านวน 17 คน  
  2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
         ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
                                  (V-NET) ร้อยละ 25 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
  1.1) เชิงปริมาณ :  
           1.1.1) จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 
           หรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                                    1.1.2) จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบ  
            อิสระ  
            ผลสัมฤทธิ์ 1.นักเรียนระดับ ปวช. ได้มีการเรียน การสอนทุกสาขางาน จ านวน        
            166 คน ระดับ ปวส. มีการเรียนการสอน แผนกบัญชีเป็นมีวิชาปรับพื้นฐาน     
           จ านวน 15 คนและนักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  และ   
           ส่งเสริมศักยภาพการเป็น  ผู้ประกอบการ 35 คน 
                                    2.จ านวนผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 5 คน และก าลัง   
            ศึกษาอยู่จ านวน 5 คน    
  1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
            ผลสัมฤทธิ์ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
            จังหวัดได้รับรางวัลระดับ 3 ดาว ประจ าปีการศึกษา 2563  
  1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
             ยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น 
              ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
               ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผลการ 
                                       ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 3 ดาว  
                                       ประจ าปีการศึกษา 2563   
  2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
   ผลสัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด  
   ระดับเหรียญทอง จ านวน 1 สาขาวิชา  
   ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี 
  2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
   ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลางดี 
   ได้คะแนนจากการประเมินระดับท่ี 3 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 76.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
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4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
         1) ผลสัมฤทธิ์  
             1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
              1.1)เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ผลสัมฤทธิ์  ประจ าปีการศึกษา 2563 
    - ระดับ ปวช. มีจ านวน  364 คน 
     - ระดับ ปวส. 2 จ านวน  397 คน  
                          1.2) เชิงคุณภาพ :   
                           - ระดับ ปวช. มีจ านวน  364 คน 
     - ระดับ ปวส. 2 จ านวน  397 คน 
              1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
              ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
              ผลสัมฤทธิ์ ได้รับยกย่องและช่ืนชมจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างมากซึ่งเป็น 
                          อีกทางหนึ่งจะท าให้สามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
              2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ผลสัมฤทธิ์ จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์  
                          มีจ านวน 970 คน ได้แสดงออกตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีกตัญญูกตเวที มีระเบียบ 
                          วินัย มีความรับผิดชอบ 
  2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
                           หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. 
  ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และมีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  ตามระบอบประชาธิปไตยมีวินัยในตนเองและเป็นผู้ตามท่ีดี 
  2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
  ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ผลสัมฤทธิ์  นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบ 
                          ต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น บุคลากรมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  
                          มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม  
  3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 
  ท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ  
                           อิสระหรือศึกษาต่อ ผลสัมฤทธิ์ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.  
                           ในปีการศึกษา 2561 นักเรียน นักศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
                           ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ระดับ ปวช. 3 จ านวน 69 คน  
                           และระดับ ปวส. 3 จ านวน 22 คน  
  3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 



56 
 
  ท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ                
                           อิสระหรือศึกษาต่อ 
  ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2562 
  นักเรียน นักศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 42.32  
  3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
  ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท า 
  ในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  ผลสัมฤทธิ์ จากการท่ีนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษานั้นจะเป็นท่ีต้องการ 
                           ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานในเขตกรุงเทพ ฯ  
  และปริมณฑล 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 24.21 อยู่ในระดับคุณภาพก าลังพัฒนา 

  2) จุดเด่น  
  ด้านความรู้ 
       1.นักเรียนระดับ ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชาเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
ปฏิทินท่ี ก าหนดไว้ และมีผู้ผ่านการทดสอบในครั้งแรกร้อยละ 95 % 
       2.วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ส่งเสริมสนับสนุน ให้แผนกวิชา งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ด าเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 
    3) จุดที่ควรพัฒนา  

  1) วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย มีนโยบายท่ีจะพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ค่าร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีได้รับ
คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้น ให้มีปริมาณสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
% 
       2) จัดให้สาขาวิชาทุกสาขาวิชาด าเนินการปฐมนิเทศและจัดการสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช.3 และปวส.2 ได้ทบทวนเนื้อหาท่ีได้เรียนมาเพื่อผู้เรียนได้มีความรู้เพิ่มเติม ก่อนเข้าสู่การทดสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

      ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

 1) นักเรียน นักศึกษาไม่มีเงินทุนท่ีจะประกอบธุรกิจ 
 2) นักเรียน นักศึกษาไม่ต้องการท่ีจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
 3) สถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมในโครงการและกิจกรรมด้านคนดี คนเก่ง 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1) ส่งเสริมการมีส่วนรวมท ากิจกรรมกับสถานประกอบการ  
 2) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 
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  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  ด้านความรู้  
 1) ส่งเสริมให้แต่ละแผนกวิชาได้จัดโครงการสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 
และปวส. 2 ได้ทบทวนเนื้อหาวิชาท้ังหมดท่ีได้เรียนมาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทบทวนความรู้เนื้อหา 
วิชาท่ีจะสอบเพิ่มเติม 
 2) สถานศึกษาจัดให้แต่ละสาขาวิชาจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. 3 และปวส.2 
 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 1) จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีผ่านกระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาส าเร็จ
การศึกษาแล้วไม่สามารถท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองได้เนื่องจากไม่มีเงินทุน 
 2) นักเรียน นักศึกษาไม่ต้องการแบกรับภาระความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 3) ส่งเสริมโครงการด้านคนดี คนเก่งในสถานศึกษา  

     ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ส่งเสริมให้สถานศึกษาติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาด้วยเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของ
การจัดเก็บข้อมูล 

