รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report:SAR)
ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีว ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง มีเกณฑ์การประเมิน คุ ณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้ง ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
จากหลักการดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้เห็นความสำคัญและตระหนักในหลักการและมุ่งที่
จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการดำเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตาม
ระเบียบและกลไกที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ขอขอบคุณสถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง คณะครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียนนักศึกษา ที่ช่วยให้การดำเนินการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report (SAR))
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
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๓
ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 2021-05-31 เวลา 14:42:35
ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 ที่จัด ทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 ที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ระดับ ดีเลิศ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 84.33 ระดับ ยอดเยี่ยม
1.2 จุดเด่น
1.2.1 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ มีการดำเนินการจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา, แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙
1.2.2 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการประชุมครู บุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพ และการปรับปรุงมาตรฐานอาชีวศึกษาที่ปรับเปลี่ยน
1.2.3 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ให้การส่งเสริมพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน
1.2.4 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ให้บริการและวิชาชีพในชุมชนเป็นอย่างดี
1.3 จุดควรพัฒนา
1.3.1 สถานศึกษายังขาดครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน
1.3.2 สถานศึกษายังไม่มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรื อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)

๔
1.4.1 สถานศึกษาควรมีการจัดให้มี ครูพ ิ เศษ ครูภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น ครู ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน
1.4.2 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาคุณภาพการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื ่ อ ง มาตรฐานการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสถานประกอบการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
หน่วยงาน องค์กร
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. วิทยาลัยจัดให้มีหัวหน้างานอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคีรับผิดชอบดูแลการจัด การเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4. วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แม่ ว งก์ ส ามารถจั ด ทำข้ อ ตกลงการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ร ่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการ
5. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์สามารถจัดครูนิเทศติดตามและกำกับดูแลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

๕
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือ
สาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรื อกำหนดรายวิชา
เพิ่ม
1. การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
1.1 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
1.2 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร
1.3 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
1.4 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
1.5 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื ่อ นคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ม ี ค ุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระตามมาตรฐาน อาชีวศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อได้
1.2 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานในสถานประกอบการเกิดความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาจากกระบวนการจัด
การศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะเป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา และตรงตามต้องการตลาดแรงงาน
2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ มีความรู้ และทักษะ ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ศึกษา
ต่อ ประกอบอาชีพอิสระอยู่ร่วมในสังคมได้
2.1.2 แผนงาน โครงการ
(1.) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
(2.) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
(3.) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
(4.) โครงการการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
(5.) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(6.) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563
(7.) โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(8.) โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(9.) โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
(10.) โครงการแนะแนวการศึกษา
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2.1.3 ตัวชี้วัด
1.) ผู้สำเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาการ(V-Net) ตามเกณฑ์(มาตรฐาน)
2.) ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3.) ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
4.) ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับความพึงพอใจจากสถานประกอบการ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน
2.2.1 เป้ า ประสงค์ ครู ใ ช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะจั ด การเยนการสอนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ปัจจุบัน
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการนำผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1.) ครูจัดทำแผนการสอนฐานสมรรถนะใช้จัดการเรียนการสอน
2.)ครูได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ความรู้ ทักษะ และวิชาชีพ
2.3 กลยุทธ์ที่๓ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2.3.1 เป้าประสงค์ หลักสูตรฐานสมรรถนะจากต้นสังกัดมีการพัฒนาปรับปรุงหรือ
กำหนดรายวิชาใหม่ ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ
2.3.3 ตัวชี้วัด
1.) หลักสูตรฐานสมรรถนะมีการปรับปรุง พัฒนารายวิชาหรือกำหนดรายวิชาใหม่
2.) ร้อยละ 75 ของสาขาที่เปิดทำการสอนมีการปรับปรุง พัฒนารายวิชาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามลักษณะที่พึงประสงค์
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน 3 กลยุทธ์ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนจากกระบวนการเรียน การสอนและกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามลักษณะที่พึงประสงค์
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการวันคริสต์มาส
2.) โครงการตามรอยสุนทรภู่
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3.) โครงการประกวดมารยาทไทย
4.) โครงการสร้างจิตสำนึก ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
6.) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
7.) โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
8.) โครงการวันไหว้ครู
9.) โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง
10.) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด
11.) โครงการอบรมลดความเสี่ยงด้านการพนันและมั่วสุม
12.) โครงการลดความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา
13.) โครงการอบรมความรู้เท่าทันเพศศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยของนักเรียน นักศึกษา
14.) โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
15.) โครงการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณการจัดองค์การวิชาชีพ
16.) โครงการสร้างเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน นักศึกษา
17.) โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
18.) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
19.) โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ คนดี คนเก่ง
20.) โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษา
21.) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
22.) โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ
23.) โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
24.) โครงการชุมนุม ลูกเสือ – เนตรนารี
25.) โครงการ Big Cleaning Day
26.) โครงการกิจกรรม Day Camp และพิธีประดับแถบสองสี
27.) โครงการบริการชุมชนและสังคมของลูกเสือวิสามัญ
28.) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม – นักเรียน นักศึกษา
29.) โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.3 ตัวชี้วัด
1.) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านกิจกรรม
2.) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามลักษณะพึงประสงค์
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนจากกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
2.) โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา
3.) โครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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4.) โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.3 ตัวชี้วัด
1.) จำนวนผู้เรียนร่วมกิจกรรมหรือผ่านกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ
2.) ผู้เรียนปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในแบบอย่างด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรรู้และเข้าใจใช้ชีวิตตามแนวคุณธรรม จริยธรรม และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกับการปฏิบัติงาน
2.3.3 ตัวชี้วัด
1.) จำนวนครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ
2.) ครู และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ให้ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา จัดทำและพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
1.2 เพื่อให้ใช้เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ให้ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์
2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนพัฒนาและจัดทำนวัตกรรม งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
ชุมชน หรือสังคม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ABU
2.1.3 ตัวชี้วัด
1.) จำนวนผู้เรียนจัดทำโครงการ โครงงาน งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
2.) จำนวนโครงการ โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร จัดทำสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์
2.2.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรจัดทำและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
และการนำไปใช้งาน
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ
2.) โครงการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง Hoda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 21

๙
2.2.3 ตัวชี้วัด
1.) จำนวนครูและบุคลากรจัดทำงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์
2.) จำนวนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้งาน
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมจัด
การศึกษา
2.3.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ ร่วมจัดการศึกษา
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการการเรียนร่วมระบบทวิภาคีกับโรงเรียนมัธยม
2.2.3 ตัวชี้วัด
1.) จำนวนองค์กร หน่วยงานรับการบริการวิชาการ วิชาชีพ
2.) จำนวนคนได้รับบริการวิชาการ วิชาชีพตามแผนงาน โครงการ
3.) จำนวนบุคลากรให้บริการวิชาการ วิชาชีพ
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
2.4.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
2.4.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย Internet
2.4.3 ตัวชี้วัด
1.) มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น
2.) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
พันธกิจที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ครู บุคลากรปฏิบัติหน้าที่และภารกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ
1.2 เพื่อให้ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ ครุภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมพร้อมและเอื้อต่อการจัด
การศึกษา
1.3 เพื่อให้การดำเนินการด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากรด้านวิชาการวิชาชีพ และทักษะการจัดการเรียน
การสอน
2.1.1 เป้ า ประสงค์ ครู บุค ลากรมีความรู ้ด ้านวิ ชาการ วิ ช าชี พ และทั ก ษะในการปฏิ บั ติหน้ าที ่ ตามภารกิจที่
รับผิดชอบ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS
2.1.3 ตัวชี้วัด
1.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษา RMS
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปฏิบัติภารกิจตามนโยบายสู่ความสำเร็จ
2.2.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษาปฏิบัติภารกิจตามนโยบายต้นสังกัดและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้สำเร็จลุล่วง

