
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทสรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 

 

    พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
     ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พุทธศักราชการ 
2561 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับยอดเย่ียม ร้อยละของ
คะแนน 80.00 
 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   
โรงฝึกงาน 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) สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนในทุกสาขาวิชาได้พัฒนาทักษะด้าน
กีฬามุ่งสู่การแข่งขันระดับชาติ 
       



  12) สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี การจัดการ
ศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และการบริการฝึกอบรมและพัฒนา
วิชาชีพระยะส้ัน 
      13) สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
      14) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ และมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
      15) สถานศึกษาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ในการจัดการ
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  สถาบันอุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ  
      16) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสาขาวิชาได้รับการส่งเสริมจัดท าการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ โครงงานวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนมุ่งสู่การแข่งขันระดับชาติ 
 
 1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
      1) ส่งเสริมและจูงใจ ให้ผู้เรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) และตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบ 
      2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศท้ังทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพทุก
สาขาวิชา มุ่งสู่ระดับภาคและระดับชาติ 
              3) พัฒนาระบบครูท่ีปรึกษาเพื่อติดตามดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อลด
ปัญหาการออกกลางคัน 
      4) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสาขาวิชา
ได้รับการส่งเสริมจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยของผู้เรียนมุ่งสู่การแข่งขันระดับชาติ 
 
 1.4 ข้อเสนอแนะแนวเพื่อกำรพัฒนำ 
      1) ส่งเสริมการจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนก่อนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อย่างต่อเนื่อง 
      2) ส่งเสริมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์        
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้แก่ ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องและ     
มีการติดตามอย่างจริงจัง 
      3) ส่งเสริมการจัดท าโครงการความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ ด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโดยพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมุ่งสู่ระดับชาติ 
      4) ส่งเสริมการจัดโครงการระดมทรัพยากรทุนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตโครงงาน 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทุกปีการศึกษา 
      5) ส่งเสริมการจัดโครงการ Open House แนะแนวศึกษาต่อ เพิ่มปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพ 
 



2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 2.1 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ มีความสวยงาม    
ร่มรื่น สะอาด มีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และ       
ส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   
ทุกสาขาวิชา 
 2.2 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดับทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 2.3 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง ตรงตามสาขาวิชาผู้บริหารมีทักษะในการบริหาร 
 2.4 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ 
 2.๕ สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิก
ดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564 
 2.๖ สถานศึกษาผ่านการประเมินโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.๗ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2564 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.๘ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
         3.1 สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. (100%) 
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และการบริการฝึกอบรม
และพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน 
 3.2 สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 3.3 สถานศึกษามีการจัดบริการชุมชนและจิตอาสา  
 3.4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 3.5 สถานศึกษาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษากับ
สถานประกอบการ 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 ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นท่ียอมรับ 
การฝึกฝนทักษะผู้เรียนด้านวิชาชีพของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความช านาญและความสามารถเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และมุ่งสู่
ระดับนานาชาติได้ เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2561 มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ข้อการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ข้อ 2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ข้อ 2.2 ผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ข้อการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ข้อ 2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย และการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านกีฬา กรีฑา  
ซึ่งด าเนินการประเมินผู้เรียนจะต้องได้รับรางวัลจากการประกวดทุกระดับ 

 4.2 วัตถุประสงค์ 
           1.) ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพท่ีตนเองถนัด 
           2) ฝึกผู้เรียนตามสาขาวิชา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด และระดับชาติ 
           3.) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
           4) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกีฬา กรีฑา ด้าน
ยาเสพติด ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 4.3 วิธีกำรด ำเนินงำน 
                         1.) เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
 (โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564)  
 ในระดับต่างๆ ดังนี ้
  - ระดับสถานศึกษา 
  - ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - ระดับชาติ 



          2.) เข้าร่วมการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
                        ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
                  ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
                          ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 
                      ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
                          ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
          3.) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย                 
     1. แผนกวิชาการบัญชี 
            2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
           3. แผนกวิชาการโรงแรม 
            4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
            5. แผนกวิชาช่างยนต์ 
            6. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
            7. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
            8. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์          
            7. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                            

 4.4 ผลกำรด ำเนินงำน 
  1) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา  
(โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564) 
                   - ผ่านการประเมินระดับสถานศึกษา   
    2) ผลการเข้าร่วมการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564 
          ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
                       - เครื่องตรวจจับควันในห้องน้ าไร้สาย (รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน) 
                       - เครื่องอัดลูกปืน (รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง) 
           ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
                       - อุปกรณ์ตัดลวดตาข่าย (รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน)  
                       - อุ่นสมุนไพร ต้านภัยโควิด (รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง)  
          ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 
                       - แจ่วบองหนังเค็ม (รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน)  
                                 - เยลล่ีสมุนพร (รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง)  
          ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
                      - เตานึ่งก้อนเช้ือเห็ดพลังงานชีวมวล (รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง) 
          ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
                       - ถุงคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วท้ิง (รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง) 
                                 - ยาดมสมนุไพร 



                                 - วิจิตรศิลป์ถ่ินสาเกตุนคร (Saket Nakhon Handicraft Lines) (รางวัล
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง) และได้ร่วมแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รางวัลระดับเหรียญเงิน) 
               3) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 
2564 ประกอบด้วย                 
          1. สาขาวิชาการบัญชี 
                     - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
                     - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวส. (รองชนะเลิศอันดับ 4) 
                          - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม (รองชนะเลิศอันดับ 5) 
                  2. สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
                 - การตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช.)  
  (รองชนะเลิศอันดับ 5)  
   - การประกวดมารยาทไทย (รางวัลชมเชย) 
   - การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (รองชนะเลิศอันดับ 3) 
   - การประกวดร้องเพลงสากล (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
   - การประกวดรักการอ่าน (รางวัลชมเชย) 
   - ทักษะ STEM (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
                3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                 - ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ ปวช.)  
  (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
                4. สาขาวิชาช่างยนต์  
                    - ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. (รองชนะเลิศอันดับ 4) 
                    - ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. (รองชนะเลิศอันดับ 3)  
                    - ทักษะงานยานยนต์ ระดับ ปวส. (รองชนะเลิศอันดับ 5) 
                    - ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. (รองชนะเลิศอันดับ 6)  
                5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                    - ทักษะงานกลึง ระดับ ปวช.   
                    - ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช.  
                    - ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 
                   - ทักษะงานเขียนเครื่องมือกล ระดับ ปวส.  
                    - ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
                   - ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.  
  (รองชนะเลิศอันดับ 2)  
                6. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
                    - ทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. (รองชนะเลิศอันดับ 2)                  
   - ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
                   - ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยด้วยคอมพิวเตอร์  
   ระดับ ปวส. (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
 



               7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
                  - ทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.)  
  (ได้รับรางวัลชนะเลิศ) และได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมแข่งขันใน 
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   
  (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง)  
                       - ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.)  
  (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) 
                       - ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี (ระดับ ปวช.) 
   (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3) 
  8. สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
                      - ทักษะงานฝึกฝีมือ ผลการแข่งขัน (รองชนะเลิศอันดับ 5) 
               9. สาขางานการโรงแรม  
                     - ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair Batender (รองชนะเลิศอันดับ 3) 
                     - ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic Batender (ชมเชย) 

 4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. นักเรียน นักศึกษามีความเช่ือมั่นในวิชาชีพ เพื่อน าไปประกอบอาชีพของตนเอง 
  2. สร้างช่ือเสียงให้แก่สถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับในการผลิต 
 ก าลังคนท่ีมีความสามารถในการพัฒนาประเทศ 
  3. นักเรียน นักศึกษา เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
  4. สถานศึกษามีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศกึษำ 

 