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
         1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
         1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา 
        ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
         ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสาขาวิชา 
         และน าไปจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 มีแผนก 
         อบรม 9 แผนก 
                     1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
         ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรครูน าความรู้และการปฏิบัติ 
         ให้กับนักเรียนนักศึกษาจนเกิดการยอมรับจากตลาดแรงงาน 
         1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
                                            สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
         ผลสัมฤทธิ์  หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับในการจัดการเรียนการสอน 
                     2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
         หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
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          2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
         หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
         ผลสัมฤทธิ์ จ านวนสาขาวิชา มีจ านวน 9 สาขาวิชา  
                             1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
                             2. สาขาวิชาช่างยนต์ 
                             3. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                             4. สาขาวิชาชาช่างอิเล็คทรอนิกส์ 
                             5. สาขาวิชาการบัญชี 
                             6. สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                             7. สาขาวิชาการโรงแรม 
                             8. สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
                             9. สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
           2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
             สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
             หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
            ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
            2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
                       สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา    
                                                หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
            ผลสัมฤทธิ์ องค์กรหน่วยงานภายนอกหรอืผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับในการพัฒนา 
                        หลักสูตร มาตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาของการ
จัดการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
 1) ผลสัมฤทธิ์   
  1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
             1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
     ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
             1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
             ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากการวัดระดับคุณภาพ 
                         ของสถานศึกษา ผลคะแนนท่ีได้ 10 คะแนน 
             1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
           คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
             ผลสัมฤทธิ์ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพร้อมต่อองค์การหรือหน่วยงานภายนอก 
             ให้การยอมรับในทางปฏิบัติงาน 
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  2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
และน าไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 
  2.2) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน 
            เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีน าไปใช้กับผู้เรียนและสอดคล้อง 
  กับรายวิชาของหลักสูตร 
  2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน  
                                                 เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
  2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
            คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            และน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ สถานประกอบการมีความพร้อมในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าท างาน 
  หลังจากส าเร็จการศึกษา 

  3. การจัดการเรียนการสอน 
  3.1) เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์  
  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีจ านวน 37 คน 
  2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน มีจ านวน 34 คน 
  3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
  วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มีจ านวน 34 คน 
  4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ 
  ในการจัดการเรียนการสอน  มีจ านวน 36 คน 
  5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการ  
                           จัดการเรียนรู้ มีจ านวน 36 คน 
  3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 92  
  3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ  
                                                 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนจะต้องตระหนักถึงความตรงต่อเวลาและหน้าท่ีความรับผิด 

  4. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  4.1) เชิงปริมาณ :  
  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  2. จ านวนครูท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาท่ีเป็นปัจจุบัน 
  3. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศ 
       ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  4. จ านวนครูท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน     
  5. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
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  ผลสัมฤทธิ์ ครูผู้สอนจ านวน 37 คน มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลทุกคน โดยจัดท าประวัติ  
                           ผู้เรียนพร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนครบทุกคน มีการคัดกรอง 
                           ความเส่ียง การออกเย่ียมบ้านผู้เรียน สามารถทราบถึงปัญหา และให้ค าแนะน าแก้ไข 
                          ปัญหาร่วมกับผู้ปกครองได้ทันท่วงทีและสามารถส่งเสริมด้านการเรียนให้ผู้เรียนมีความ 
                          กระตือรือร้น สนใจท้ังด้านการเรียน ด้านกิจกรรม มีส่ือการเรียนครบครัน สถานท่ีและ 
                          บรรยากาศเอื้อต่อผู้เรียน 
                          4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
  4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ 
                           คุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ องค์กร หน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ สนับสนุนผู้เรียนใน       
  ทุกด้าน 

  5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  5.1) เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์  
  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
  จ านวน 37 คน 
  2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชม. จ านวน 37 คน 
  3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ 
  ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 37 คน 
  4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
  จ านวน 37 คน                
  5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  ท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  ไม่ม ี        
  5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
  ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
  6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
  6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                                                  ในการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ มีจ านวนท้ังหมด 8 ห้องเรียน ประกอบด้วย 
   1) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 5 ห้อง 
   2) แผนกวิชาบัญชี จ านวน 1 ห้อง 
   3) แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน 1 ห้อง 
   4) แผนกช่างกลโรงงาน จ านวน 1 ห้อง 
  6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต  
              ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
  6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ 
                                                 คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน 
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                                        การสอนในช้ันเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา แลได้ค้นหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อน ามาพัฒนาตลอดเวลา 

 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้    
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ 
                                                  ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยจ าแนกการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย  
  ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ซึ่งทุกฝ่ายมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  ส าหรับการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
             สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
  การบริหารจัดการสถานศึกษาจากระดับคุณภาพการศึกษาของศึกษา คะแนนท่ีได้  
  จ านวน 25 คะแนน 
  1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
                                                 สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และปัจจุบัน 
  ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย มีระบบการบริหารจัดการบริหารงานท่ัวไปใน 
   ระบบ PMS และ Bowki และระบบบริหารสถานศึกษา ศธ 02 ออนไลน์ มาใช้ในการ 
  บริการครูและนักเรียน นักศึกษา และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายให้ทันสมัย  
  และเป็นปัจจุบัน 
  2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
  เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มท่ีได้รับการ 
      พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 34.37  
  2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
            โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
  ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม จากระดับคุณภาพของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้  
  จ านวน 10 คะแนน  
  2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ  
           อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
  ผลสัมฤทธิ์  หน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจท่ีดีในการเข้ามาใช้บริการอาคารสถานท่ี 
  ต่าง ๆ ของวิทยาลัย ผู้มาใช้บริการได้รับความอ านวยความสะดวกท่ีดี 
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3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  
  การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัย 
  ได้รับการบ ารุงรักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ผลสัมฤทธิ์ งานอาคารสถานท่ีวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยได้จัดท าและพัฒนาปรับปรุง 
  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประกอบด้วย  
         1) การติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 550 Kva จ านวน 1 ตัว 
         2) การซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 Kva จ านวน 1 ตัว 
         3) ขยายระบบน้ าประปาเพื่อรองรับอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ จ านวน 1 จุด 
         4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ าประปา จ านวน 1 ตัว 
         5) จัดท าถนนคอนกรีตทางเข้าหน้าบ้านพักครู จ านวน 10 จุด 
         6) ระบบรกัษาความปลอดภยัไดจ้ดัใหมี้ค  าสั่งมอบหมายบคุลากรท าหนา้ท่ีเวรประจ าวนั 