๑๐
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1.) จำนวนโครงการ กิจกรรมตามนโยบายที่สำเร็จ
2.) ผลการประเมินการจัดอันดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
3.) ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐ
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ
ครุภัณฑ์
2.3.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ ครุภัณฑ์
พร้อมเอื้อต่อการจัดกาศึกษา
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
2.) โครงการวันปิยะมหาราช
3.) โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9
4.) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ร. 10
5.) โครงการวันแม่แห่งชาติ
6.) โครงการสืบสานวัฒธรรม ประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย
7.) โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
8.) โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
9.) โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
10.) โครงการปลูกป่าปล่อยพันธ์ปลาอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
11.)โครงการเนื่องในวันดินโลก
12.) โครงการปรับปรุงวิทยบริการและห้องสมุด
13.) โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
14.) โครงการจัดซื้อกระดาษ ปพ.1 และ ปพ.3
15.) โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
16.) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
17.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดแผนกบัญชี และปรับปรุงห้องเครื่องใช้สำนักงานบัญชี
2.2.3 ตัวชี้วัด
1.) จำนวนผลการดำเนินโครงการ แผนงาน
2.) ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ แผนงาน
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติการและ
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานราชการประจำปี
2.4.3 ตัวชี้วัด

๑๑
1.) สรุปผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ
2.) ร้อยละการใช้งบประมาณต่องบประมาณดำเนินงาน
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการบริการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่ชุมชน และสังคม
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการวิชาการ วิชาชีพให้กับชุมชน สังคม
1.2 เพื่อให้สถานศึกษามีเครือข่ายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการบริการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่ชุมชน และสังคม มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานำวิชาการ และวิชาชีพ บริการชุมชน และสังคม
2.1.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษานำวิชาการ วิชาชีพ บริการสู่ชุมชน และท้องถิ่น โดยบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 1 เทศกาลปีใหม่
2.) โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 2 และ3 เทศกาล
ปีใหม่
3.) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาลปีใหม่
4.) โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
5.) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
6.) โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 1 เทศกาล
สงกรานต์
7.) โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 2และ3 เทศกาล
สงกรานต์
8.) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาลสงกรานต์
9.) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์
2.1.3 ตัวชี้วัด
1.) จำนวนคนในชุมชนได้รับการบริการวิชาการวิชาชีพ
2) ร้อยละสาขาวิชาที่เปิดสอนนำวิชาการ วิชาชีพบริการชุมชน ท้องถิ่น
2.2 กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนับ ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชาการและวิชาชีพ ของ
ชุมชนและท้องถิ่น
2.2.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ วิชาชีพ ให้เยาวชนคนในชุมชนและท้องถิ่น
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการการเรียนร่วมระบบทวิภาคีกับโรงเรียนมัธยม
2.2.3 ตัวชี้วัด
1.) จำนวนองค์กร หน่วยงานรับการบริการวิชาการ วิชาชีพ
2.) จำนวนคนได้รับบริการวิชาการ วิชาชีพตามแผนงาน โครงการ
3.) จำนวนบุคลากรให้บริการวิชาการ วิชาชีพ
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนในการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

๑๒
2.3.1 เป้าประสงค์ สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชนในการจัดการศึกษา
2.3.2 แผนงาน โครงการ
1.) โครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
2.) โครงการการเรียนร่วมระบบทวิภาคีกับโรงเรียนมัธยม
2.3.3 ตัวชี้วัด
1.) ลักษณะความร่วมมือของบุคคล องค์กร ชุมชนร่วมจัดการศึกษาสู่สังคมการเรียนรู้
2.) ความพึงพอใจต่อบทบาทสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ
รัฐบาลมีนโยบายให้บริหารด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการ
เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใน โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ระยะที่ 1 ซึ่งมีภารกิจด้าน
การให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การดำเนินการดังกล่าว
สามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ชุมชน คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการต่อเป็นระยะที่ 2 โดยเน้นการซ่อม
เครื่องจักรเกษตรเป็นลำดับต้นๆ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชน
อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแ ผน
บริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้ กับชุมชนจากการได้รับคำแนะนำ
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาดำเนินการนำร่องในปี 2551 รวม 500 จุด และขยาย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 8,000 จุด ทุกเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ
เพื่อ ให้เกิด ประโยชน์ต ่อ ทุก ภาคส่ ว นอย่ า งแท้ จ ริ ง มี ศ ั ก ยภาพการดำเนิ นการบรรลุ ต ามเป้ า หมาย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนิน งานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไ ฟฟ้า/เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และอื่นๆ ให้คำแนะนำวิธีการใช้ การดูแลรักษา
2.) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน
จัดทำหลักสูตรอาชีพ หลั กสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับนั กเรียน
นักศึกษา
3.) บริก ารพัฒนา (Top Up) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช ุ ม ชน โดยครู นำนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาเรี ย นรู ้ และนำ
เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหาi
สถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และนักเรียน
นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชนอันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย
การ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0
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4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)
4.2.2 เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix It Center Thailand 4.0)
4.3 กรอบแนวคิด
4.3.1 ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ระดับดีขึ้นไป
4.3.2 ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Leaning : WIL) สร้าง
จิตอาสานำวิชาชีพบริการวิชาชีพชุมชน
4.3.3 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา (Volunteers) นำวิชาชีพไปบริการชุมชน
4.3.4 ประชาชนผู้รับบริการซ่อมรู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
4.3.5 สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้การเป็นผู้ประกอบการช่างชุมชนมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการสร้างอาชีพ
4.3.6 ใช้เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรม เพื่อขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์
4.4 วิธีการดำเนินงาน
4.4.1 ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายระดับจังหวัดนครสวรรค์ และสถานศึกษา
1.2 สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
1.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย
1.4 เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงาน
4.4.2 ปฏิบัติการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
2.1 บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถ
ทุกประเภท ฯลฯ
2.2 บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน
2.3 บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top Up)
2.4 อื่นๆ มีบริการซ่อมถึงบ้าน
4.4.3 นิเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
3.1 ประเมินผลภายในของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
3.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมโครงการระดับชาติโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการ
4.5 ผลการดำเนินงาน
4.5.1 จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประชาชนผู้รับบริการ ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและ
ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
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4.5.2 ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละศูนย์ ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน และสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมต่อยอดโดยใช้
เทคโนโลยี และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมน
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.6.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวัน
ของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนคนยากจน
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย
4.6.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่อง
เครื่องมืออุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวันในครัวเรือน
4.6.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริ หาร
จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงานสร้างรายได้
4.6.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างที่ยั่งยืน
4.6.5 ประสิทธิภาพกระบวนการของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
สรุป
1. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ให้ความรู้ แก่ประชาชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลบำรุงรักษา และพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่ องใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดย
การยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัย
พื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุม ชน เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและ
การรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้
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2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 10/1 หมู่ 10 ถ.เขาชนกัน-ลานสัก ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์
จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 0-5623-8095 โทรสาร 0-5623-8095-132
E-mail nakonsawan02@vec.mail.go.th Website www.mwtech.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น
สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา) จั ด ตั ้ ง เมื ่ อ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2539 โดยรั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชิงชัย มงคลธรรม เป็นผู้ลง
นาม โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 150 ไร่ 2 งาน เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ถนนเขาชนกัน-ลานสัก
ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายบุญชู พรมหมมารักษ์ และนางสมภักดิ์
พรหมมารั ก ษ์ เมื ่ อ ปี พ.ศ.2539 บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามโครงสร้ า งการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552 โดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
การจัดการศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่
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สภาพชุมชน
อำเภอแม่วงก์เป็นอำเภอที่แยกตัวมาจากอำเภอลาดยาวในจำนวน 13 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2535 ในระยะการปกครองของ นายกมล ศิริวัฒนา นายอำเภอลาดยาว เนื่องจากอำเภอลาดยาวเป็น
อำเภอที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ถึง 2,424 ตารางกิโลเมตร นายอำเภอหลายคนเคยได้ เสนอเรื่องการขอแยกการปกครอง
เพิ่มขึ้นอีก 2 กิ่งอำเภอ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนถึงสมัยของนายศิริพงษ์ จันทร์ชุ่ม เป็นนายอำเภอจึงได้เสนอของ
แยกตำบลอีก 2 ตำบล คือตำบลปางสวรรค์และตำบลแม่วงก์ ทำให้มีตำบล 16 ตำบล หลังจากนั้นได้เสนอเรื่องของตั้ง
กิ่งอำเภอไป 2 กิ่งอำเภอ แต่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติมาเพียง 1 กิ่งอำเภอ คือ กิ่งอำเภอแม่วงก์ โดยให้ตั้งขึ้นบ้าน
เขาแม่กระทู้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วงก์ ในเนื้อที่ 240 ไร่เศษ โดยการประสานงานของนายยุทธยงค์ บูลณ์สิน กำนันตำบล
ศาลเจ้าไก่ต่อ ในพื้นที่ป่าสงวน แม่วงก์ -แม่เปิน ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 โดยมี
นายศิริสิทธิ์ พันธ์นรา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่วงก์

สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชน ได้แก่ เกษตรกรรม รายละเอียดดังนี้
1. อาชีพหลัก ทำสวน ทำนา ทำไร่
2. อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร ทำหัตถกรรม ทอผ้า จักสาน และทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้

๑๖
สถานที่ท่องเที่ยว และของดีอำเภอแม่วงก์อำเภอเม่วงก์มีสถานที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอยู่เป็น
จำนวนมากดังนี้ เขาแม่กระทู้ เป็นทิวเขาที่เป็นแนวกั้นระหว่างตำบลแม่วงก์ ตำบลเขาชนกัน และตำบลวังซ่านกับ
ตำบลแม่เล่ย์ แก่งเกาะใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 24 ตำบลแม่เล่ย์ เป็นลำธารน้ำที่ไหลมาจากป่าในอุทยานแห่งชาติ แม่เรวา
และเป็นลำธารเดียวกันกับที่ไหลผ่านแก่งลานนกยูง แก่งเกาะใหญ่มีลักษณะเป็นโขดหินที่ผุดขึ้นกลางลำธารอย่าง
ระเกะระกะสูงบ้างต่ำบ้าง เวลาน้ ำไหลผ่านจะดังซ่า ๆ และที่พื้นลำธารจะเป็นทราย ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่นิยม
ท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากน้ำตกแม่เรวา เป็นน้ำตกที่มี
ลักษณะสวยงามและมีความสูงมากตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การเดินทางเข้าชมไม่สะดวกเนื่องจากยังไม่ได้
รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะจะต้องเดินทางผ่ านป่าดงดิบเข้าไป แต่ก็เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยมีการเข้าอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรของดีของอำเภอแม่วงก์ที่ขึ้นชื่อมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จาก
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ได้แก่ ผ้ามัดย้อม และข้าวแต๋นน้ำแตงโม ฯลฯ
สภาพสังคม
อำเภอแม่วงก์ เป็น หนึ่งใน 13 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 766.8 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 52,664 คน (พ.ศ.2550) ความหนาแน่นประชากร 69 คน/ตร.กม อำเภอแม่วงก์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
จังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร เขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคีย งกิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอปางศิลาทอง และอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน รวมทั้งอำเภอลานสัก และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
อำเภอแม่วงก์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 67 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลแม่วงก์ จำนวน 9 หมู่บ้าน ตำบล
แม่เล่ย์ จำนวน 26 หมู่บ้าน ตำบลวังซ่าน จำนวน 14 หม่บู ้าน และตำบลเขาชนกัน จำนวน 18 หมู่บ้าน
ท้องที่อำเภอแม่วงก์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่วงก์ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เล่ย์ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังซ่านทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาชนกันทั้งตำบล
ด้านศาสนา ประชาชนของอำเภอแม่ วงก์ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นั บถือศาสนาพุทธ มีศาสนาอื่ นบ้างเล็กน้อยและ
เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอแม่วงก์ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของทางราชการจึงทำให้วัดที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากทางราชการมี
เพียง 9 วัด โดยเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวัสุงคามสีมา มี 3 วัด และวัดที่เป็นสำนักสงฆ์ จำนวน 6 วัด
ด้านวัฒนธรรมประเพณี ส่วนใหญ่ประชากรแม่วงก์ อพยพมากจากต่างถิ่น ทำให้ไม่มีประเพณี ที่ชัดเจนหรือเป็น
เอกลักษณ์ของอำเภอ เป็นเพียงประเพณีของแต่ละชุมชนแตกต่างกันออกไป

๑๗
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
นายสุภี เวียงชัยภูมิ
ครู ค.ศ.๒ ทำหน้าที่
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายปรียา โคตาจตุรพักตร์

ครู ค.ศ.๑ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม

ครู ค.ศ.๑ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
นายสืบศักดิ์ หลงขาว

ครู ค.ศ.๑ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา

นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา

งานกิจการนักเรียนนักศึกษา
นายธวัช จันทร์สิงห์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ

งานบุคลากร
นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล

งานครูที่ปรึกษา
นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน

งานวัดผลและประเมินผล
นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว

งานการเงิน
นายปรียา โคตาจตุรพักตร์

งานความร่วมมือ
นายอุดมศักดิ์ แจ่มมณี

งานปกครอง
นายรัชชาพงษ์ จันแก้ว

งานการบัญชี
นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอุทุมพร แสนเขียว

งานบริหารทั่วไป
นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม

งานวางแผนและงบประมาณ

งานอาคารสถานที่
นายอาทิตย์ รอดย้อย
งานพัสดุ
นายสืบศักดิ์ หลงขาว
งานทะเบียน
นายปรียา โคตาจตุรพักตร์
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

นางสาววชิราพร แกล้วการไถ

งานแนะแนวอาชีพ
นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
งานสวัสดิการ
นางสาวเนตรนารี เกตุสอน
งานโครงการพิเศษฯ
นายอาทิตย์ รอดย้อย

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
นางสาวนิตยา แสงระยับ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาววิชญาพร บุญอินทร์
งานสื่อการเรียนการสอน
ว่าที่ พ.ต.ดุสติ รื่นรวย
งานวิทยบริการฯ
นางสาวเนตรนารี เกตุสอน

แผนกวิชา/สาขาวิชา

แผนกวิชา/สาขาวิชา
๑. ช่างยนต์ –นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน
๓. คอมพิวเตอร์ –นางสาวนิตยา แสงระยับ
๕. สามัญสัมพันธ์ –นางสาวอุทุมพร แสนเขียว
๗. เทคโนโลยีฯ –นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
๙.ก่อสร้าง – นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์

๒. ไฟฟ้ากำลัง – นายรัชชาพงษ์ จันแก้ว
๔. การบัญชี – นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
๖. เทคนิคพื้นฐาน – นายอาทิตย์ รอดย้อย
๘. อิเล็กทรอนิกส์ –นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
343
246
283
872

ทวิภาคี
48
65
49
162

ทวิศึกษา
16
0
16
32

ระดับชั้น
ปกติ
ปวส.1
48
ปวส.2
69
รวม ปวส.
117
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเข้า
สำเร็จการศึกษา
ปวช.3
378
180
ปวส.2
521
108
รวม
899
288
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
แรกเข้า
สำเร็จการศึกษา
ปวช.3
329
190
ปวส.2
123
116
รวม
452
306
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จ ัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ ได้รับการ
รับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู

รวม
407
311
348
1066

ทวิภาคี
102
68
170

รวม
150
137
287
คิดเป็นร้อยละ
47.62
20.73
32.04
คิดเป็นร้อยละ
57.75
94.31
67.70

ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

1

1

-

5

5

5

0
15

15

15

19
ประเภท

ทั้งหมด
(คน)
0
16
10

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)
15
-

สอนตรง
สาขา(คน)
3
-

พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
9
รถ/ ฯ)
รวม ครู
36
35
23
รวมทั้งสิ้น
56
35
23
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม
4
4
8
พาณิชยกรรม
2
2
4
ศิลปกรรม
0
0
0
คหกรรม
0
0
0
เกษตรกรรม
0
0
0
ประมง
0
0
0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
0
0
0
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0
0
0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1
1
2
รวมทั้งสิ้น
7
7
14
ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
จำนวน(หลัง)
อาคารเรียน
3
อาคารปฏิบัติการ
3
อาคารวิทยบริการ
1
อาคารอเนกประสงค์
1
อาคารอื่น ๆ
4
รวมทั้งสิ้น
12
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ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(บาท)
3526930.00
3280317.99
16537500.00
9012415.00
2428290.00
34785452.99