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถำนศึกษำ 
 ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เลขท่ี ๒๓๑ หมู่ท่ี ๓ ต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด 45150 
   โทรศัพท์ 043-589119             โทรสำร   043-589119 
  E-mail roiet05@vec.mile.go.th  Website www.Kaset.ac.th 
 ประวัติสถำนศกึษำ 
 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  
 ควำมเป็นมำ  
 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ต้ังขึ้นตามโครงการ ของกรมอาชีวศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านวิชาชีพ เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอ ได้รับอนุมัติจัดต้ังเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดย 
ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชิงชัย  มงคลธรรม  ซึ่งได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างเป็นเงิน  26,440,000  บาท  และมีการพัฒนาเป็นล าดับ 
   กำรจัดกำรศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้จัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขางานการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลา (ม. ๖) หลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานไฟฟ้า ก าลัง  สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขางานการโรงแรม 
   สภำพชุมชน 
   เทศบาลต าบลเกษตรวิสัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลเกษตรวิสัยท้ังหมด ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน 13 ชุมชน 
ประชาชนส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชน ประชาชนร้อยละ 90 ต้ังบ้านเรือนอยู่บริเวณถนนสาย
หลักในชุมชนมีเพียงส่วนน้อยท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่ตามไร่นา 
    
 
 



 สภำพเศรษฐกิจ 
   การต้ังถิ่นฐานประชาชนส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชน ประชาชนร้อยละ 90 ต้ัง
บ้านเรือนอยู่บริเวณถนนสายหลักในชุมชนมีเพียงส่วนน้อยท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่ตามไร่นาการเกษตรกรรมประชา
ชานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการท านาเป็นหลักและมีบางครอบครัวที่ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อ
บริโภคภายในครัวเรือนและจ าหน่ายตามฤดูกาล ด้านการปศุสัตว์และการประมงนิยมเล้ียงวัว ควาย ขุดบ่อ
เล้ียงปลาปัจจุบันนิยมท าเกษตรกรรมแบบผสมผสานมากขึ้น 
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเกษตรวิสัย ไม่มีโรงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
เช่น โรงสีข้าว 
       กำรพำนิชยกรรม/กำรบริกำร 
 ในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัยมีตลาดสดจ านวน 2 แห่ง มีร้านค้าปลีกและส่งประมาณ 200 ร้าน  
มีโรงแรม 1 แห่ง 
   สภำพสังคม 
   ประชำกร 
 เทศบาลต าบลเกษตรวิสัยมีประชากรท้ังส้ิน 13,626 คน แยกเป็นชาย 6,703 คน  
หญิง 6,923 คน ( ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กันยายน 2547 ) 
         กำรศึกษำ 
 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับและมีจ านวนไม่น้อยท่ีจบการศึกษาระดับสูง ในเขต
เทศบาลมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  
ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน 4 แห่ง 
          ศำสนำและวัฒนธรรม  
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 7 แห่ง ประเพณีท่ีจัดยิ่งใหญ่คือ แห่เทียนเข้าพรรษา 
งานลอยกระทง งานสงกรานต์ และประเพณีบุญบ้องไฟ 
          กำรสำธำรณสุข 
 เขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัยมีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จ านวน 1 แห่ง ส านักงานสาธารณสุข 
1 แห่ง คลินิกเอกชน 2 แห่ง 
 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ในเขตเทศบาลเกษตรวิสัยไม่มีคดีอุกฉกรรจ์รุนแรงเกิดขึ้น คงมีเพียงคดีการพนัน คดีลักเล็กขโมย
น้อยบ้างเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 แผนภมูิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำค ี ทวิศึกษำ รวม 
ปวช.1 158 0 0 158 
ปวช.2 236 14 0 250 
ปวช.3 319 35 0 354 

รวม ปวช. 713 49 0 762 
        

        ข้อมูลผู้เรียน 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภำค ี รวม 
ปวส.1 1 103 104 
ปวส.2 73 202 275 

รวม ปวส. 74 305 379 
   

         ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 205 149 72.68 
ปวส.2 161 113 70.19 
รวม 366 262 71.58 

    

           ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  
ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 205 118 57.56 
ปวส.2 108 110 101.85 
รวม 313 228 72.84 

 

 ข้อมูลบุคลำกร 
ประเภท ทั้งหมด

(คน) 
มีใบประกอบวิชำชีพ

(คน) 
สอนตรงสำขำ

(คน) 
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/  
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

4 4 - 

ข้าราชการคร/ู ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

14 14 14 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการคร ู 10 10 10 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 17 9 0 
เจ้าหน้าท่ี 19 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

8 - - 

รวม ครู 41 33 24 
รวมทั้งสิ้น 73 33 24 

   



      ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 
 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 
อุตสาหกรรม 4 4 8 
พาณิชยกรรม 2 2 4 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 
พาณิชยนาวี 0 0 0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 7 7 14 
   

 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 5 
อาคารปฏิบัติการ 8 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค ์ 3 
อาคารอื่น ๆ 8 

รวมทั้งสิ้น 25 
              

 ข้อมูลงบประมำณ 
 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
งบบุคลากร 4,894,757.48 
งบด าเนินงาน 2,387,000.00 
งบลงทุน 1,892,900.00 
งบเงินอุดหนุน 6,889,694.75 
งบรายจ่ายอื่น 2,721,800.00 

รวมทั้งสิ้น 18,786,152.23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

  ปรัชญำ 
   ระเบียบวินัยดี  มีน้ าใจ  ใฝ่คุณธรรมน าทักษะวิชาชีพ 

  อัตลักษณ์ 
   ทักษะดี  มีจิตอาสา 
  เอกลักษณ์ 
   บริการชุมชน  

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปำ้ประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

  วิสัยทัศน์ 
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค  

  พันธกิจ 
   1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
ของประเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษา  
และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

  เป้ำประสงค์ 
   1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ด้านทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุขในสังคม 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐาน 
 3. พัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการท้ังในและนอกสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วน โดยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศำสตร์ 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล      
 2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการประเทศ    
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา     
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  
   
 



         กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 3. จัดการศึกษาท้ังระบบปกติและระบบทวิภาคี                                       
 4. พัฒนาสถานศึกษาขนาดกลางให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา                
 5. เพิ่มปริมาณผู้เรียนลดปัญหาการออกกลางคัน        
 6. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
  
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขันสุดยอด
ทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์กปีท่ี 8  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ  

รางวัลชมเชยท่ี 4 ระดับชาติ การแข่งขันสุดยอด
สายสัญญาณและเน็ตเวิร์กปีท่ี 8 

รางวัล
อื่น 

รางวัลอื่น  

แชมพูใบสาบเสือ ชนะเลิศ จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

กระเป๋าเก็บยาและเวชภัณฑ์รักษาอุณหภูมิ รางวัล
อื่น 

จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ รางวัล
อื่น  

จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

ถาดเสิร์ฟไวน์ มหัศจรรย์ Amazing Wine Serving 
Tray 

รางวัล
อื่น  

จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

ทุ่นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ท
โฟน 

รางวัล
อื่น  

จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

สบู่ย่านาง (Bamboo grass soap) รางวัล
อื่น  

จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

  



รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 (ต่อ) 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ รางวัล

อื่น  
จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ

ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

เครื่องช่วยปอกมะพร้าว รางวัล
อื่น  

จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

เครื่องบดสับอาหารสัตว์อัดเม็ด รางวัล
อื่น  

จังหวัด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ ดี
มาก : ผลการตรวจเย่ียมภายใต้สถานการณ์  
COVID - 19 ด้านการอาชีวศึกษา 

รางวัล
อื่น  

ชาติ ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "วิจิตรศิลป์
ถิ่นสาเกตุ" (Saket Nakhon Handicaft Lines) 
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาของคนรุ่นใหม่"  