  3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จากระดับคุณภาพ 
   ของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้ จ านวน 10 คะแนน 
  3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมีความพึงพอใจดีท่ีดี กับการใช้บริการระบบ 
  สาธารณูปโภคพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการโดยมีผู้เข้าใช้ 
                           บริการภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวน 1,007 คิดเป็นร้อยละ 89.04  
  และจ านวนผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วทิยบริการภาคเรียนท่ี 2/2563  
  จ านวน 1,042 คิดเป็นร้อยละ 92.46  
  4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพ 
  เกษตรวิสัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการส่งเสริมกิจกรรม การสร้างแรงจูงใจ  
  ให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงการแสวงหาความรู้ มั่นศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน วิเคราะห์ 
  จากจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการคิดเป็นร้อยละ 91.60 ของจ านวนผู้เรียน 
  ท้ังหมดในวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  
  4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  ผลสัมฤทธิ์ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้ 
  และศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ประจ าปีการศึกษา  
  2563  โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวบข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม 
  ตัวอย่างจ านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน 
  ระดับดับมาก มีีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 
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   5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและ        
  สถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิ สัย มีระบบอินเทอร์ เน็ตท่ีส่งสัญญาณด้วย     
  ความเร็วและครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในวิทยาลัย 
  5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ 
  ใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน 
  ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา จากระดับคุณภาพของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้  
  จ านวน 8 คะแนน 
  5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
           เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน 
  ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี 

สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการของการ
จัดการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.18 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

 4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
                   1) ผลสัมฤทธิ์  
  1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
  1.1) เชิงปริมาณ :  
   1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
   2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 
  ผลสัมฤทธิ์   
   1) นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี จ านวน 1 สาขาวิชา  
  คิดเป็นร้อยละ 14  และระดับ ปวส. จ านวน 7 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  
   2) นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม จ านวน 24 คน  
  คิดเป็นร้อยละ 14 และนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. จ านวน 173 คน  
  คิดเป็นร้อยละ 100  
  1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ผลสัมฤทธิ์ มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  ครบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
  1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
            ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ผลสัมฤทธิ์ สถานประกอบการมีความต้องการนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
  และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
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  2) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
  2.1) เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ 
  1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 42.86 จากจ านวนท้ังหมด 7 
  สาขาวิชาท่ีวิทยาลัยได้เปิดการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
  2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ตอนปลาย (ทวิศึกษา)คิดเป็นร้อยละ 12.65 จากจ านวนนักเรียนท้ังหมดของวิทยาลัย 
                           เป็นจ านวนท้ัง 1,074 คน 
  2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร 
             อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
  ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถน าวุฒิทางการศึกษา 
  ไปต่อยอดอาชีพ หรือการศึกษาต่อจนประสบผลส าเร็จในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด 
  การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
  ผลสัมฤทธิ์ มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนใน 
                           โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับ  
                           โรงเรียนเครือข่ายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานและสังกัดส านักงาน 
                           คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนการกุศลวัด 
                           บ้านยางเครือ โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร และโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 

  3) การบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
  3.1) เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์  
   (1) สาขาวิชาท่ีเปิดจัดการเรียนการสอนในการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน 
  ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 7 สาขาวิชา จากท้ังหมด 11 สาขาวิชา คิดเป็น 
  ร้อยละ 63.64 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
  3. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 4. สาขาวิชาบัญชี 5. สาขาวิชาคหกรรม  
  6. สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 7. สาขาวิชาการโรงแรม 
                      (2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในการบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน ท้ังหมด 
  457 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
  3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลในการบริการฝึกอบรมและพัฒนา 
             วิชาชีพระยะส้ัน 
  ผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 100 % 
  ของผู้เข้าอบรมท้ังหมด 
  3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
  ในการบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน 
  ผลสัมฤทธิ์ ควรให้มีการขยายฐานกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
  และปรับเปล่ียนช่วงเวลาในการฝึกอบรม 
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สรุป ระดับคุณภาพของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติของการ
จัดการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณยอดเย่ียม  
      2) จุดเด่น  
   1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการทุกสาขา 
 2) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
ด้านรูปแบบท่ีหลากหลายโดยครูผู้สอนทุกคนได้จัดท าแผนการเรียนการสอนทุกคน 
 3) ผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา 
 4) ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องใน
วันครูประจ าปีการศึกษา 2563 
 5) สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการปรงุปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
 6) สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 7) ครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน ได้
ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 8) นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ด้านการท างานของวิชาชีพ อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีงานท าหลักจากส าเร็จการศึกษา 
 9) นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในด้านของการปฏิบัติงาน 
 10) สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้งาน เพิ่มทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ 
 11) ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 
 12) สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 13) สถานศึกษามีระบบการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกสถานท่ีภายในสถานศึกษา 
 14) สถานศึกษาจัดให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
 15) สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานในทุก
สาขาวิชา 
 16) สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 17) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ให้นักเรียน นักศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
 18) สถานศึกษาจัดให้มีโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 (ทวิศึกษา)  
 19) สถานศึกษาจัดให้มีการบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน 
 20) สถานศึกษาจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และระบบทวิศึกษา 
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  3) จุดที่ควรพัฒนา  
         1) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนได้เข้ารับฝึกอบรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 2) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนตระถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม ตามบริบทของสถานศึกษา 
 3) ส่งเสริมการพัฒนากิจพิสัย ระเบียบ และการมีวินัยของนักเรียน นักศึกษา 
 4) ส่งเสริมการมีบุคลิกภาพท่ีดีของนักเรียน นักศึกษา 
 5) ส่งเสริมให้สถานศึกษาเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  
 6) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์วิทยบริการให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 
 7) ส่งเสริมระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา รักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท ามากขึ้น 
      2. ควรให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ น าส่ือการเรียนท่ีหลากหลาย ตามรูปแบบการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 
      3. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา เช่นการเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายช่องทาง 
      4. ฝึกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
      5. การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หรือประชาชนท่ัวไปสามารถ น า
ทักษะไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ ท้ังในชุมชนท้องถิ่น ตามบริบทของแต่ละท้องท่ีนั้น 
      6. ควรพัฒนาทักษะพืน้ฐานด้านอาชีพ ให้มีความมั่นคงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้อย่างยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หรทอประชาชนท่ัวไปอย่างดี 