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน
อัตลักษณ์
นำความรู้สู่บริการวิชาชีพ
เอกลักษณ์
บริการชุมชนด้วยวิชาชีพ
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ มุ่งผลิต กำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ สู่ประเทศไทย 4.0
พันธกิจ
1. ดำเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา
3. บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสู่ประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์
1. ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
2. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
3. นักเรียน นักศึกษา ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ
2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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4. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
5. นวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
6. การปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพแก่ชุมชน
กลยุท ธ์ท ี่ 3 พัฒนาผู้เรียน ปลูก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที ่ ดี ใ ห้ ผู ้ เรี ย นเป็ นไปตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้ที
คุณภาพและมาตรฐาน
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาด รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการการ
ภาค
กลาง
ๆ
อาชีวศึกษา
ได้รับรางวัล เกียรติยศ สถิติสูงสุด ลำดับ ๒๔ การ
รางวัลอื่น
ชาติ
บริษัท เอ.พี จำกัด
แข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ๆ
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงาน
รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการการ
ภาค
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ ๓๐
ๆ
อาชีวศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
สำนักงาน
สถิติค่าประหยัดน้ำมันได้ 676.7290 กม./ลิตร การแข่งขันฮอนด้า รางวัล
ชาติ
คณะกรรมการ
ประหยัดเชื้อเพลิง ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
- นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน
เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชือ้ เพลิง ระดับชาติ รางวัล
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า
ชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล เกียรติยศ สถิติสูงสุด ลำดับ อื่น ๆ
จำกัด
๒๔
- นางสาวอุทุมพร แสนเขียว,นางสาวเนตรนารี เกตุสอน,นางสาว
ภัทรภร วิไลมงคล
สำนักงาน
รางวัล
เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ภาค คณะกรรมการการ
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่๓๐ ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญ
อาชีวศึกษา
เงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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ชื่อ-สกุล/รายการ
- นางสาวอุทุมพร แสนเขียว,นางสาวเนตรนารี เกตุสอน,นางสาว
ภัทรภร วิไลมงคล
เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่๓๐ ระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๒
- นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน
เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน วันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ
เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะงานคอนกรีต
- นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะประกอบตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่
- นายเอนก ทับวิชา
เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- นายสุรเชษฐ์ ศิมานนท์
เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
- นายนิตยา แสงระยับ
เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นางเนาวรัตน์ ภูศรีฐาน
ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทผู้บริหาร การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
- นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทครูผู้สอนดีเด่นศรีอาชีวะ
- นางสาววชิราพร แกล้วการไถ
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้าน องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ
- นางสาววัชรา จันทาสี
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ
เจลลดไข้สมุนไพร ๒ in ๑

รางวัล ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ จังหวัด
นครสวรรค์
ชนะเลิศ จังหวัด

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
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ชื่อ-สกุล/รายการ
- นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ไม้สอยอเนกประสงค์
- นางสาวนิตยา แสงระยับ
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องผ่าขนุน
- นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวติ สื่อการสอน Hologram (โฮโลแกรม)
- นายดุสิต รื่นรวย
รวย เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพปั้มน้ำแรงด้น ๒ ระบบ
- นายอเนก ทับวิชา
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวติ เครือ่ งปัดฝุ่น V.๒
- นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ Tomato เพื่อผิวชุ่มชื่น
- นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ครีมหมักผมแก้วมังกร
- นางสาวสุชา จุลบุตร
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สเปรย์สมุนไพรไล่ยุงจากโหระพา
- นายสาธิต คณฑา
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สบู่มะหาดผสมว่านหางจระเข้
- นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ
Health toilet
- นายสุรเชษฐ์ ศิมานนท์
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวติ ไม้ปดั ฝุ่นอัตโนมัติ V.๒

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัล
ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัด นครสวรรค์
รางวัล
ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัด นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
รางวัล
ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัด นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

- นายอเนก ทับวิชา
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
จังหวัด
อืน่ ๆ
นครสวรรค์
พัฒนาคุณภาพชีวติ เครือ่ งไล่แมลงวันกึ่งอัตโนมัติ V.๒
- นายสานนท์ ไชยศาสตร์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ดา้ นการแพทย์หรือ
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
บรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ช่วยผูส้ ูงอายุใส่กางเกง V.๒
- นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
เป็นผู้ควบคุมได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
ด้านการประกอบอาชีพ ป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ ๒ ระบบ
- นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ดา้ นการประกอบ
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
อาชีพ เครื่องมือดูดเศษโลหะ
- นางสาวภัทรภร วิไลมงคล
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
ผลของ Aloe vera G ต่อการรักษาบาดแผลถลอก
- นายสณปวริศร์ ชมพู
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
การอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- นางสาวอริสา บุญสูง
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
จังหวัด
อื่น ๆ
นครสวรรค์
พัฒนาคุณภาพชีวติ เครือ่ งถูพื้นระบบไฟฟ้า
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นายไกรลาส เเนบเนียร
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะงานปรับ
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
อากาศยานยนต์
นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ครูผู้ควบคุมทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
นายธวัช จันทร์สิงห์
สำนักงานอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ จังหวัด
ครูผู้ควบคุมทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน
จังหวัดนครสวรรค์
นายธวัช จันทร์สิงห์
รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการ
ภาค
ครูผู้ควบคุมทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน
ๆ
อาชีวศึกษา
นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ครูผู้ควบคุมทักษะขับขี่ปลอดภัย
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์

25
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายคมกริช อินทา
ครูผู้ควบคุมทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา
ครูผู้ควบคุมทักษะขับขี่ปลอดภัย
นายธนาธิป ใจสูงเนิน
ครูผู้ควบคุมทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
ครูผู้ควบคุมทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
ครูผู้ควบคุมทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)
นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
ครูผู้ควบคุมทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)
นายเอนก ทับวิชา , นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
ครูผู้ควบคุมทักษะประกอบออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์
นายเอนก ทับวิชา , นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
ครูผู้ควบคุมทักษะประกอบออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์
นายเอนก ทับวิชา , นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
ครูผู้ควบคุมทักษะประกอบออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์
นายเอนก ทับวิชา , นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
ครูผู้ควบคุมทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
นายเอนก ทับวิชา , นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
ครูผู้ควบคุมทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
นายเอนก ทับวิชา , นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์ , นาย
คเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
ครูผู้ควบคุมทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
นายเอนก ทับวิชา , นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์ , นาย
คเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
ครูผู้ควบคุมทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รางวัล
รางวัลอื่น
ๆ
รางวัลอื่น
ๆ
รางวัลอื่น
ๆ

ระดับ

ให้โดย
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการ
ภาค
อาชีวศึกษา
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการ
ภาค
ๆ
อาชีวศึกษา
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการ
ภาค
ๆ
อาชีวศึกษา
รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการ
ภาค
ๆ
อาชีวศึกษา
ชนะเลิศ จังหวัด

ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลอื่น
สำนักงานคณะกรรมการ
ภาค
ๆ
อาชีวศึกษา

26
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
ครูผู้ควบคุมทักษะงานปูน
นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
ครูผู้ควบคุมทักษะงานปูน
นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์ , นายณัฐพล พิลึก
ครูผู้ควบคุมทักษะงานคอนกรีต
นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์ , นายณัฐพล พิลึก
ครูผู้ควบคุมทักษะงานคอนกรีต
นายชีวิน วัฒนชัยพล
ครูผู้ควบคุมทักษะงานฝึกฝีมือ
นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
ครูผู้ควบคุมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
ครูผู้ควบคุมทักษะโปรแกมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
นางสาวนิตยา แสงระยับ
ครูผู้ควบคุมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวนิตยา แสงระยับ
ครูผู้ควบคุมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
ครูผู้ควบคุมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นายสืบศักดิ์ หลงขาว
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยาน
ยนต์
นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
ครูผู้ควบคุมทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นายวรเชษฐ์ ศรีบรรเทา
เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นางสาวกนกพร ศรีโชติ
คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดมารยาทไทย

รางวัล ระดับ
ชนะเลิศ จังหวัด
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รางวัลอื่น
ๆ
รางวัลอื่น
ๆ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รางวัลอื่น
ๆ
รอง
ชนะเลิศ

ภาค
จังหวัด
ภาค
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
ภาค
จังหวัด