รางวัล
อื่น 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "วิจิตรศิลป์
ถิ่นสาเกตุ" (Saket Nakhon Handicaft Lines) 
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาของคนรุ่นใหม่"  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการประกวดการระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และระบบสมองกลฝังตัว "เครื่องตรวจจับควันใน
ห้องน้ าไร้สาย" "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น  

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ "เครื่องอัดตลับ
ลูกปืน" "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน" การประกวดส่ิงประดิษฐ์  
 
 
 

รางวัล
อื่น 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



   รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
"อุปกรณ์ดัดลวดตาข่าย" "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัล
อื่น 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 ่รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ "อุ่นสมุนไพรต้านโควิด"  
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" 
การประกวดส่ิงประกวดของคนรุ่นใหม่  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัล
อื่น 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย "แจ่วบองหนัง
เค็ม" นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัล
อืน่  

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย "เยลล่ี
สมุนไพร" "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน"  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัล
อื่น  

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
"เตานึ่งก้อนเช้ือเห็ดพลังงานชีวมวล"  
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัล
อื่น  

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "ถุงคลุม
รองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง" "นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน"  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัล
อื่น  

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน "ยาดมสมุนไพร"  
"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัล
อื่น  

จังหวัด 
  

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 



 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล  ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายประสิทธิ์ พ้องเสียง  ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางอาภรณ์ ไชยภูมิ    ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายกิตติ สีทะ  ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายพิทักษ์ สงวนรัตน ์  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวมุกดา พลปฐม   ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางวันเพญ็ ภูนะ   ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาววิไลพร จรนามล  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางฐานิตา ดงยางวัน  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวพลอยนภัส สาแก้ว  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายขจรศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายธีรวัฒน์ ตอเสนา  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายมงคล ยาวะโนภาส  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายพงษ์พันธ์ ตะภา  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางอุดมลักษณ์ วรจักร  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายเจริญจันทร์ การัตน์  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางอรกัญญา วงศ์อาษา  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาววันวิสาข์ สมมงคล  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวนิรันดร์รัตน์ มะณีแสง ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์รักษ์  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวณัฐนันท์ อันสังหาร  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายวรภพ โพนค าหล ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายณัฐวิทญา วงศ์จ าปา  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายภานุมาศ ภูหงษา  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวปรางค์ทิพย์ ศิริวัฒนานนท์ ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายจักรกฤษณ์ ทวีศักด์ิ  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวจิริญาภรณ์ ทะวะลัย  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวสลักจิต ภูสุวรรณ  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายอัครวินท์ พันตาแสง  ครูดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายปราย ไชยภูมิ  บุคลากรดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวพรพิมล ศรีค าสุข  บุคลากรดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวกิตติยาภรณ์ จ าปาทิพย์ บุคลากรดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวพีรนุช ภูสุวรรณ บุคลากรดีเด่น รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ  
ครูท่ีปรึกษา ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "แชมพูใบสาบเสือ" 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสุภาพร พิเนตร  
ครูท่ีปรึกษา ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "แชมพูใบสาบเสือ" 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวสลักจิต ภูสุวรรณ  
ครูท่ีปรึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 
ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ) "เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเครื่อง
จ่ายเจลอัตโนมัติ" "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายเจริญจันทร์ การัตน์  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ "เครื่องช่วยปอกมะพร้าว" 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด" การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายไชยยงค์ ชรากาหมุด  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
"เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ" "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด" การประกวดส่ิงประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่  

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 



 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายจักรกฤษณ์ ทวีศักด์ิ  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
"ทุ่นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ท
โฟน" "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวรภพ โพนค าหล  
ครูท่ีปรึกษา รางวัล ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 
7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกัน
โรคติดต่อ) "กระเป๋าเก็บยาและเวชภัณฑ์รักษา
อุณหภูมิ" "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวนิรันดร์รัตน์ มะณีแสง  
ครูท่ีปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภท
ท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "สบู่ย่านาง 
(Bamboo grass soap)" "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววิไลพร จรนามล  
ครูดีเด่น  

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวจิตรวดี ภูสระไสย์  
ครูดีศรีเมืองเกษ 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นางศิริรัตน์ จันทัง  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสุภาพร จัตุศรี  
ครูดีศรีเมืองเกษ 
 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

   

 



 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสุภาพร จัตุศรี  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ครูท่ีปรึกษา ประเภท
ท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "วิจิตร
ศิลป์ถ่ินสาเกตุนคร"  
(Saket Nakhon Handicraft Lines) 

รางวัลอื่น  ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุภาพร จัตุศรี  
รางวัลชนะเลิศ ครูท่ีปรึกษา ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "วิจิตรศิลป์
ถิ่นสาเกตุนคร"  
(Saket Nakhon Handicraft Lines) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวจิตรวดี ภูสระไสย์  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ครูท่ีปรึกษา 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน "ถุงคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวปรางทิพย์ ศิริวัฒนานนท์  
รางวัลชนะเลิศ ครูท่ีปรึกษา ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "วิจิตรศิลป์
ถิ่นสาเกตุนคร"  
(Saket Nakhon Handicraft Lines) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวปรางทิพย์ ศิริวัฒนานนท์  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ครูท่ีปรึกษา ประเภท
ท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "วิจิตร
ศิลป์ถ่ินสาเกตุนคร"  
(Saket Nakhon Handicraft Lines) 

รางวัลอื่น  ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกันยา ปานทอง  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ครูท่ีปรึกษา ประเภท
ท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "วิจิตร
ศิลป์ถ่ินสาเกตุนคร"  
(Saket Nakhon Handicraft Lines) 

รางวัลอื่น  ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกันยา ปานทอง  
รางวัลชนะเลิศ ครูท่ีปรึกษา ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน "วิจิตรศิลป์
ถิ่นสาเกตุนคร"  
(Saket Nakhon Handicraft Lines) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางวันเพญ็ ภูนะ  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายไชยยงค์ ชรากาหมุด  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสุนทร นามสว่าง  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางอุดมลักษณ์ วรจักร  
รางวัลชมเชย ครูท่ีปรึกษา ระดับเหรียญทอง 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร "เตานึ่งก้อนเช้ือเห็ดพลังงานชีวมวล" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางอุดมลักษณ์ วรจักร  
รางวัลชมเชย ครูท่ีปรึกษา ระดับเหรียญทอง 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร "เตานึ่งก้อนเช้ือเห็ดพลังงานชีวมวล" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางอุดมลักษณ์ วรจักร  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ครูท่ีปรึกษา 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน "ถุงคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวเอรินทร์ ตรีคาม  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ครูท่ีปรึกษา 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน "ถุงคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวเอรินทร์ ตรีคาม  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ครูท่ีปรึกษา 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน "ถุงคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วท้ิง" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวพลอยนภัส สาแก้ว  
ครูดีศรีเมืองเกษ 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ  
รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย "เยลล่ีสมุนไพร" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ  
รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย "แจ่วบองหนัง
เค็ม" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
ครูฐานิตา ดงยางวัน  
ครูดีศรีเมืองเกษ 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นางฐานิตา ดงยางวัน  
รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ครูท่ีปรึกษา 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 
"เยลล่ีสมุนไพร" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางฐานิตา ดงยางวัน  
รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ครูท่ีปรึกษา 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 
"แจ่วบองหนังเค็ม" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นางอาภรณ์ ไชยภูมิ  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นายกิตติ สีทะ  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นายพิทักษ์ สงวนรัตน ์ 
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นางสาวมุกดา พลปฐม  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นายปราย ไชยภูมิ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นางสาวอรปรียา จ าปาทิพย์  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นางสาวนิสา ถะเกิงสุข  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นายสุชาติ อาตสุโพธิ์  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นางธณพร กองสุข  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอเกษตรวิสัย 

นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางอาภรณ์ ไชยภูมิ  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายกิตติ สีทะ  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายพงษ์พันธ์ ตะภา  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายเจริญจันทร์ การัตน์  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์ลักษ์  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางวันวิสาข์ วงษ์จ าปา  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสิทธิพงษ์ บุญมี  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอนุชิด พูลชัย  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสุภชัย ยาวะโนภาส  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายธนพล ปาเชนทร์  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวณัฐนันท์ อันสังหาร  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวอุลารัตน์ การัตน์  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวศิริพร ดวงไพชุม  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวปาริชาติ สุวรรณผา  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวดวงเนตร สิงห์ทองห้าว  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสวัสด์ิ กองพิธี  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุภัทรา ดวงสี  
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "แชมพูใบสาบเสือ" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวอาทิตยา ทะนนไชย  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายศรายุทธ ทะริยะ  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายจักรกฤษณ์ คุณะ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์  
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)  
"เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายชัยพล ออมอด  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์  
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)  
"เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายศิริวัฒน์ แสนสนาม  
รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ 
ด้านการประกอบอาชีพ "เครื่องช่วยปอกมะพร้าว" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอิธิพัทธ์ พุฒหอม  
รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ 
ด้านการอาชีพ "เครื่องช่วยปอกมะพร้าว" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 "เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มมินิ" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
"เครื่องคัดแยกเมล็ดขา้วเต็มมินิ"  
 
 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 



 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเพ็ญนภา น้อยบาท  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
"เครื่องบดสับอาหารสัตว์อัดเม็ด" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวันเฉลิม จันทร์ศรี  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลัง "ทุ่นสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวันเฉลิม จันทร์ศรี  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลัง "ทุ่นสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายชัยสิทธิ์ ทวีวรรณกิจ  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์  
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)  
"กระเป๋าเก็บยาและเวชภัณฑ์รักษาอุณหภูมิ" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายภูวมินทร์ จตุพรม  
ทักษะการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E - commerce) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายนจพนธ์ นามกร  
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E - commerce) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอุษา ค ากัน  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวศิราณี ผดุงศรี 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวทิพวรรณ ลุนตัน  
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  
ระดับ ปวส. 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสรวิศ อุ่นอินทร์  
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ 
ปวส. 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายเกียรติศักดิ์ นามวงษ์  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายศราวุฒิ สุดหลักทอง  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายพลกฤต สีด า  
ทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสุทธิรักษ์ เสาสูงยาง  
ทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวันเฉลิม จันทร์ศรี  
การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายนราธร หลักบึง  
การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายชลทิศ ภูโพนม่วง  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน วิจิตรศิลป์
ถิ่นสาเกตุนคร (Saket Nakhon Handicraft Lines) 

รางวัลอื่น  ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายชลทิศ ภูโพนม่วง  
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน วิจิตรศิลป์
ถิ่นสาเกตุนคร ( Saket Nakhon Handicraft 
Lines) 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุมิตา อุปชิต  
รางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์
เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน วิจิตรศิลป์ถิ่นสาเกตุ
นคร (Saket Nakhon Handicraft Lines) 

รางวัลอื่น  ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุมิตรา ภูโพนม่วง  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน วิจิตรศิลป์
ถิ่นสาเกตุนคร (Saket Nakhon Handicraft Lines) 

รางวัลอื่น  ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุมิตรา ภูโพนม่วง  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน วิจิตรศิลป์
ถิ่นสาเกตุนคร (Saket Nakhon Handicraft Lines) 

รางวัลอื่น  ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนวชนินทร์ พลหนองหลวง  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
เครื่องอัดตลับลูกปืน 

รางวัลอื่น  จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนพัฒน์ เหลานาค า  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
เครื่องตรวจจับควันในห้องน้ าไร้สาย 

รางวัลอื่น  จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุธารัตน์ หุนทอง  
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
เครื่องตรวจจับควันในห้องน้ าไร้สาย 

รางวัลอื่น  
 
 
 
  

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอารียา รักษาโฉม  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย เยลล่ีสมุนไพร 

รางวัลอื่น  จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอรทัย พวงไธสงค์  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย  
“แจ่วบองหนังเค็ม” 

รางวัลอื่น  จังหวัด ส านักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสรวุฒิ บุตรเดช  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร  
เตานึ่งก้อนเช้ือเห็ดพลังงานชีวมวล 

รางวัลอื่น  จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปฏิภาณ ประทุมเทศ  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร  
เตานึ่งก้อนเช้ือเห็ดพลังงานชีวมวล 

รางวัลอื่น  จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเดือนเพ็ญ แสงทองเขียว  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน  
ถุงคลุมเท้าใช้แล้วทิ้ง 

รางวัลอื่น  จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจันทิมา บุญอินทร์  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน  
ถุงคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง  

รางวัลอื่น  จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวขจรกล่ิน ศรีฮาด  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวสุพรรษา อรัญญา  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวอรียา รักษาโฉม  
ร่วมการแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวสุพรรณี เจริญยิ่ง  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 



 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายฟ้าประธาน ชัยเอิก  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสมพร หนูแสน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสิทธิชัย กวยทอง  
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวทิวาพร วงษ์นาแค  
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวธิดารัตน์ อ่างแก้ว  
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายธวัชชัย ทะนีวัน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวธนารีย์ จอดพิมาย  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสิทธิชัย กวยทอง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการออกแบบ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวทิวาพร วงษ์นาแค  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการออกแบบ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวธิดารัตน์ อ่างแก้ว  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการออกแบบ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายฟ้าประธาน ชัยเอิก  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสุดยอด
ทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์กปีท่ี 9 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมู
นิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 



 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายศราวุธ สุดหลักทอง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันสุดยอด
ทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์กปีท่ี 9 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค บริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ คอมมูนิเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 

นายสายธาร สวนมอญ  
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพฒันา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายภูวมินทร์ จตุพรม  
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพฒันา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอนาวุฒิ อรรคบุตร  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวรวิทย์ มณีเลิศ  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวสิริมา สายเช้ือ  
รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย "เยลล่ี
สมุนไพร" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวินัย เล็บขาว  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ทักษะงานเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสิทธิศักดิ์ บุญเสริม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ทักษะงานเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายจักรี มณีแสง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ทักษะงานยานยนต์ 
ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอาทิตย์ น้อยบาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ทักษะงานยานยนต์ 
ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายกิตติโชติ ลีกา  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะงานจักรยานยนต์ 
ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

 



 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายศุภนัฐ พูลศิลป์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะงานจักรยานยนต์ 
ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายศิริวัฒน์ แสนสนาม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะงานเครื่องยนต์
เล็กดีเซล ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอิธิพัทธ์ พุฒหอม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะงานเครื่องยนต์
เล็กดีเซล ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายธีรภัทร์ เวียงศิริ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ทักษะงานปรับอากาศ
ยานยนต์ ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอดิศักดิ์ เสียราช  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ทักษะงานปรับอากาศ
ยานยนต์ ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาววิภวาณี อภิโชติชัชวาลย์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกวดพดู
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวฐิติมา ค าศรี  
รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย "เยลล่ี
สมุนไพร" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายเอกรินทร์ ศิริสิงห์  
รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย "เยลล่ี
สมุนไพร" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวอภัฒชรา พิมพ์ส าราญ  
รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย "เยลล่ี
สมุนไพร" 

รางวัลอื่น  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอนาวุฒิ อรรคบุตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 



 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายวรวิทย์ มณีเลิศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวชิรวิทย์ สิงหะราชา  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายพาทิศ กาสิงห์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายนัฐพล โพธิ์ภักดี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดต้ังและ
ควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายพลกฤต สีด า  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดต้ังและ
ควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายศรัณย์ บัวพุทธ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดต้ังและ
ควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวฐิติมา ค าศรี  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี5 ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ (Marketing Plan) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวอภัฒชรา พิมพ์ส าราญ  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี5 ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ (Marketing Plan) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวศิริญญา ผดุงศรี  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี5 ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ (Marketing Plan) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายเอกรัตน์ สรสิทธิ์  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี5 ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ (Marketing Plan) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายพิภพพัทร์ ภูสุวรรณ  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี5 ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ (Marketing Plan) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 