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      1) ผลสัมฤทธิ์  
        1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
         1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา  
           ผลสัมฤทธิ์ : คิดเป็นร้อยละ 100   
          1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 
           ผลสัมฤทธิ์ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
              จากระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้  
จ านวน 25 คะแนน 
 
       2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
       2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร 
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      เพื่อการจัดการเรียนการสอน  
   ผลสัมฤทธิ์ : คิดเป็นร้อยละ 100 
      2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด 
     การเรียนการสอน 
             ผลสัมฤทธิ์ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด 
    การเรียนการสอน จากระดับคุณภาพของการศึกษา 
    ของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้ จ านวน 10 คะแนน  
      2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
    ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
             ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรภายนอกท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการเรียน 
    การสอนให้แก่สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  
    ให้ความส าคัญกับการศึกษาและสถานประกอบการจึง 
    เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลิตและพัฒนาก าลังคนให้กับประเทศ 

      3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
      3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
             ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจ านวน 4 กิจกรรม คือ  
                                1) โครงการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี  
    2) โครงการ Fix it center 
    3) โครงการอาชีวอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
    4) โครงการจัดท าเครื่องพ่นน้ าเป็นฝอยละอองเพือ่ก าจัดฝุ่น 
    ละออง PM 2.5  
     3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
            ผลสัมฤทธิ์ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
                 จากระดับคุณภาพของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้ จ านวน 10 
    คะแนน 
               คิดเป็นร้อยละ 100 
     3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
               ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
            ผลสัมฤทธิ์ : องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนในชุมชน 
               มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการจัดโครงการบริการชุมชน 
                ของสถานศึกษา อาทิเช่น งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
               ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ งานบริการซ่อมเครื่องจักร 
               ทางการเกษตร ซ่อมยานพาหนะ เป็นต้น 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
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 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
       หรืองานวิจัย  
         ผลสัมฤทธิ์ :  สรุปได้ดังนี้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ จ านวน 10 ผลงาน 
       1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
              ผลสัมฤทธิ์ : สรุปได้ดังนี้ 
    รางวัลส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา 
    จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 10 รางวัล ดังนี ้
                                 1.  แชมพูใบสาบเสือ  ชนะเลิศ  เหรียญทอง 
                                 2. เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเครื่องจ่ายเจลองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน 
                                 3. กระเป๋าเก็บยาและเวชภัณฑ์รักษาอุณหภูมิ รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง 
                                 4. ถาดเสิร์ฟไวน์ มหัศจรรย์ Amazing Wine Serving tray รางวัลชมเชย              
   เหรียญทองแดง 
                                 5. ทุ่นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน รางวัลชมเชย 
   เหรียญทองแดง 
                                 6. สบู่ย่านาง (Bamboo grass soap) รางวัลชมเชย เหรียญเงิน 
                                 7. เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ รางวัลชมเชย                - 
                                 8. เครื่องช่วยปอกมะพร้าว รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง 
                                 9. เครื่องบดสับอาหารอัดเม็ด รางวัลชมเชย  เหรียญทองแดง 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นรอ้ยละ 40 อยู่ในระดับคุณภาพก าลังพัฒนา  

  2) จุดเด่น  
   1)  สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนรวม โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา 
 2) สถานศึกษาส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
และมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กรหรือหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน 
 3) สถานศึกษาส่งเสริมให้สนับสนุนให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางกรศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการบริการชุมชนท้ังด้านวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ และจิตอาสาพัฒนา 
ทุกสาขาวิชา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 4)  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา  
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
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  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
       1) สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
     2) งบประมาณท่ีได้รับจากการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม โครงการส่ิงประดิษฐ์  
     ท าให้ช้ินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 

      4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
       1) สถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ใหแ้ก่นักเรียนนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
     2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรและนักเรียน 
     นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและติดตามผลอย่างเป็นระบบ 
     3) สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    ท่ีมุ่งสู่ระดับนานาชาติ มีการนิเทศติดตาม และการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความ      
    ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 19 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนักxค่า
คะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 2 4 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 1 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 24.21 

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

 

 5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 4 20 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 1 2 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 90.59 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 

คะแนนที่
ได้ 
(ค่า

น  าหนักx
ค่า

คะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 4 8 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 63 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 96.92 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนักxค่า
คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
45 

100.00 

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

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 6 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
15 

40.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 



75 
 

 

 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 64.55 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 76 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 24.21 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 95.12 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 96.92 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 85 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 
 
 



 