ให้โดย
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์

27
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาววิชญาพร บุญอินทร์
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะพื้นฐานการแข่งขันตอบปัญหา
วิชาหน้าทีพ่ ลเมื่องและประวัติศาสตร์ไทย
นางสาววชิราพร แกล้วการไถ
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
นางสาวเนตนารี เกตุสอน
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย
นายปรียา โคตาจตุรพักตร์
คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะพื้นฐานการ
ประกวดร้องพลงไทยลูกทุ่ง,ไทยสากลและสากลชาย-หญิง
นางสาวอุทุมพร แสนเขียว
คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะพื้นฐานการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย
นางสาววิชญาพร บุญอินทร์
คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะพื้นฐานการ
ประกวดมารยาทไทย
นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม
คณะกรรมการกิจกกรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
นายธีรวัตน์ ประสาทแก้ว
คณะกรรมการกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
นายธนาธิป ใจสูงเนิน
คณะกรรมการ กิจการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
นางสาวอิสสราพร สว่างจิต
คณะกรรมการ กิจการเลือกตั้งนายกองคืการนักวิชาชีพใร
อนาคตแห่งประเทศไทย
นายธวัช จันทร์สิงห์
คณะกรรมการกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์

28
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์อาร์ R
นายบัญชา จันทร์ดา
เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน
นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ เครื่อง
ตัดหญ้าพลังงานทดแทน (โซเซลล์)
นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ เครื่อง
ตัดหญ้าพลังงานทดแทน (โซเซลล์)
นายปรียา โคตาจตุรพักตร์
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ พัด
ลมบลูทูธ ๒ in ๑
นายธนาธิป ใจสูงเนิน
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ ไฟ
จราจรโซล่าเซลล์
ว่าทีพ่ ันตรีดุสิต รื่นรวย
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน กังหัน
๒ in ๑
นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒปิ ัญญา
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน
เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบน้ำวน
นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เก็บ
ร่มเปียก
นายธวัช จันทร์สิงห์
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ
อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม
ผูค้ วบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย เจลไล่หวัด

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษาจัง
จังหวัด
ๆ
หวีดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์

29
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นการประกอบอาชีพ
หน้ากากเชื่อมระบายควัน
นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นการประกอบอาชีพ
หน้ากากเชื่อมระบายควัน
นางสาวปาริชาติ เพ็ชรมุขุม
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นการประกอบอาชีพ
หน้ากากเชื่อมระบายควัน
นางสาววชิราพร แกล้วการไถ
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นการประกอบอาชีพ
หน้ากากเชื่อมระบายควัน
นางสาวณัฐศิมา มั่นนวล
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นการประกอบอาชีพ
หน้ากากเชื่อมระบายควัน
นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ
อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ
อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
นายสาธิต คณฑา
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ สเปรย์
สมุนไพรฉีดผ้าไล่ยุง
นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร Super
food tea
นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ ถุงสปา
แช่มือและเท้าสมุนไพร
นางสาวพัชรอรกุล ขุนแก้ว
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นหัตถศิลป์ วัสดุธรรมชาติสู่
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์

30
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ ผงวุ้น
ผักสมุนไพรและผงผลไม้กึ่งสำเร็จรูป
นางสาวอิสสราพร สว่างจิต
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ
เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยอาดูโน
นายธนาธิป ใจสูงเนิน
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ
เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยอาดูโน
นางสาววิชญาพร บุญอินทร์
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ กลอย
แต๋นเงินล้าน
นายชีวิน วัฒนชัยพล
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุดฝึก
ระยะอาร์กงานเชื่อมไฟฟ้า
นายอาทิตย์ รอดย้อย
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุดฝึก
ระยะอาร์กงานเชื่อมไฟฟ้า
นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ ครีม
หมักผมกล้วยชีวจิต
นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ เจล
มะเขือเทศบำรุงผิวป้องกัน COVID ๑๙
นางสาวนิตยา แสงระยับ
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ สครับ
ขัดผิวข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม
นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นพัฒนาคุณภาพชีวติ เครื่อง
พ่นแอลกอฮอล์แบบละอองอัตโนมัติ
นายเอนก ทับวิชา
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว หุ่นยนต์ บริการ Service Robots

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์

31
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นางสาวกนกพร ศรีโชติ
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
ผู้ควบคุมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ดา้ นหัตศิลป์ มัดย้อมจาก
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
เปลือกต้นประดู่
นายสุภี เวียงชัยภูมิ
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการ กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนัก
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
นายสุภี เวียงชัยภูมิ
รางวัลอื่น
สำนักงานอาชีวศึกษา
งานมกรรมาอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ การประชุมวิชาการ
จังหวัด
ๆ
จังหวัดนครสวรรค์
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
- นายทัศนัย ต่างใจ, นายภานุวัตน์ ศรีพยัคฆ์ ,นายจักรกฤษ วีระ
สอน,นายภานุเดช พรมมา
รางวัล
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า
ชาติ
ได้รับรางวัล เกียรติยศ สถิติสูงสุด ลำดับ ๒๔ การแข่งขันฮอนด้า
อื่น ๆ
จำกัด
ประหยัดเชื้อเพลิง
- นางสาวพรนิภา ฉ่ำกิ่ง,นางสาวจิตรานุช คงเพชรศักดิ์,นายจิรายุ
สำนักงาน
รางวัล
แตงพรม การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ภาค คณะกรรมการการ
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่๓๐ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
อาชีวศึกษา
- นางสาวพรนิภา ฉ่ำกิ่ง,นางสาวจิตรานุช คงเพชรศักดิ์,นายจิรายุ
แตงพรม การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่๓๐
- นายบดิทร์ พิมจอง,นายณฐวัตน์ โหสิริบรรพ์,นางสาวอาจรีย์ ทับ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เจริญ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
- นายสุวันชัย ธิวงศ์สาย,นายทรี อูท่ าน,นายกฤษติศักดิ์ บนขุนทด,
นางสาวบุญญารัตน์ โพธิไ์ ข
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ทักษะงานคอนกรีต
- นายสุทัศ ลาดลี,นายวรชาติ เสาสมยา,นายทักษ์ดนัย ทอง
รอง
ประเทือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
ทักษะประกอบตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
- นายประเสริฐ ปริพล,นายณัฎฐนันท์ เจตเขตกรณ์,นายจิรายุ ผิว
รอง
ขาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง ทักษะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
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รางวัล ระดับ
ให้โดย
- นายภานุพงษ์ จันทิมา,นายปภาวิน อินจันทร์
รอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง ทักษะการออ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
แบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- นายวรเมธ คะสัน,นางสาวสุชาวดี สายแวว
รอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะพัฒนาระบบ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
สำนักงาน
นายภาคภูมิ เจริญสุด , นายธนดล น่วมวงศ์
รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล
อื่น ๆ
นครสวรรค์
สำนักงาน
นายบดินทร์ พิมจอง , นางสาวอาจรีย์ ทับเจริญ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน
นครสวรรค์
สำนักงาน
นายบดินทร์ พิมจอง , นางสาวอาจรีย์ ทับเจริญ
รางวัล
ภาค คณะกรรมการ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
สำนักงาน
นายอนุชิต สัมมาตรี , นางสาววรนุช มิ่งมาตร
รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย
อื่น ๆ
นครสวรรค์
สำนักงาน
นายอนุชิต สัมมาตรี , นางสาววรนุช มิ่งมาตร
รางวัล
ภาค คณะกรรมการ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
สำนักงาน
นางสาวยุพารัตน์ แว่นแก้ว , นายธรีภัทร ทูลไธสง , นายชลชาติ มน รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
ชนะเลิศ
นครสวรรค์
สำนักงาน
นายกิตตินันท์ ศรีสมโภชน์ , นางสาวอาจรีย์ ทับเจริญ
รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศ
อื่น ๆ
นครสวรรค์
นายเมธาสิทธิ์ จอมคำสิงห์ , นายณัชพล ชมพู่ , นายศราพงษ์ เกิด
สำนักงาน
รอง
แก้ว เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะเลิศ
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
นครสวรรค์
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รางวัล ระดับ
ให้โดย
นายชัยนันท์ ทองประสพ , นายปิยะ ศรีสตั ย์ , นายสุทัศ ลาดลี
สำนักงาน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)
นครสวรรค์
นายชัยนันท์ ทองประสพ , นายปิยะ ศรีสตั ย์ , นายสุทัศ ลาดลี
สำนักงาน
รางวัล
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
ภาค คณะกรรมการ
อื่น ๆ
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)
อาชีวศึกษา
นายภานุพงษ์ จันทิมา , นายปภาวิน อินจันทร์ , นายพีรภัทร จันทร์
สำนักงาน
อิ่ม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะประกอบออกแบบพัฒนา
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
นครสวรรค์
นายภานุพงษ์ จันทิมา , นายปภาวิน อินจันทร์ , นายพีรภัทร จันทร์
สำนักงาน
รางวัล
อิ่ม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะประกอบออกแบบพัฒนา
ภาค คณะกรรมการ
อื่น ๆ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
อาชีวศึกษา
นายภานุพงษ์ จันทิมา , นายปภาวิน อินจันทร์ , นายพีรภัทร จันทร์
สำนักงาน
รางวัล
อิ่ม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะประกอบออกแบบพัฒนา
ชาติ คณะกรรมการ
อื่น ๆ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
อาชีวศึกษา
สำนักงาน
นายศักดา บุญมาก , นายศักสิฎย์ สรศักดา , นายนิติภัทร อิวชาวนา
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
นครสวรรค์
สำนักงาน
นายศักดา บุญมาก , นายศักสิฎย์ สรศักดา , นายนิติภัทร อิวชาวนา รางวัล
ภาค คณะกรรมการ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
นางสาวศุภาวรรณ เรืองพูล , นางสาวพรไพริน เสาร์ศริ ิ , นางสาว
สำนักงาน
กรรณิกา มีทา
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
นครสวรรค์
สำนักงาน
นางสาวศุภาวรรณ เรืองพูล , นางสาวพรไพริน เสาร์ศริ ิ , นางสาว
รางวัล
ภาค คณะกรรมการ
กรรณิกา มีทา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
สำนักงาน
นายชินาธิป จันทบัติ , นายอนุรักษ์ บรรจงจิตร , นายภูวดล พูลสาริ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
กิจ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานปูน
นครสวรรค์
สำนักงาน
นายชินาธิป จันทบัติ , นายอนุรักษ์ บรรจงจิตร , นายภูวดล พูลสาริ รอง
ภาค คณะกรรมการ
กิจ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานปูน
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
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รางวัล ระดับ