 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายชลทิศ ภูโพนม่วง  
เยาวชนดีเด่น อันดับ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลอื่น  จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางสาวอัญชลี คุ้มเหล่ายุง  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน "รักการอ่าน" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวเกษวดี สับประเสริฐ  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน "ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 

 ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่ มเติมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏบิัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศกึษำ 

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

 4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
  เชิงปริมาณ : นักเรียนท่ีเข้ารับการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 3  
   จ านวน 148 คน นักเรียน ระดับ ปวส.2 จ านวน 102 คน  
   รวมทั้งส้ิน  250 คน 
  เชิงคุณภาพ : ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 250 คน  
   จากจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 95 
  ผลสะท้อน : สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
                              ประจ าปีการศึกษา  2564 โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการการประเมินมาตรฐาน 
   วิชาชีพครบทุกสาขาวิชาท่ีเปิดท าการเรียนการสอน 
               2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
  เชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปจากผลการทดสอบ 
   ทางการการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3  
   จ านวน 46 คน 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
   อาชีวศึกษา (V-NET) ร้อยละ 29 
  ผลสะท้อน : องค์กรหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 
   สถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
   (V-NET) พร้อมท้ังเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
   หลากหลายช่องทาง 
  สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ คุณลักษณะ 
 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
 
 



 4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอสิระ 
  เชิงปริมาณ : ระดับ ปวช. มีการจัดการเรียน การสอนทุกสาขาวิชา จ านวน 166 คน 
   ระดับ ปวส. มีการเรียนการสอนในรายวิชาปรับพื้นสาขางานบัญชี จ านวน  
   15 คน และนักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและ 
   ส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 35 คน จ านวนผู้ท่ีส าเร็จ 
   การศึกษาและเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 5 คน และท่ีก าลังศึกษาอยู่  
   จ านวน 5 คน 
  เชิงคุณภาพ : เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 
   อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  ผลสะท้อน : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการเผยแพร่ 
   ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง อาทิ www.kaset.ac.th / Page Facebook :  
   วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย / ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 

 2. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
  เชิงปริมาณ : จ านวนรางวัลระดับสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนรางวัลระดับ 
   จังหวัด เหรียญทอง จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะ 
   การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. โดยอาชีวศึกษา 
   จังหวัดร้อยเอ็ด 
  เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะ ระดับคุณภาพ คือ ดี ค่าคะแนนเท่ากับ 3  
  ผลสะท้อน : สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพท้ังระดับสถานศึกษา  
   และระดับจังหวัด หลากหลายท่องทาง อาทิ Page Facebook. 
   วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เป็นต้น ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการตอบรับ 
   ด้านต่างๆ จากชุมชน 
  สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1.2 ด้านทักษะและการ 
 ประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 84.00 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
   1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     เชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 262 คน 
     เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษา 262 คน แรกเข้า จ านวน 366 คน เมื่อเทียบกับแรก 
   เข้าคิดเป็น  ร้อยละ 71.58 ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คือ ดีเลิศ 
 



     ผลสะท้อน : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและคณะครูประจ าแผนกวิชาด าเนินการร่วมกันตาม 
   กระบวนการดูละและแนะแนวของงานครูท่ีปรึกษาและงานแนะแนวฯ โดยมี 
   การแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ในการท าหน้าท่ีดูแล 
   ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน านักศึกษาในการใช้ชีวิต และแนะแนว 
   การศึกษาใหส้ามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  
   นักศึกษาสามารถเข้าถึงครูท่ีปรึกษาได้หลากหลายช่องทาง เช่น การเข้าพบ 
   ส่วนตัว ทางไลน์ เฟสบุ๊ค ทางโทรศัพท์ เป็นต้น ท าให้เกิดการพูดคุย และ 
   รับทราบถึงปัญหาของนักศึกษามากขึ้นช่วยแก้ปัญหาการลาออกกลางคัน  
   และครูท่ีปรึกษายังท าหน้าท่ีก ากับติดตาม ให้ค าแนะน าในการเรียนแต่ละ 
   ภาคการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จ านวน 537 คน 
  เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 100 
   ผลสะท้อน : ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน ครูผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ 
   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความประพฤติท่ีดี มีความตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์  
   มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น โดยผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการเข้าร่วม 
   กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมกลาง กิจกรรมชมรมและกิจกรรมหน้าเสาธง  
   ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ 
   เป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร ภูมิใจในความ 
   เป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผล 
   การประเมิน ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 3. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  เชิงปริมาณ : จากการส ารวจจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปี 
   การศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีมีงานท าในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ 
   เอกชน ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อจ านวน 47 คน 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ท่ีมีงานท าในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
   ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ ร้อยละ 17.94 ค่าคะแนนเท่ากับ 1 คือ 
   ก าลังพัฒนา 
  ผลสะท้อน : ผู้ส าเร็จการศึกษา ท้ังหมดของปีการศึกษา 2563 ท างานในหน่วยงานของ 
   รัฐหรือเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ซึ่งสถานศึกษามี 
   กระบวนการรูปแบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบติดตาม 
   ผู้ส าเร็จการศึกษา และกรอกข้อมูล V-Cop และมอบหมายครูท่ีปรึกษา 
   ด าเนินการติดตามดังกล่าวหลากหลายช่องทาง อาทิ Facebook Line  
  สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 28.42 อยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 
 



    2) จุดเด่น  
   1. นักเรียนระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชาเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
ปฏิทินท่ีก าหนดไว้ และมีผู้ผ่านการทดสอบในครั้งแรก  
 2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้งานวัดผลและประเมินผล ด าเนินโครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ทุกปีการศึกษา 
 3. สถานศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ซึ่งได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ระดับ ปวช.3 ในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ทดสอบ โดยจัดท าโครงการพัมนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยจัดให้มีการสอนเพิ่มในรายวิชาท่ีท าการทดสอบ รวมท้ังการจัดท าคู่มือประกอบการ
เข้ารับการทดสอบให้แก่ผู้เรียน 
 4. สถานศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทุกสาขาวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

   3) จุดที่ควรพัฒนำ  
   1. สถานศึกษา ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้มีโครงการกิจกรรมด้านคนดี คนเก่ง ท่ีหลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะรอบด้าน 
 2. สถานศึกษาควร ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีตรงสาขา
อาชีพ เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการมีงานท าท่ีตรงสายงาน  
 3. สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรม ท่ีให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความรู้ ทักษะ ด้านแข่งขันทักษะ ด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ได้หลากหลายด้านทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 4. สถานศึกษาควรส่งเสริม โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการออกกลางคันมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ปริมาณผู้ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับผู้แรกเข้า 

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
   ด้านความรู้ 
 1. ทุกสาขาวิชาควรด าเนินการปฐมนิเทศและจัดสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 และ
นักศึกษาระดับ ปวส.2 โดยทบทวนเนื้อหาท้ังหมดท่ีได้เรียนมา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เพิ่มเติม ก่อนทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-net) เพื่อให้ค่าคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ และการสร้างผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพท่ีตรงสายงาน พร้อม
ผลักดันผู้เรียนสู่ตลาดแรงงานให้ตรงสาขางาน 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 3. สถานศึกษาควรส่งเสริม ให้แผนกวิชาจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
ในเรื่องการด ารงชีวิตในสังคมหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติ 
  
 



4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
  เชิงปริมาณ :  สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู  ไ ด้รับการพัฒนาหลักสูตร ความรู้  
   ความสามารถตามสาขาวิชาและน าไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
   ครบท้ัง 9 แผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  ผลสะท้อน : หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับในการจัดการเรียน การสอนของ 
   สถานศึกษาและให้การสนับสนุนสถานศึกษาหลายด้าน 