 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและทดสอบทาง

การ ศึกษาระ ดับ ด้านอา ชีว ศึกษา (V-NET) 2) 
โครงการจัดจัดหาสมุดบันทึกเวลาและประเมินผล
การเรียน (ฝว.03) 3) โครงการสอบวัดและประเมิน
สรุปผลปลายภาคเรียน 4) โครงการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสาขางาน ระดับ ปวช. 3 
และปวส.2 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1) โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและการส่งเสริม
ศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 
2563 2) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นนักธุรกิจ  3) โครงการ
เตรียมความพร้อมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ระดับชาติ 
4) โครงการพัฒนาร้านสหการ ส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 5) โครงการประกวด
ผลงานโครงการวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ัน สูง  (ปวส . )  ประจ าปี การ ศึ กษา 2563 6) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1)โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกต้ังนายก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ประจ าปีการศึกษา 
2563 2)โครงการบรรยายพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิชมรม
วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 3) โครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (สวดมนต์ไหว้พระ) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 4) โครงการพัฒนา
สถานท่ีส าคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา ถวาย
เทียน) ประจ าปีการศึกษา 2563 5) โครงการ
ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นเพื่อแผ่นดิน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 6) โครงการอบรมเขียน
แผนธุ รกิจและการส่ง เสริม ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ ประจ าปีการ ศึกษา 2563 7) 
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 8) โครงการพิธีไหว้ครูและบวงศว
รพระวิษณุกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 9) 
โครงการ 4 กรกฎา วันสถาปนาวิทยาลัย  10) 
โครงการอบรมเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปี
การศึกษา 2563 11) โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อย
ปลา ประจ าปีการศึกษา 2563 12) โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 13) 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคและ
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 14) โครงการ
ส่งเสริมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และสืบสานประเพณี 15) โครงการกิจกรรม 5 ส. 
Big Cleaning Day 16) โคร ง ก ารบริ จ าค โลหิ ต 
ประจ าปีการศึกษา 2563 17) โครงการอบรมให้
ความรู้ เรื่องยาเสพติด 18) โครงการอบรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 19) โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 20) โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียน 21) 
โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน (Homeroom)  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

22) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 23) 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  24) 
โครงการแนะแนวสัญจร  25) โครงการ จัดท า
ท าเนียบรุ่นผู้ส าเร็จการศึกษา 26) โครงการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1) การจัดท าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ 2) ศูนย์ฝึกอบรมผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตร 18 ช่ัวโมง สาขา
ช่างติดต้ังโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 3) จัดท าโครงการ
สอน ประจ าปีการศึกษา 2563 4) จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
การศึกษา 2563 5) จัดท าแผนกการเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 6) การเข้าฝึกอบรมของ
ข้าราชการครู ครูพิเศษสอน ประจ าปีการศึกษา 
2563 7) การจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีความปลอดภัย มหานคร
ฉงช่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วม
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะส้ัน 8) การ
จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ด้อยโอกาส (เรือนจ า) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 9) การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันการเป็นผู้ประกอบการ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1) การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 2) การ
จัดท าแผนการจัดการเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2563 3) การ จัดการ เ รี ยบการสอนตร งตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย  4) การจัดท าวิ จัย เพืืือการพัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียน 5) ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้า
ร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 6) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง 7) ครูผู้สอนน าผลการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 8) ครูผู้สอนมีผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 9) จัดท ารวบรวมและ
ตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกรายวิชาให้ตรงกับ
โครงสร้างหลักสูตร 10) จัดท าตารางสอน ตาราง
เ รี ย น ร่ ว ม กั บ แ ผน ก วิ ช า ต่ า ง  ๆ  แ ละ สถ า น
ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 11) จัดท าแบบฟอร์ม แบบ
บันทึกหลักการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ
สอน เป็นต้น 12) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 13) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 
ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 14) ส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 15) 
ส่ ง เสริ มสนับสนุน ให้ครู ผู้ สอน จัดท า เอกสาร
ประกอบการสอนและการจัดการเรียน การสอน ส่ือ
เทคโนโลยีการสอสนท่ีทันสมัย 16) เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพต่อการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อประ โยชน์ทางการ ศึกษา  17) ห้อง เรี ยน 
ห้องปฏิบัติการมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน

สถานศึกษา 2) โครงการพัฒนาระบบภายในและ
ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศภายในห้องควบคุมระบบ
สารสนเทศและเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม RMS 2016 
4) โครงการปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี 5) โครงการ
ปรับปรุงระบบน้ าประปา 6) โครงปรับปรุงเวที
หอประชุมอาคารอ านวยการ 7) โครงการซ่อมบ ารุง
หม้อแปลงไฟฟ้า 8) โครงการจัดท าโรงจอดรถยนต์ 
9) โครงการปรับปรุงศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 10) โครงการซักรีดผ้าต่วนตกแต่งสถานท่ี
ของแผนกวิชากาโรงแรม 11) โครงการพัฒนา
ปรับปรุงพัฒนาระบบปรับอากาศภายในห้องเรียน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12) โครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องประชุมทองกวาว ประจ าปีการศึกษา 
2563 13) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน 14) โครงการจัดท าพื้นท่ีขยายผล
โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 15) 
โครงการอบรมขยายผลชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน 
16) โครงการห้องสมุดเสริมนิสัยรักการอ่าน 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1) โครงการสัมมนาหลังฝึกอาชีพ 2) โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ก่อนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 3) 
โครงการจัดท าสมุดบันทึกฝึกอาชีพ 4) โครงการ
เขียนแผนฝึกอาชีพ 5) การจัดบันทึกการท าความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อการจัดการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา 6) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครู นิเทศก์เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีรุ่นท่ี 1 7) จัดระบบการออกนิเทศก์ 
ติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษา 8) จัดท าแบบ
รายงานการฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษา เพื่อบันทึก
ข้อมูลการฝึกอาชีพ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 9) ประชุมช้ีแจงบุคลากร ครูผู้สอน ในการจัดการ