นายนันทนัช คำอินทร์ , นายณัชพล แก้วบุญเรือง , นายชลธาร ฟูชื่น รอง
จังหวัด
, นายวุฒิชัย พูลทอง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานคอนกรีต
ชนะเลิศ
นายนันทนัช คำอินทร์ , นายณัชพล แก้วบุญเรือง , นายชลธาร ฟูชื่น รางวัล
ภาค
, นายวุฒิชัย พูลทอง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานคอนกรีต
อื่น ๆ
นายศุภโชค ใจแสน , นายพรช ศรีแก้ว
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

นายสุธิชัย มณฑา , นางสาวอริญา สีสัย
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

นางสาวภาวินี เกือบโคกกรวด , นางสาวศิริลกั ษณ์ กลิ่นจันทร์
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะโปรแกมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

นางสาวพรชิตา คำอุ่น , นายธนาธิป บุตรกลอย
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

นางสาวพรชิตา คำอุ่น , นายธนาธิป บุตรกลอย
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

รางวัล
ภาค
อื่น ๆ

นายพงศ์ภีระ แสนเห็มทอง , นายภูริณัฐ ศิลาบุตร
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

นางสาวสาวิตรี ปั้นกรวด
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดรักการอ่านภาษาไทยการ

รอง
จังหวัด
ชนะเลิศ

นางสาวมุธติ า ประจำถิ่น , นายสิทธิพงษ์ ไชยดา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดมรายาทไทย

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

นางสาวจิตรานันท์ พิมพดี
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ

รางวัล
จังหวัด
อื่น ๆ

ให้โดย
สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

35
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสุทธิดา สุวรรณฉายยา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง
และประวัติศาสตร์ไทย
นางสาวพัชราภา ชัยเสริม
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง
และประวัติศาสตร์ไทย
นางสาวปณิดา เกษทวี , นายพงศกร แซ่ตั้ง , นายนันทิภาคย์ โชติกะ
คาม , นายบัณฑัต ขุนพิลึก , นายนรินทร์ เถื่อนวรรณา , นาย
สุกฤษฏิ์ กงแก้ว , นายสุกฤษฏิ์ แสนหงษ์ , นายสุริยา เธอกิ่ง , นาย
อดิเทพ แรงจบ , นายอติพ
ได้รับรางวัลผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
นายทัตฃัย จาดไทย
การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์
นางสาวยุพารัตน์ แว่นแก้ว , นายอติเทพ ทองจิตติ , นางสาวศิรดา
อุตพันธ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าพลังงาน
ทดแทน (โซล่าเซลล์)
นายธนกฤษ เศรษฐพงษ์ , นายธีรภัทร ทูลไธสง , นายชลชาติ บินชา
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต พัดลมบลู
ทูธ ๒ in ๑
นางสาวกัลย์สดุ า ศรีหาวงศ์ , นายรัตติยากร สร้อยจู , นางสาวจิรัฏฐ์
ลิสอน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ไฟ
จราจร โซล่าเซลล์
นายกฤษดา เมืองมั่น , นายวงศ์พทั ธ์ เนื้อเอี่ยม , นางสาวทิพย์วรรณ
คำโคตรศูนย์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน กังหัน ๒ in ๑
นายสิทธิพล มวลคำลา , นายชานนท์ พิมภา , นายธเนศ ขำหนอง
เต่า ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบน้ำวน
นายนวพล บุญหล้า , นายธีรพงษ์ ผาจวง , นายปวริศร ชำนิถิ่นเถื่อน
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เก็บร่ม
เปียก
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นายวงศกร ทองแสง , นายนนทชัย ภูทองบ่อ
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์
ช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
นายธนวันต์ โพธิ์มงคล , นายภควัฒน์ โคตาจตุรพักตร์ , นางสาว
อารีย์ ษีฎามา
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย เจลไล่หวัด
นายธนโชติ สำราญสุข , นายนรพนธ์ ปั้นนาค , นายทัศไนย์ โอบอ้อม
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ หน้ากาก
เชื่อมระบายควัน
นายสมชาย สายปั้น , นายภาคภูมิ เจริญสุด , นายรัฐภูมิ เต็งเจียง
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์
ช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
นางสาวชุลติ า จันทร์นฤกุล , นางสาวสุกัญญา พิศวงศ์ , นางสาว
วาสนา จันทร์เกิ้น
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สเปรย์
สมุนไพรฉีดผ้าไล่ยุง
นางสาวประสิตา สุขรวย , นายศุภโชค โพธิ์อุไร , นางสาววรวรรณ
พันธ์นงค์ ได้รับเกียรติบตั รรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร
Super food tea
นายจิรานุวัฒน์ คำภูษา , นางสาวกุลธิดา ดีเนียม , นางสาวสุภัสสร
แก้วตา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ
ถุงสปาแช่มือและเท้าสมุนไพร
นางสาวกฃกร เพ็งสูงเนิน , นายสิทธิพงษ์ ไชยดา
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ วัสดุธรรมชาติสู่
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
นางสาวนภัสสร บุญหล้า , นางสาวไพรินทร์ ยงไธสง , นางสาวณัฐธ
ยา คงกล้า ได้รับเกียรติบตั รรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ
ผงวุ้นผักสมุนไพรและผงผลไม้กึ่งสำเร็จรูป
นางสาววรัญญา วิลาจันทร์ , นางสาวอรัญญา พยุหะ , นางสาว
อภิชชญา โนจิตร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยอาดูโน
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นางสาวพัชราภา ชัยเสริม , นางสาวสุธดิ า วรรณฉาย
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต กลอย
แต๋นเงินล้าน
นายนันทวัฒน์ ภูมิสัตย์ นายนัตตพล จุลมุสิ
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดฝึก
ระยะอาร์กงานเชื่อมไฟฟ้า
นางสาวชลธิชา กล้าจริง , นางสาวปณิดา มีทองคำ , นางสาวอนิสา
บุญนาค ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ครีมหมักผมกล้วยชีวจิต
นางสาวพรรษชล ทอเอีย , นางสาวอรทัย ชันเหล็ก
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เจลมะเขือ
เทศบำรุงผิวป้องกัน COVID ๑๙
นางสาวชลธิชา ป้อมุ่ง , นางสาวฐิติพร คำอุ่น , นางสาวไพรินทร์
ยงไธสง ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ
สครับขัดผิวข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม
นางสาวรัตนาภรณ์ มุจรินทร์ , นางสาวสุดารัตน์ แสนอุบล , นางสาว
อารีสา แซ่ตั๋น ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เครื่องพ่นแอลกอฮอล์แบบละอองอัตโนมัติ
นางสาวพรชนก เอี่ยมสะอาด , นายพีรภัทร จันทร์อิ่ม
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว หุ่นยนต์ บริการ Service Robots
นางสาวจิตรานันท์ พิมพดี , นายพรพิพักษ์ คำอ่อน
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสิง่ ประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ มัดย้อมจากเปลือก
ต้นประดู่
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผูส้ ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามสำเร็ จ ในการดำเนินการตามนโยบายสำคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ นสั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที ่ ก ำกั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่ม เติมให้ ทั นต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร
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มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุค คล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสั งคมแห่งการเรีย นรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.3 จำนวน
185 คน ระดับ ปวส.2 จำนวน 105 คน รวมระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 จำนวน 290 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 290 คน
ผลสะท้อน : นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ มีความรู้ ความสามารถใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้โดยทั่วไป และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอกมีความ
มั่นใจในคุณภาพของผู้เรียนแต่ละสาขางาน
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.)ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ : จำนวน 41 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
- ระดับ สถานศึกษา
- ระดับ จังหวัด
- ระดับ ชาติ
ผลสะท้ อ น : ผลจากการนำนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด และเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้ ผ ลความสำเร็จ ทั้ ง ในระดั บ สถานศึ กษา ระดั บจัง หวัด และ
ระดับชาติ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ ทำให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในการเรียนตามสายงานของตนเอง ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักและให้ความยอมรับในตัวของ
นักเรียนนักศึกษา ครูผู้สอน
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน 50 คน
2. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 20 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 2 ดาว
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ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์มีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จึงส่งผลทำให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จสู่การ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระได้ตามเกณฑ์ก ารประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาแรกเข้าของรุ่น 452 คน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 306 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 67.69
ผลสะท้อน : กระบวนการดูแล และแนะแนวนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้น ทางวิ ทยาลัยเทคนิค
แม่วงก์ได้จัดทำโครงการต่างๆมากมาย เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โครงการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น ทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถสำเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดได้ รวมถึงการลดปั ญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาอีกด้วย
2. ผู้เรียนมีคุณณลักษณะที่พึงประสงค์
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน........คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่า นิยมที่พึงประสงค์ หรือผลการประเมิน
อวท. หรือ อกท. เหรียญเงิน ระดับภาค ภาคเหนือ
ผลสะท้อน : นักเรียน นักศึกษา มีความใส่ใจและรับผิดชอบมากขึ้น
3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึ กษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ระดับ ปวช. จำนวน 68 คน
ระดับ ปวส. 71 คน รวมทั้งหมด 139 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 100
ผลสะท้อน : ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการ ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่
มีชื่อเสียง และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ สถานศึกษา ในการ
รับสมัครผู้เรียนเข้าทำงานและศึกษาต่อ
2) จุดเด่น
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และผู้เรียน
ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อเทียบ
ร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
3) จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีการวางแผน จัดกระบวนการ ในการดูแลและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ มากขึ้น
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ จำนวน 5 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบร้อยละ 100
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาทีมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงานโดยปรับปรุงรายวิชาเดิม กำหนดรายวิชาใหม่เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 5 สาขาวิชา
2.) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 7 สาขางาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 100
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่ างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ ่ ม เติ ม ตามหลั ก สูต รอาชีว ศึก ษาทีม ีส มรรถนะสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เชิงปริมาณ : แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 223 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติร้อยละ 100
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเชื่อถือและยอมรับถึงคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์หลักสูตร
ทวิศึกษา จนสำเร็จการศึกษาและนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
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2.) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 35 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 100 %
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
3.)การจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 34 คน
2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่ีสอน........36........คน
3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่สอนที่
หลากหลาย 36 คน
4. จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 36 คน
5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 36 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนทีี่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 100 %
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ของครูผู้สอนที่มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ตรงตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย เน้นใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจั ดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
4.)การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 31 คน
2. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
36 คน
3. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 33 คน
4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 36 คน
5. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 36 คน
เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นผู้
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้ งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือรายบุ คคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ร้อยละ
80.5
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ ของสถานศึกษา ทีทำให้เกิด
ประสิทธิภาพทางการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อกำกับดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการใช้เทคนิค
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ในการจัดการบริหารชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านวิชาชีพและด้านอื่นๆ
5.)การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูผู้สอน 36 คน ที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
2. จำนวนครูผู้สอน 8 คน ที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
3. จำนวนครูผู้สอน 36 คน ที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
4. จำนวนครูผู้สอน 36 คน ที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5. จำนวนครูผู้สอน 36 คน ที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไ ด้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลสะท้อน
ครูทุกคนจัดทำแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development
Plan : ID PLAN) เพื่อสามารถวางแผนพัฒนาด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ เติมเต็มพร้อมสำหรับการวางแผน
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ สนับสนุนครูทุกคนมีโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน เพื่อนำความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาองค์กร ผู้เรียน ทำให้องค์กร หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับ
ต่อสมรรถนะของครูผู้สอน จากการที่ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ทำให้มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่
ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ จึงส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพต่อผู้เรียนโดยตรง
6.)การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เชิงปริมาณ
จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวน 9 ห้อง
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
81.81 %
ผลสะท้อน
ครู และนักเรียน นักศึกษา สามารถสืบค้นข้อมูลการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ใช้
ยกตัวอย่างการเรียนการสอนได้ มีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 160/130 mbps
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เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ระดับ ดี
ผลสะท้อน: สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน จากการที่สถานศึกษาให้ความสำคัญกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตความเร็วสูงสำ
หรบการบริ ห ารจัด การภายในสถานศึก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จนเป็ น ที ่ พ อใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ การภายใน
สถานศึกษาและ บุคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา
2.) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ร้อยละ 4.58 อยู่ในระดับ ดีมาก
เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์มอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดงบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรียน และปรับปรุงห้องประชุมภายในวิทยาลัยฯ เพิ่มเป็น
จำนวน ทั้งสิ้น 6 โครงการ สามารถให้บริการเช่าห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดงานลักษณะต่าง ๆ มี
เจ้าหน้าที่จัดตกแต่งเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องขยายเสียงให้บริการแก่ องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ มี
สนใจเข้ามาใช้บริการ สร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา และส่วนหนึ่งรายได้เข้าสถานศึกษาด้วย
3.)ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดทำโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย
ได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ: ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา เจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ
ชั้นที่ ๒
ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เมื่อนำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4.)แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 47.70 %
เชิงคุณภาพ: ในปีการศึกษา 2563 ศูนย์วิทยบริการเปิดให้นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. , ปวส. และ
ประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการจากศูนย์วิทยบริการ จำนวน 529 คน
ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 30.03 อยู่ในระดับ ดี
5.)ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา 160/130 เม
กะไบต์
เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เมื่อนำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการที่มีต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในสถานศึก ษา สื่อสาร รับ - ส่งข้อมูลระหว่างงานต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา และภายนอก ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ยังใช้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ข้อมูลใน
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การบริหารสถานศึกษา โดยให้ครูที่ปรึกษารายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนประจำวัน ในระบบ
RMS เพื่อรับทราบปัญหาผู้เรียนในการเข้าชั้นเรียน ป้องกันปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน เป็นต้น
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 1 สาขา
เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวช.จำนวน 1 สาขา
งาน ได้แก่ ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส.จำนวน 4 สาขางาน
ได้แก่ ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
ผลสะท้อน : นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพตรงตามตลาดแรงงานต้องการ
2) จุดเด่น
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 36 คน ซึ่งมีความเพียงพอตามเกณฑ์ที่
กำหนดและได้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและได้บริหาร
จั ด การทรัพ ยากรของสถานศึก ษาอย่า งมีประสิ ทธิ ภาพ ทั ้ ง ในด้ า นการจั ดการเรี ยนการสอนอาชี วศึกษา
สถานศึกษาได้ส่งเสริมครูผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างเป็น ระบบต่อเนื่อง ด้านบริการจัดการสถานศึกษาได้
บริหารจัดบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ สื่อ ฯลฯ ที่มีอยู่อย่างเติมศักยภาพและมีประสิทธิภาพและด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษา
ได้ดำเนินการตามนโยบาย กำกับดูแลและส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3) จุดที่ควรพัฒนา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา.........100........
เชิ ง คุ ณภาพ : วิท ยาลัยเทคนิค แม่ว งก์ จั ด ให้ ม ี ก ารประชุ ม คณะกรรมการวิ ทยาลั ย เทคนิ ค แม่วงก์
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ และการประชุมประจำเดือนของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยคณะครู
บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกคน ร่ว มแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบต่อการวาง
แผนการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆทีอาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
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ผลสะท้อน : ผู้นำองค์กร หน่วยงานภาพนอก และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขางานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการบริหารงานของสถานศึกษา
2.) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด การเรียนการสอน
100
เชิงคุณภาพ :ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับปานกลาง
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่ อการ
จัดการเรียนการสอน มีแผนโครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย
3.) การบริการชุมชนและจิตอาสา
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 4 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประสานความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรม
การบริการชุมชนและจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย จำนวน 25 ผลงาน
เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้รับ
รางวัล ระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล
ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีทักษะในการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์
2) จุดเด่น
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3) จุดที่ควรพัฒนา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที ่ 1 ผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานที ่ 1 ในแต่ ล ะประเด็ น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
100
ผลรวมคะแนนที่ได้
100
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
100.00
100
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
3
2
6
การประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
4
8
ผลรวมคะแนนที่ได้
14
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /25
56.00
ระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ประเด็ น การประเมิ น ที ่ 2 ด้ า นทั ก ษะและการประยุ ก ต์ ใ ช้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
3
6
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
15
3
45
ผลรวมคะแนนที่ได้
61
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95
64.21
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที ่ 2 ผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานที ่ 2 ในแต่ ล ะประเด็ น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2
5
10
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิ ช า หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม หรื อ กำหนด
3
3
9
รายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
19
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
76.00
ระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ประเด็ น การประเมิ น ที ่ 1 ด้ า นหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน

2

5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
10

3

5

15

5

5

25

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
15
10

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
2
5
10
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
85
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
5
3
15
บริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที ่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร โรง
2
5
10
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
10
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2
5
10
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
2
5
10
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
55
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65
84.62
ระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ประเด็ น การประเมิ น ที ่ 3 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70. 00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
ข้อการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลรวมคะแนนที่ได้

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
6

5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
30
30
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /30
100.00
ระดั บคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษา ประเด็ นการประเมิ นที ่ 4 ด้ า นการนำนโยบายสู ่ ก ารปฏิ บ ั ติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50. 00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที ่ 3 ผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานที ่ 3 ในแต่ ล ะประเด็ น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
2
4
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
39
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45
86.67
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
3
2
6
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
6
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15
40.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ร้อยละ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
79.55
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
100
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
56
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
64.21
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
92.2
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
76
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
100
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
84.62
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
100
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
75
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
86.67
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
40
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
84.33
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1.1.แผนงาน โครงการ 1.) โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 2.) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 3.)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ 4.) โครงการการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 5.)
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6.) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน
ประจำปีการศึกษา 2563 7.) โครงการวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 8.) โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 9.) โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 10.)
โครงการแนะแนวการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.1.แผนงาน โครงการ 1.) โครงการวันคริสต์มาส 2.)
โครงการตามรอยสุ น ทรภู่ 3.) โครงการประกวด
มารยาทไทย 4.) โครงการสร้างจิตสำนึก ความรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 5.) โครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 6.) โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน 7.) โครงการแข่งขันกีฬาระดั บ อศจ.
ระดั บ ภาค ระดั บ ชาติ 8.) โครงการวั น ไหว้ ค รู 9.)
โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง 10.) โครงการ
รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ว ั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด 11.)
โครงการอบรมลดความเสี่ยงด้านการพนันและมั่วสุม
12.) โครงการลดความเสี ่ ย งด้ า นการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียน นักศึกษา 13.) โครงการอบรมความรู้เท่า
ทันเพศศึกษาเพื่อลดความเสี่ย งการตั้งครรภ์ก่อนวัย
ของนักเรียน นักศึกษา 14.) โครงการตรวจสารเสพติด
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม เสี ่ ย ง 15.) โครงการพัฒนา
ส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณการจั ด องค์ ก ารวิ ช าชี พ 16.)
โครงการสร้างเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน นักศึกษา

55
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
17.) โครงการประชุมองค์การนักวิ ชาชี พในอนาคต
แห่งประเทศไทย 18.) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึ ก ษา 19.) โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมของ
ชมรมวิ ช าชี พ คนดี คนเก่ ง 20.) โครงการสร้ า ง
จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่อ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา 21.) โครงการตรวจสุ ข ภาพ
นักเรียน นักศึกษา 22.) โครงการเข้าค่ายพักแรมและ
พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ 23.) โครงการกิจกรรม
วั น คล้ า ยวั น สถาปนาคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ 24.)
โครงการชุมนุม ลูกเสือ – เนตรนารี 25.) โครงการ Big
Cleaning Day 26.) โครงการกิ จ กรรม Day Camp
และพิธีประดับแถบสองสี 27.) โครงการบริการชุมชน
และสั ง คมของลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ 28.) โครงการ
สถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม – นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา 29.)
โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.1.แผนงาน โครงการ 1.) โครงการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบอาชีพอิ สระในกลุ่ มผู ้ เรี ย นอาชีวศึก ษา 2.)
โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา 3.) โครงการ
วันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.) โครงการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.แผนงาน โครงการ 1.) โครงการนำผู ้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ
1.1.แผนงาน โครงการ 1.) โครงการนำผู ้เชี ่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ 2.) โครงการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ กั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน 3.) โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา RMS
1.1.แผนงาน โครงการ 1.) โครงการปรับปรุง ระบบ
เครือข่าย Internet 2.) โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สาย 3.) โครงการวั นปิ ย ะมหาราช 4.) โครงการวั น
คล้ า ยวั น สวรรคต ร. 9 5.) โครงการวั น เฉลิ ม พระ
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2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
ชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว มหาชิ ร าลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ร. 10 6.) โครงการวันแม่
แห่ ง ชาติ 7.) โครงการสื บสานวั ฒนธรรม ประเพณี
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย 8.) โครงการอนุรักษ์ระบบ
นิ เ วศและสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ 9.) โครงการปลู ก
ต้นไม้ประจำปีของชาติ 10.) โครงการสร้างจิตสำนึก
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 11.) โครงการปลูกป่า
ปล่อยพั นธ์ปลาอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 12.) โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน
ดิ น โลก 13.) โครงการปรั บ ปรุ ง วิ ท ยบริ ก ารและ
ห้องสมุด 14.) โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษา 15.) โครงการจัดซื้อกระดาษ ปพ.1
และ ปพ.3 16.) โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน
นั ก ศึ ก ษา 17.) โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร
แผนกวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 18.) โครงการ
ปรั บปรุ ง ซ่ อ มแซ่ ม บำรุ ง เครื ่ อ งพิ ม พ์ ด ีด แผนกบัญชี
และปรับปรุงห้องเครื่องใช้สำนักงานบัญชี
1.1.แผนงาน โครงการ 1.) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ 2.) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานราชการ
ประจำปี

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.1.แผนงาน โครงการ 1.) โครงการการเรี ย นร่ ว ม
ระบบทวิ ภ าคี ก ั บ โรงเรี ย นมั ธ ยม 2.) โครงการครู ที่
ปรึกษาพบผู้ปกครอง 3.) โครงการการเรียนร่วมระบบ
ทวิภาคีกับโรงเรียนมัธยม
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
1.1.แผนงาน โครงการ 1.) โครงการเสริ ม สร้ า ง
งานวิจัย
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์
ABU 2.) โครงการเสริ ม สร้ า งนวั ต กรรมพั ฒ นา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ 3.) โครงการ
แข่ ง ขั น รถประหยั ด น้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง Hoda Eco
Mileage Challenge ครั้งที่ 21