 2. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
  เชิงปริมาณ : - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
                  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
                  - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                  - สาขาวิชาช่างยนต์ 
                  - สาขาวิชาการโรงแรม 
                  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                  - สาขาวิชาการบัญชี 
                  - เทคนิคพื้นฐาน 
                  - สามัญสัมพันธ์ 
  เชิงคุณภาพ :  ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  ผลสะท้อน : หน่วยงานภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 คิดเป็นร้อยละ 64.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
  เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการวิเคราะห์หลักสูตร การ 
   ก าหนดหน่วยการเรียนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ 
   ท่ีพึงประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและใช้ส่ือการเรียน  
   การสอนท่ีเหมาะสมครบท้ัง 41 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนน เท่ากับ 5 คุณภาพระดับยอดเย่ียม 



  ผลสะท้อน : สถานศึกษามีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและได้รับการยอมรับ 
   คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียน  
   นักศึกษามีส่วนร่วมในหลายๆ กิจกรรม อาทิ โครงการ Fix it center  
   โครงการอาชีวะอาสา และการฝีกอาชีพในสถานประกอบการ เป็นต้น 

 2. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญและน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียน กำรสอน 
  เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีน าไปใช้กับผู้เรียนและสอดคล้องกับ 
   รายวิชาของหลักสูตร 
  เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนน เท่ากับ 5 คุณภาพระดับยอดเย่ียม 
  ผลสะท้อน : สถานประกอบการมีความพร้อมในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างาน 
   หลังจากส าเร็จการศึกษา 

 3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  เชิงปริมาณ : จ านวนครูท้ังส้ิน 41 คน ตรงสาขา จ านวน 40 คน ไม่ตรงสาขา  
   จ านวน 1 คน 
  เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนน เท่ากับ 5 คุณภาพระดับยอดเย่ียม 
  ผลสะท้อน : ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท าแผนการ 
   จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอน 
   ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัด 
   และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ 
   ศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัย เพื่อ 
   พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

 4. กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
  เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท้ังส้ิน จ านวน 33 คน 
   2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาท่ี 
   เป็นปัจจุบัน ท้ังส้ิน จ านวน 40 คน 
   3. ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
   การเรียนรู้ท้ังส้ิน จ านวน 39 คน 
   4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
   ท้ังส้ิน จ านวน 41 คน 
   5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  
   ท้ังส้ิน จ านวน 19 คน 
  เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน ร้อยละ 83.90  
   ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ 
   หรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการ 
   บริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรง 
   ให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล 



 5. กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
  เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
   จ านวน 41 คน 
   2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี จ านวน  
   30คน 
   3. ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ 
   จัดการเรียนการสอน  จ านวน 41 คน 
   4. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
   จ านวน 36 คน 
   5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับ 
   การยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 30 คน 
  เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 41 คน  
   คิดเป็นร้อยละ 100 
  ผลสะท้อน : ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการ 
   พัฒนาตนเองตามแผน  และกระบวนการพฒันาวชิาชีพ มีการน าผลจากการ 
   พัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี 
   ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และมีครูผู้สอนท่ีมี 
   นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ 
   หรือเผยแพร่  

 6. กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
  เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วในการ 
   จัดการเรียน การสอน มีท้ังหมด 8 ห้อง ประกอบด้วย 
    1. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 5 ห้อง 
   2. แผนกวิชาการบัญชี จ านวน 1 ห้อง 
   3. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน 1 ห้อง 
   4. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จ านวน 1 ห้อง 
  เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วในการจัดการ 
   เรียน การสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ 
   ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน  การสอน การสืบค้น และการพัฒนา 
   กระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ จากการ 
   ประเมินร้อยละของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต 
   ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียนและ 
   ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 อาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 



 4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายใน 
   สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพครบทุกฝ่าย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
   ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps (เมกะบิทต่อนาที) ครอบคลุมพื้นท่ี 
   สถานศึกษา 
  เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอด 
   เย่ียม 
  ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
   จัดการสถานศึกษา ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  
   รายละเอียด ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ 
   บริหารสถานศึกษา 9 ประการ ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักศึกษา  
   ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูล 
   สถานประกอบการ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานจังหวัด มีระบบ 
   บริหารจัดการงานท่ัวไป E-Office และระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 
   ออนไลน์ อีกท้ังมีการปรับปรุงพัฒนาระบบทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

 2. อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม 
  เชิงปริมาณ : ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
   คิดเป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนน เท่ากับ 5  ระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 
  ผลสะท้อน : สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร 
   สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน แหล่งการเรียนรู้ และส่ิง 
   อ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 
   หรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทขอสถานศึกษา  
   ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดับ  
   คุณภาพ ยอดเย่ียม 

 3. ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
  เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ 
   คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความ 
   ปลอดภัย ได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ข้อ 
  ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม  
   ระบบการส่ือสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายใน 
   สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับการให้บริการ 



   ทางการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา และ 
   ผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ผลการประเมิน มีผลการประเมิน 5 ข้อ ระดับ 
   คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการโดยมีผู้เข้า 
   ใช้บริการ ภาคเรียนท่ี 2/2564 จ านวน 1,044 คน คิดเป็นร้อยละ 91.50 
  เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ภาพรวมอยู่ใน 
   ระดับดีมาก โดยการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความ 
   ตระหนักถึงการแสวงหาความรู้ หมั่นศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยวิเคราะห์ 
   จากจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 
  ผลสะท้อน : ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทย 
   บริการ โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บจาก 
   กลุ่มตัวอย่าง 35 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับ มาก  
   ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 

 5. ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
  เชิงปริมาณ : สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps (เมกะบิตต่อนาที) 
   ครอบคลุมทุกพื้นท่ีใช้งาน 
  เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ 
   งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 5 ข้อ 
  ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน 
   สารสนเทศ ภายในสถานศึกษา ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ  
   1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบั ติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี 
  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ เปิดท าการเรียนการสอน 7 สาขาวิชา ท้ัง 7 สาขาวิชา จัดการ 
   เรียน การสอนระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 100 (ปวส.) 
  เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการจัด 
   การศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการมีความต้องการนักศึกษาฝึกอาชีพ 
   ในสถานประกอบการมากขึ้น และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 



 2. กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) 
  เชิงปริมาณ : สาขาท่ีเปิดท าการสอนทวิศึกษา จ านวน 3 สาขาวิชา จากท้ังหมด 7  
   สาขาวิชา ร้อยละของผู้เรียนทวิศึกษา แผนกช่างยนต์ จ านวน 38 คน  
   คิดเป็นร้อยละ 67 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  
   22 และแผนกวิชาการบัญชี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11 
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา จากการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สามารถน าวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร 
   วิชาชีพ (ปวช.) ไปต่อยอดศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป และประกอบอาชีพใน 
   อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลสะท้อน : สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายและเป็นการเปิด 
   โอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนท่ีสนใจในการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
   สามารถเรียนควบคู่กับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 

 3. กำรบริกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น 
  เชิงปริมาณ : สาขาวิชาท่ีเปิดการจัดการเรียน การสอนในการฝึกอบรมและพัฒนา 
   วิชาชีพระยะส้ัน ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 สาขาวิชา จากท้ังหมด  
   11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 63.64 
    1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
    3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
    4. สาขาวิชาการบัญชี 
    5. สาขาวิชาช่างยนต์ 
    6. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
    7. สาขาวิชาการโรงแรม 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในการบริการ ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ 
   ระยะส้ันผ่านการฝึกอบรม คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้เข้ารับการ 
   ฝึกอบรม 
  ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจในรายวิชาท่ีสอน และจบการศึกษาตามหลักสูตรท่ี 
   ก าหนด 
  สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การ 
 ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   2) จุดเด่น  
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) สามารถน าวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้ในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา 
โดยไม่ต้องมีการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน และยังสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. เป็นระบบทวิภาคี 100 % ส่งผลให้ผู้เรียนมีรายได้
ระหว่างเรียนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตามนโยบายรัฐบาล 



 3. ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถน าเอาทักษะท่ีดีไปใช้ในการแสวงหาความรู้ การตระหนักถึงคุณค่าใน
การศึกษา ค้นคว้า การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลตามสภาพจริงหลากหลายรูปแบบ 
 5. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ด้านการท างานของวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา 
 6. นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อม และการพัฒนาได้เร็ว เนื่องจากมีทักษะด้านการปฏิบัติงานโดยตรงก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
 7. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรานสมรรถนะ การปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่ม อย่างมีระบบและตรงความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการทุกสาขาวิชา  
 8. สถานศึกษาจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบทวิ
ศึกษา พร้อมจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 9. ผู้บริหารและครูผู้สอน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
 10. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
 11. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
 12. สถานศึกษา มีศูนย์วิทยบริการ อาคารสถานท่ี เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
 13. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการในสถานศึกษา 

   3) จุดที่ควรพัฒนำ  
   1. การจัดโครงสร้างเวลาเรียนค่อนข้างมีอุปสรรค เนื่องจากบริบทของวิทยาลัยและโรงเรียน
เครือข่ายทวิศึกษา มีระยะทางท่ีห่างไกล ส่งผลต่อเวลาเรียนในเรื่องการเดินทาง 
 2. ควรพัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพให้มีความมั่นคง ส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน มี
ประสิทธิภาพให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 3. ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์วิทยบริการให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น 
 4. ควรมีระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศภายในศูนย์วิทยบริการ ท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
 5. ควรส่งเสริม หรือสร้างแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาความรู้ให้เกิดเป็นคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์กับผู้เรียน 
 6. วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ ส่งผลให้ช้ินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
 7. ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านทักษะด้านการแสดงออก และความมีระเบียบวินัยให้เพิ่มมากขึ้น 

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
   1. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 2. ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือประชาชนท่ัวไป  
น าทักษะไปต่อยอดสร้างอาชีพ ท้ังในชุมชน ท้องถิ่นตามบริบทของแต่ละท้องถิ่นนั้น ตามสภาพสังคมปัจจุบัน 
 3. การจัดหาอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการและการศึกษาค้นคว้าท่ีมีจ านวน
เพียงพอต่อผู้เรียน 
 4. ควรพัฒนาระบบการสืบค้นอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์วิทยบริการให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 



4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
  เชิงปริมาณ : บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมครบทุกคน คิด 
   เป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด 
   มาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการหรือ  
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  ผลสะท้อน : การด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
   ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอก 
   ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและทุกคนให้การยอมรับ ส่งผลให้การด าเนินงาน 
   บรรลุเป้าหมาย 

 2. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  เชิงปริมาณ : สาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียน การสอนครบทุกสาขาวิชา  
   คิดเป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ : จากการตรวจสอบข้อมูล มีค่าคะแนน เป็น 5 ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
  ผลสะท้อน : องค์กรภายนอกท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ 
   สอนให้แก่วิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับการจัด 
   การศึกษา และสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลิตก าลังคน 
   ให้กับประเทศ 

 3. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้ 
   ด าเนินการให้บริการประชาชนตามกิจกรรมดังต่อไปนี ้
    1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ด าเนินการ  
    2 ครั้ง คือ 
        - ครั้ง ท่ี 1 ณ ศูนย์ต าบลบ้านฝาง 
        - ครั้งท่ี 2 ณ ศูนย์ต าบลสิงห์โคก 
    2. โครงการอาชีวอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 1 ครั้ง 
    3. โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะ ทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it –จิต 
    อาสา)  คือการจัดท ากิจกรรมอาหารส าเร็จรูปหรือข้าวกล่องเพื่อ 
    ให้บริการกับบุคลากรทางการแพทย์ การจัดกิจกรรมติดต้ังระบบ 
    ไฟฟ้าในอาคารผู้ป่วยติดเช้ือโควิด และติดต้ังระบบไฟฟ้าใน 
    ห้องน้ าเพื่อรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกัน 



  เชิงคุณภาพ :  
   1. โครงการ (Fix it center) ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
   2. โครงการอาชีวอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ค่า 
   คะแนนเท่ากับ 5 
   3. โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะ ทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it (Fix it -จิตอาสา)  
   ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
  ผลสะท้อน : ประชาชนในศูนย์บริการมีความยินดีและพึงพอใจเป็นอย่างมากท่ี 
   วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชน ท้ังยังฝึกอาชีพ 
   ต่อยอดอาชีพท่ีเกิดการพัฒนาแก่ชุมชนเป็นอย่างดี 
  สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของบุคลากรครูและนักเรียนท่ีส่งเข้าประกวด 
   ระดับ อศจ. ร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 ผลงาน 
  เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน 
   สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังนี้ 
    วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้ส่งผลงานเข้าประกวดระดับ อศจ.  
   ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564  จ านวน 10 ผลงาน ได้แก่ 
   ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝัง 
   ตัว  
   - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “เครื่องตรวจจับควันในห้องน้ าไร้สาย”  
   - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “เครื่องอัดลูกปืน” ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญ 
   ทอง  
 ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ    
   - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “อุปกรณ์ดัดลวดตาข่าย” ได้รับรางวัลชมเชย  
   ระดับเหรียญเงิน 
   - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “อุ่นสมุนไพรต้านภัยโควิด” ได้รับรางวัลชมเชย 
   ระดับเหรียญทองแดง  
 ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย   
 - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “แจ่วบองหนังเค็ม” ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 
 - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “เยลล่ีสมุนไพร” ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
 



 ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร  
 - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “เตานึ่งก้อนเช้ือเห็ดพลังงานชีวมวล” ได้รับรางวัลชมเชย
 ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน    
   - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “ถุงคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง” ได้รับรางวัลชมเชย  
   ระดับเหรียญทอง 
   - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “ยาดมสมุนไพร”   
   - ช่ือส่ิงประดิษฐ์ “วิจิตรศิลป์ถ่ินสาเกตุนคร”  
   (Saket Nakhon Handicraft Lines) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
  ผลสะท้อน : - องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 
   สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
   ของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ และผลงานส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 
   ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ช่ือส่ิงประดิษฐ์ "วิจิตรศิลป์   
   ถิ่นสาเกตุนคร"  (Saket Nakhon Handicaft Lines) และได้รับรางวัล 
   ชนะเลิศระดับเหรียญทองและได้จดลิขสิทธิ์เป็นสินค้า โอทอป ของขึ้นช่ือ  
   อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
    สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
 งานสร้างสรรค์ งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 60.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 2) จุดเด่น  
   1. สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนรวม โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
และมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กรหรือหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐ เอกชน ท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
 3. สถานศึกษาส่งเสริมให้สนับสนุนให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางกรศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการบริการชุมชนท้ังด้านวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ และจิตอาสาพัฒนาทุกสาขาวิชา 
เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา พัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
         5. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย หลังจากจบการศึกษาแล้วมีงานท า 100% 
อาทิ การประกอบธุรกิจส่วนตัว งานเอกชน และงานราชการ เป็นต้น 
         6. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 

 3) จุดที่ควรพัฒนำ  
   1. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
 2. งบประมาณท่ีได้รับจากการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม โครงการส่ิงประดิษฐ์ ท าให้
ช้ินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
 3. ระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนและมีความหลากหลายตรงความต้องการของ
สาขาวิชา 