เรียนการสอนระบบทวิภาคี 10) การบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
11) การจัดท าแผนการเรียนโครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา )  ร่ วมกั บสถาน ศึกษา สั งกั ดส านั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 12) การ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาโครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 
ทวิศึกษา) 13) การออกนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักเรียนโครงการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
14) การวัดและประเมินผลของนักเรียนโครงการ
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 15) การส าเร็จการศึกษาของ
นักเรียนโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 16) การจัดท า
สมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลสาขาวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอนในการบริการฝึกอบรมและ
พัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1.โครงการพัฒนาการลงนามความร่วมมือสถาน
ประกอบการ สถานศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ 2.โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราช
ประจ าปีงบประมาณ 2563 2)แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะเวลา 4 ปี ( 
พ.ศ. 2560 - 2563 ) 3) โครงการจัดสร้างโดม
เอนกประสงค์ 4) โครงการพัฒนาการลงนามความ
ร่วมมือสถานประกอบการ สถานศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

5) โครงการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี 6) โครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it center ) 7) โครงการ
อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 8) โครงการ
อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 9) โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน๊อค 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1) โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 2) โครงการประกวด
ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู 
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ค ำสั่งวิทยำลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 

ที่  217 / ๒๕๖4 
 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรประเมินคณุภำพภำยนอกระยะที่ 1   

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID - 19 
......................................................................... 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2561 ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล         
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินต่อไป 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพสอดคล้อง 
กับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔๒ (๕) แต่งตั้ง
คณะกรรมการและมอบหมายอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่  1
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ ์COVID – 19 ดังรายนามต่อไปนี้   

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
       ๑.๑  นายสิทธิศักดิ์         เพ่ิมพูล     ประธานกรรมการ 
       ๑.๒  นางอาภรณ์           ไชยภูมิ   กรรมการ 
       ๑.๓  สิบเอกสุรเดช         หมอกสังข์  กรรมการ 
       1.4  นายกิตติ   สีทะ   กรรมการ 
                     ๑.5  นายประสิทธิ์         พ้องเสียง                    กรรมการและเลขานุการ 
       ๑.6  นางสุภาพร   จัตุศรี                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้ำที่  ส่งเสริมการก ากับดูแลการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการ
      จัดการอาชีวศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตาม
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   
 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๒.๑  นายประสิทธิ์        พ้องเสียง   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นายพิทักษ์   สงวนรัตน ์   กรรมการ 
  ๒.๓  นางวันเพ็ญ   ภูนะ    กรรมการ 

     2.4   นางฐานิตา           ดงยางวัน    กรรมการ 
    ๒.5   นางสาววิไลพร      จรนามล   กรรมการ 

            ๒.6   นายสุนทร    นามสว่าง   กรรมการ 
    ๒.7   นายวุฒิไกร    โสระธิวา   กรรมการ 

  ๒.8    นายนิเชฐ    ขันตินุกูลธานนท์          กรรมการ 

/2.9 นาย........ 
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                              ๒.9     นายภรตพงษ์         นามลนวล  กรรมการ 

    ๒.10   นายมงคล       ยาวะโนภาส  กรรมการ 

            ๒.๑1   นายทศพล       จิตอารีรัตน์  กรรมการ 
    ๒.๑2  นางสาววันวิสาข์       สมมงคล  กรรมการ 

  ๒.13  นางสาวอุลารัตน์        การัตน ์    กรรมการ 

    ๒.๑4   นายทศกฤษณ์        จิตติปกรณ์รักษ์ กรรมการ 
  ๒.15  นางสาวสลักจิต        ภูสุวรรณ  กรรมการ 

    ๒.16   นางสาวปรางค์ทิพย์   ศิริวัฒนานนท์ กรรมการ 

    ๒.17   นายเจริญจันทร์         การัตน ์           กรรมการ 
  ๒.18   นายสุภชัย         ยาวะโนภาส กรรมการ 

      2.19   นางจันทมณี            อินทรชาติ  กรรมการ 
                               ๒.20   นางสาวพีรนุช         ภูสุวรรณ           กรรมการ 

     ๒.๒1   นางสภุาพร         จัตุศร ี  กรรมการ 
     2.22   นางสาวพรพิชชา      ไชยนิคม  กรรมการ 
   มีหน้ำที ่  ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ ์COVID – 19 และการ
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
      ๒. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการ
  อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
  พุทธศักราช 2561 เพื่อจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562 

  ๓. คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน     
  ๓.๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
    ประเด็นกำรประเมินที่ ๑ ด้ำนควำมรู้   
  ๑.1  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  
   ๑.  นางอาภรณ์             ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวกิตติยาภรณ์  จ าปาทิพย์  กรรมการ 
   3.  นางสาววิไลพร         จรนามล   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่  ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
    ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการ 
  ประเมินที่ ๑ ด้านความรู้ ๑.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ในวันที่ 13 สิงหาคม  
  2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
  มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และ
  ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  
  พ.ศ. 2558 

 

/1.2) ผลกำรทดสอบ..... 
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  ๑.2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  
   ๑.  นางอาภรณ์             ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวกิตติยาภรณ์  จ าปาทิพย์  กรรมการ 
   3.  นางสาววิไลพร         จรนามล   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
    ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 
  ๑ ด้านความรู้  ๑.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ในวันที่ 
  13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพ 
  การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2 ปีการศึกษา            
  2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับ 
  ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 

    ประเด็นกำรประเมินที่ ๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
  ๒.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
   ๑.  นายประสิทธิ์        พ้องเสียง   ประธานกรรมการ 
   2.  นางจันทมณี         อินทรชาติ   กรรมการ 
   3.  นางสาวรัชน ี        แก้วนาเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
    ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์ประเด็นการประเมิน 
  ที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ๒.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
  ประกอบอาชีพอิสระ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนว
  ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  
  ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา 
  ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558   

  ๒.2) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวสุมารินทร์ มาหาร   กรรมการ 
   3.  นางฐานิตา  ดงยางวัน  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำที่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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   ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการ
  ประเมิน ที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ๒.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 13  
  สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และ
  ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1พ.ศ. 2558 

   ประเด็นกำรประเมินที่ ๓ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  ๓.๑) กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
   ๑.  นายกิตต ิ          สีทะ            ประธานกรรมการ 
   2.  นายเกรียงศักดิ์       วิชามุข   กรรมการ 
   3.  นายสัญชาต ิ          วินธิมา   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ   
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ  
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมิน    
  ที ่๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน    
  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมิน   
  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2 ปีการศึกษา  
  2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา  
  ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558  

  ๓.๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ๑.  นายกิตต ิ  สีทะ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวรุ่งธวิา จันทร์เกศ  กรรมการ 
   3.  นายสุนทร  นามสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 
  ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมิน 
  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2 ปีการศึกษา  
  2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับ 
  ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558  

  

   
 

/ ๓.3) การมีงานท า........ 
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  ๓.3) กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
   ๑.  นายกิตต ิ          สีทะ            ประธานกรรมการ 
   2.  นายเกรียงศักดิ์        วิชามุข   กรรมการ 
   3.  นายสัญชาต ิ           วินธิมา   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 
  ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของ
  ผู้ส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนว
  ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  
  ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา 
  ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

  ๓.๒ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  ประเด็นกำรประเมินที่ ๑ ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
                    ๑.๑) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ  
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวสุมารินทร์ มาหาร   กรรมการ 
   3.  นางฐานิตา  ดงยางวัน  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ   
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ   
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                        ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้อง   
  ประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา    
  พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการประกัน   
  คุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

                    ๑.๒) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม  
  หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม  
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวสุมารินทร์ มาหาร   กรรมการ 
   3.  นางฐานิตา  ดงยางวัน  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                        

/ ๒. ร่วมรับการ.......... 
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    ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
  มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่  ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา      
  ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ 
  ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตาม
  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้ง
  ที ่2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษา 
  อาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

    ประเด็นกำรประเมินที่ ๒  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  2.1) คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ  
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวสุมารินทร์ มาหาร   กรรมการ  
   3.  นางฐานิตา  ดงยางวัน  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านการจัดการเรียนการสอน
  อาชีวศึกษา 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  
  ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
  การศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการ
  ประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  1 พ.ศ. 2558                
   

  2.2) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ 
  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 

   2.  นางสาวสุมารินทร์   มาหาร     กรรมการ  
            3.  นางฐานิตา  ดงยางวัน            กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านการจัดการเรียนการสอน
  อาชีวศึกษา  2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
  น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้
  เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับ
  ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของ
  การศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558   
 
            

/ ๒.3) การจัดการเรียน
..... 
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  ๒.3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวสุมารินทร์ มาหาร   กรรมการ 
   3.  นางฐานิตา  ดงยางวัน  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านการจัดการเรียนการสอน
  อาชีวศึกษา ๒.3 การจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุม 
  ทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.
  2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2ปีการศึกษา2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพ
  ภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 
  ๒.4) กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน  
   ๑.  นายกิตต ิ  สีทะ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวปาริชาต ิ สุวรรณผา  กรรมการ 
   3.  นางสาวพลอยนภัส สาแก้ว                       กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านการจัดการเรียนการสอน
  อาชีวศึกษา ๒.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุม 
  ทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.
  2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพ
  ภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

  2.5) กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  
   ๑.  สิบเอกสุรเดช          หมอกสังข์  ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวพรสุดา โยธาจันทร์นาย  กรรมการ  
   3.  นางสาวณัฐนันท์       อันสังหาร  กรรมการ 
   4.  นายพิทักษ์  สงวนรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       
 
 
 

/ ๒. ร่วมรับการ..... 
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   ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านการจัดการเรียน 
  การสอน อาชีวศึกษา 2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ 
  ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
  การศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการ
  ประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

  ๒.6) กำรเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  
   ๑.  นายประสิทธิ์    พ้องเสียง  ประธานกรรมการ 
   2.  นางจันทมณ ี   อินทรชาติ  กรรมการ 
                               3.  นางสาววันวิสาข์        สมมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒  ด้านการจัดการเรียนการสอน
  อาชีวศึกษา ๒.6 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมิน 
  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2 ปีการศึกษา  
  2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับ 
  ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 

  ประเด็นกำรประเมินที่ ๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ๓.1) กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
   ๑.  นายประสิทธิ์    พ้องเสียง  ประธานกรรมการ 
   2.  นางจันทมณ ี   อินทรชาติ  กรรมการ 
                               3.  นางสาววันวิสาข์        สมมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ ๓.1 การ
  บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ในวันที่ 13 สิงหาคม 
  2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม 
  มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตาม
  คู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

  ๓.2) อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม 
   ๑. สิบเอกสุรเดช           หมอกสังข์  ประธานกรรมการ 
   2. นายอนุชิด  พูลชัย   กรรมการ 
 3. นายธีรวัฒน ์            ตอเสนา   กรรมการและเลขานุการ 

/ มีหน้ำที่......................... 
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  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
  มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่  ๓ ด้านการบริหารจัดการ           
  ๓.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ในวันที่ 13 สิงหาคม 
  2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม 
  มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตาม
  คู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

  3.3) ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน  
   ๑. สิบเอกสุรเดช        หมอกสังข์   ประธานกรรมการ 
   2. นายอนุชิด        พูลชัย   กรรมการ 
 3. นายธีรวัฒน ์  ตอเสนา   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ   
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ   
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)    
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ        
  3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว  
  ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับ   
  ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของ   
  การศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

  ๓.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร  
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวนิสา    ถะเกิงสุข   กรรมการ 
   3.  นางสาวรัชนี          แก้วนาเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
  มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่  ๓ ด้านการบริหารจัดการ           
  ๓.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้
  เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับ
  ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของ
  การศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

 

 / ๓.5) ระบบอินเทอร์เนต็....... 
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  ๓.5) ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
   ๑.  นายประสิทธิ์   พ้องเสียง  ประธานกรรมการ 
   2.  นางจันทมณ ี  อินทรชาติ  กรรมการ 
                               3.  นางสาววันวิสาข์       สมมงคล   กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ ๓.5 
  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ในวันที่ 13 
  สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2    ปีการศึกษา 2561 – 2562 และ
  ตามคูม่ือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง  
  ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 
  ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  ๔.1) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวอรปรียา จ าปาทิพย์  กรรมการ 
   3.  นายทศพล  จิตอารีรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ   
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ   
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ ๔.1 
  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้   
  เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับ  
  ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของ   
  การศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