 4. ควรส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการชุมชนและจิตอาสาเข้ารับการฝึกอบรมทุก ๆ 
ปี เพื่อพัฒนาความรู้ในการให้บริการทันเทคโนโลยี พร้อมท้ังติดตามข้อมูลข่าวสารตลอด เพื่อพัฒนาบุคลากร
และองค์กรต่อไป 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
   1. สถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 2. ควรมีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียน การสอนให้สอดคล้อง 
 3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและติดตามผลอย่างเป็นระบบ 
 4. สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ท่ีมุ่งสู่ระดับนานาชาติ มีการนิเทศติดตาม และการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 5. ควรส่งเสริมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกให้บริการซ่อมท่ีตรงกับสาขางานในแต่
ละแผนกวิชา พร้อมมีการก ากับติดตามเป็นระยะให้การด าเนินการเกิดความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ  

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศกึษำ พ.ศ. 2561 
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
 

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

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)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 21 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 84.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 



ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ

คะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 2 4 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 1 15 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 27 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 28.42 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ยอดเยีย่ม (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 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 16 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 64.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 



ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 0 0 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 75 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 88.24 
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)  
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  



ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
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)  

 

5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
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)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
15 

60.00 

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 (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 



5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 67.27 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 28.42 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 90.73 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 88.24 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 90 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 80.00 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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 
ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำตำมบรบิทของสถำนศกึษำทีก่ ำหนดเพิม่เติม 

 

 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 

 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์
เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังน้ี  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
 
 

1. 1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและทดสอบทาง
การศึกษาระดับด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

2. 2) โครงการจัดจัดหาสมุดบันทึกเวลาและประเมินผลการ
เรียน (ฝว.03)  

3. 3) โครงการสอบวัดและประเมินสรุปผลปลายภาคเรียน  
4. 4) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสาขางาน 

ระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. 1) โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและการส่งเสริมศักยภาพ

เป็นผู้ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2564  
2. 2) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการเป็นนักธุรกิจ  
3. 3) โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่ระดับชาติ  
4. 4) โครงการพัฒนาร้านสหการ สง่เสริมผลิตผลการค้าและ

ประกอบธุรกิจ  
5. 5) โครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2564  

6. 6) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1. 1) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกต้ังนายกองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการเทคนิค
เกษตรวิสัย ประจ าปีการศึกษา 2564  

2. 2) โครงการบรรยายพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิชมรมวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

3. 3) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (สวดมนต์ไหว้พระ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

4.  



มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5. 4) โครงการพัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา 

ถวายเทียน) ประจ าปีการศึกษา 2564  
6. 5) โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นเพ่ือ

แผ่นดิน ประจ าปีการศึกษา 2564  
7. 6) โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและการส่งเสริมศักยภาพ

การเป็นผู้ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2564  
8. 7) โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  
9. 8) โครงการพิธีไหว้ครูและบวงศวรพระวิษณุกรรม 9) 

โครงการ 4 กรกฎา วันสถาปนาวิทยาลัย  
10. 10) โครงการอบรมเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรมองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
11. 11) โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา  
12. 12) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 

2564  
13. 13) โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคและ

ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564  
14. 14) โครงการสง่เสริมวันส าคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณี  
15. 15) โครงการกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day  
16. 16) โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2564  
17. 17) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  
18. 18) โครงการอบรมการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน  
19. 19) โครงการประชุมผู้ปกครอง  
20. 20) โครงการออกเย่ียมบ้านผู้เรียน  
21. 21) โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน (Homeroom)  
22. 22) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา  
23. 23) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  
24. 24) โครงการแนะแนวสัญจร  
25. 25) โครงการจัดท าท าเนียบรุ่นผู้ส าเร็จการศึกษา  
26. 26) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 



มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1) การจัดท าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพ่ือการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ  

2. 2) ศูนย์ฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตร 
18 ชั่วโมง สาขาช่างติดต้ังโซลาร์เซลล์ ระดับ 1  

3. 3) จัดท าโครงการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564  
4. 4) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะและ 
5. บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอนั

พึงประสงค์ แลปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  
6. 5) จัดท าแผนกการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564  
7. 6) การเข้าฝึกอบรมของข้าราชการครู ครูพิเศษสอน  
8. 7) การจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

และเทคโนโลยีความปลอดภัย มหานครฉงชิง่ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระยะสั้น  

9. 8) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการ
เป็นผู้ประกอบการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

10. 9) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1) การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  

2. 2) การจัดท าแผนการจัดการเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2564 3) การจัดการเรียบการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  

3. 4) การจัดท าวิจัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียน  

4. 5) ครผูู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ  

5. 6) ครผูู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง  
6. 7) ครผูู้สอนน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน  
7. 8) ครผูู้สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ  
8. 9) จัดท ารวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุก

รายวิชาให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร  



มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 9. 10) จัดท าตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ 

และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง  
10. 11) จัดท าแบบฟอร์ม แบบบันทึกหลักการสอน แผนการ

จัดการเรียนรู้ โครงการสอน เป็นต้น  
11. 12) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสมรรถนะร่วมกับ

สถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดรายวิชา
และสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

12. 13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูส้อนในสถานศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้
หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา  

13. 14) ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตาม
หลักสูตร  

14. 15) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูส้อนจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนและการจัดการเรียน การสอน สื่อ
เทคโนโลยีการสอสนที่ทันสมัย  

15. 16) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพต่อการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  

16. 17) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา  
2. 2) โครงการพัฒนาระบบภายในและปรับปรงุ

เครื่องปรับอากาศภายในห้องควบคุมระบบสารสนเทศและ
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต  

3. 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใชง้านโปรแกรม RMS 
2016  

4. 4) โครงการปรับปรงุงานอาคารสถานที่  
5. 5) โครงการปรับปรงุระบบน้ าประปา  
6. 6) โครงปรับปรุงเวทีหอประชุมอาคารอ านวยการ  
7. 7) โครงการซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า  
8. 8) โครงการจัดท าโรงจอดรถยนต์  
9. 9) โครงการปรับปรงุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
10. 10) โครงการจัดท าพ้ืนที่ขยายผลโครงการชีววิถีเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน  
11. 11) โครงการห้องสมุดเสริมนิสัยรักการอ่าน 



มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. 1) โครงการสัมมนาหลังฝึกอาชีพ  

2. 2) โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  

3. 3) โครงการจัดท าสมุดบันทึกฝึกอาชีพ  
4. 4) โครงการเขียนแผนฝึกอาชีพ  
5. 5) การบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือการ

จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
6. 6) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู นิเทศ 
7. เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
8. 7) จัดระบบการออกนิเทศ ติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษา  
9. 8) จัดท าแบบรายงานการฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษา  
10. เพ่ือบันทึกข้อมูลการฝึกอาชีพ  
11. 9) ประชุมชี้แจงบุคลากร ครูผูส้อน ในการจัดการเรียน 
12. การสอนระบบทวิภาคี  
13. 10) การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัด 
14. การเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
15. ตอนปลาย (ทวิศึกษา)  
16. 11) การจัดท าแผนการเรียนโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐาน  

17. 12) การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาโครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) 13) การออกนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักเรียนโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

18. 14) การวัดและประเมินผลของนักเรียนโครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
15) การส าเร็จการศึกษาของนักเรียนโครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
16) การจัดท าสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผล
สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในการบริการฝึกอบรมและ
พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

 
 



มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้ 1. 1) โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ  

2. ในประเทศและต่างประเทศ  
3. 2) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
4. 3) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ระยะเวลา 4 ปี ( พ.ศ. 2564 - 2567 )  
5. 4) โครงการอ าเภอย้ิมเคลื่อนที่  
6. 5) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fix it center )  
7. 6) โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์  
8. 7) โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่  
9. 8) โครงการขับข่ีปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อค 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 1. 1) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
2. 2) โครงการเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

แก่ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 
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