  ๔.2) กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย(ทวิศึกษำ) 
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวนิสา  ถะเกิงสุข  กรรมการ 
   3.  นางฐานิตา  ดงยางวัน  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

                       

 
/ ๒. รว่มรับการประเมิน....... 
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    ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ ๔.2 
  การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ในวันที่ 13 
  สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2562 และ
  ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 
  พ.ศ. 2558 

  ๔.3) กำรบริกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น 
   1.  นางอาภรณ์  ไชยภูมิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวสุมารินทร์ มาหาร   กรรมการ 
   3.  นางฐานิตา  ดงยางวัน  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
  มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
  ๔.3 การบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม
  ทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.
  2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2 ปีการศึกษา     2561 – 2562 และตามคู่มือการประกันคุณภาพ
  ภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1   พ.ศ. 2558  

   มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  1.1) กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม  
   ๑.  นายประสิทธิ์      พ้องเสียง   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวพีรนุช     ภูสวุรรณ   กรรมการ 
                               3.   นางอุดมลักษณ์    วรจักร   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการ
  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ในวันที่ 13 สิงหาคม 
  2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม 
  มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2   ปีการศึกษา2561 – 2562 และตาม
  คู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 / 1.2) กำรระดมทรัพยำกร.... 
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  1.2) กำรระดมทรัพยำกร เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
   ๑.  นายประสิทธิ์          พ้องเสียง   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวพีรนุช  ภูสุวรรณ  กรรมการ 
                               3.  นายพงษ์พันธ์  ตะภา    กรรมการและเลขานุการ  

  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการ
  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.2 การระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 13 
  สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2561 – 2562 และ
  ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษาฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 

  1.3) กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ  
   ๑.  นายกิตต ิ  สีทะ   ประธานกรรมการ 
   2.  นายเกรียงศักดิ์         วชิามุข            กรรมการ 
   3.  นายเจริญจันทร์         การัตน์                     กรรมการและเลขานุการ    

  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการ
  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ 
  ห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
  การศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2561 – 2562 และตามคู่มือการ
  ประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2558 

   ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  
  2.1) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   ๑.  นายประสิทธิ์  พ้องเสียง  ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวพรพิชชา ไชยนิคม   กรรมการ 
            3.  นายวรภพ   โพนค าหล  กรรมการและเลขานุการ       

  มีหน้ำที ่๑. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการ 
  ประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
                       
 
 

       / ๒. ร่วมรับกำรประเมิน.... 
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   ๒. ร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมินที่  1 ด้านความร่วมมือใน
  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา ในวันที่ 13 สิงหาคม 
  2564 ณห้องประชุมทองกวาว ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
  มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2561 – 2562 และ
  ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่1  
  พ.ศ. 2558 

  5. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียงบันทึกภำพสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และประชำสัมพันธ์  
   5.1  สิบเอกสุรเดช             หมอกสังข์  ประธานกรรมการ 
   5.2  นายไชยยงค ์      ชรากาหมุด       กรรมการ 
   5.3  นายทิวานนท์             จันทสาร                 กรรมการ   
   5.4  นายทศกฤษณ ์       จิตติปกรณ์รักษ ์       กรรมการ 
   5.6  นางสาวอรปรียา       จ าปาทิพย์   กรรมการ 
   5.7  นางสาวธนัญญา        แก้วเกษเกี้ยง  กรรมการ  
   5.8   นายพิทักษ์        สงวนรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่จัดเตรียมระบบเครื่องเสียงระบบในการประชุมออนไลน์ โดย  
  Google Meet บันทึกวีดิโอและภาพนิ่งตลอดการประเมิน 

  6. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
   6.1 สิบเอกสุรเดช                หมอกสังข ์  ประธานกรรมการ 
   6.2 นายสิทธิพงษ์            บุญมี              กรรมการ 
   6.3. นายภานุมาศ                ภูหงษา            กรรมการ 
   6.4 นายสุภชัย                    ยาวะโนภาส  กรรมการ 
   6.5 นายพงษ์พันธ์                ตะภา             กรรมการ 
   6.6 นายอนุชิด                    พูลชัย             กรรมการ  
   6.7 นายนิเชฐ                     ขันตินุกูลธานนท์      กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้ำที ่ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งให้สวยงาม    

  7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
   7.1 สิบเอกสุรเดช                หมอกสังข ์  ประธานกรรมการ 
   7.2 นางสาวปรางค์ทิพย์        ศิริวัฒนานนท์        กรรมการ 
   3.3. นางสาวจิตรวดี              ภูสระไสย์            กรรมการ 
   6.4 นายภรตพงษ์         นามนนวล    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพภายนอกในวนั
  ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 จนแล้วเสร็จการประเมิน 
 
 
    
   
 

/ 8. คณะกรรมกำร.................... 
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  8. กรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   8.1 นายประสิทธิ์         พ้องเสียง  ประธานกรรมการ 
   8.2 นางอุดมลักษณ์         วรจักร              กรรมการ 
   8.3 นางสาวพรพิชชา         ไชยนิคม            กรรมการ 
   8.4 นายวรภพ          โพนค าหล   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือประเมินผลกิจกรรมและสรุปรายงานตาม 
   กระบวนการวิจัย 

   ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งคัด เพ่ือให้เกิด
  ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา และด าเนินการจัดส่งบทสรุป เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล และเตรียม
  ความพร้อมส าหรับการประเมินภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 และการ 
  ประเมินคุณภาพภายนอกระยะที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ ์ 
  COVID – 19 ต่อไป 
    

     สั่ง  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม ๒๕๖4 
 

                          
 (นายสิทธิ์ศักดิ์   เพิ่มพูล)  
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 
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