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  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 6 มำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ โดยให้สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนสถำนศึกษำทั้งกำรประเมิน
ภำยใน ในส่วนกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สถำนศึกษำต้องได้รับกำรตรวจประเมินทุกๆปี  
ซึ่งวิทยำลัยเทคนิคตำกมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ประเมินคุณภำพภำยใน ตำมตัวบ่งชี้กำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

  คณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคตำก ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในวิทยำลัยเทคนิคตำก โดยคณะอนุกรรมกำรฯ     
ได้ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน ศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเองของแผนกวิชำ/สำขำงำนวิทยำลัยเทคนิคตำก 
ศึกษำข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำเสนอในจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนำ ข้อเสนอแนะ และทิศทำงกำรพัฒนำในอนำคต ที่สถำนศึกษำสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำต่อไป 

  ขอขอบคุณผู้บริหำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำแผนก/สำขำงำน ครูอำจำรย์

เจ้ำหน้ำที่ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้องของวิทยำลัยเทคนิคตำกที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจประเมินคุณภำพ      

ภำยในสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคนิคตำกเป็นอย่ำงดี 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
   - ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
   - ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี 
   - มีจ านวนนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกปี 
   - มีผลการประเมินศูนย์การศึกษาบ่มเพาะระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน  
   - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานเชื่อมโลหะ ในระดับ นานาชาติ ที่ประเทศจีน 
1.2 จุดเด่น 
    - สาขางานเชื่อมโลหะมีการแข่งขันระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี 
    - มีผลการประเมินศูนย์การศึกษาบ่มเพาะระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
    - ควรมีโครงการต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมให้มีจ านวนนักเรียนนักศึกษาในการส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
แรกเข้าเพ่ิมมากขึ้น 
1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
    - มีการส่งเสริม สนับสนุนโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทุกปีท้ังด้านงบประมาณและ
การเชิดชูเกียรติ 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
    - มีการด าเนินการจัดท า MOU ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อจัดหาสถานประกอบการให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ในทุกสาขางาน ตลอดจนมีโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ในการที่สถานประกอบการร่วม
ด าเนินการเรียนการสอนไปพร้อมกัน 
    - มีจ านวนสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกปี 
    - มีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ  
    - มีผลการประเมินศูนย์การศึกษาบ่มเพาะระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน 
    - เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
    1. มีการเพิ่มจ านวนของนักเรียนนักศึกษาทุกปี 
    2. มีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ  
    3. มีผลการประเมินศูนย์การศึกษาบ่มเพาะระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน 
    4. มีการช่วยเหลือชุมชน จากการด าเนินการโครงการ Fix it center  
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    5. มีการจัดซ่อม ดูแล สนับสนุนผู้ใช้เส้นทาง กับขนส่งจังหวัดในการตรวจรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และวัน
สงกรานต์ 
    4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
       แนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดแนวทางไว้
ตามมาตรา  24   คือ   จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและฝึกปฏิบัติให้เกิดการคิดเป็น   
ท าเป็น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมความสามารถให้กับผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ   และ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี 2549 เป็นปีปฏิรูปการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นในเรื่องการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยการปรับการเรียน (ของผู้เรียน) เปลี่ยนการสอน (ของผู้สอน) การเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนจะได้ฝึกทักษะอย่างรอบด้าน   ตามนัยในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่ง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษา ในส่วนมาตรฐานด้านผู้เรียน (มาตรฐานที่ 4) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
มีวิสัยทัศน์ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบปลูกฝังความเป็นนักคิด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นการเรียนรู้ที่ให้อิสระผู้เรียนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติการแข่งขันทักษะ
เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ส าหรับตลาดแรงงาน เมื่อมีผลการแข่งขัน นักเรียน นักศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ชุมชน  
4.2 วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนการสอน 
     2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขัน ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
     4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน สถานประกอบการ 
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
     - 
4.4 วิธีการด าเนินงาน 
     1. วางแผน ประชุม ปรึกษาหารือ ชี้แจง แจ้งความมุ่งหมายเพ่ือน านักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยเตรียม
นักเรียนที่จะน ามาฝึกทักษะ 
     2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกปฏิบัติให้พร้อม 
     3. ศึกษาตัวอย่าง ให้นักเรียนได้ศึกษาตัวอย่างจากข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา  
     4. ฝึกปฏิบัตตามตัวอย่าง โดยให้นักเรียนฝึกตามตัวอย่างจนเกิดทักษะความช านาญ 
     5. สร้างแนวคิดใหม่ ให้นกเรียนสร้างแนวคิดใหม่เป็นของตัวเอง แล้วท าตามแนวคิดใหม่จนเกิดทักษะ 
     6. ประเมินผล ผ่าน / ไมผ่าน / ปรับปรุง 
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     7. สรุป รายงาน ประเมินผล4.5 ผลการด าเนินงาน 
 

4.5 ผลการด าเนินงาน 
     ผลจากการด าเนินงาน  “โดยใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและท าอย่างต่อเนื่อง”  ท าให้สาขางานเชื่อมโลหะ
ประสบความส าเร็จ  เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน โดยมีมีผลการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ 
ดังนี้ 
     1. เข้าร่วมการแข่งขัน "ทักษะฝีมือช่างเชื่อมโลหะเพ่ือรถบรรทุก International Truck Show 2018" โดย 
สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 
     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ เหรียญทอง ทักษะงานตรวจสอบและทดสอวัสดุงานเชื่อม จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
     3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการเชื่อม GTAW&SMAW  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
     4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่ างเชื่ อมโลหะ ทักษะการเชื่ อม 
GTAW&GMAW&SMAW  งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
     5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
     6. รางวัลรองชนะเลิศ (Second Prize of Students Group in 141/GTAW)  จากการแข่งขัน 2018 Arc 
Cup International Welding Competition ประเภทบุคคล จัดโดย International Institute of Welding 
(IIW) Associated Event ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     7. รางวัลรองชนะเลิศ (Team Silver Prize) จากการแข่งขัน 2018 Arc Cup International Welding 
Competition ประเภททีม จัดโดย International Institute of Welding (IIW) Associated Event 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
     1. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน สถานประกอบการ และพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้านงานเชื่อม
มากยิ่งขึ้น 
     2. สถานศึกษาได้พัฒนา ส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพ่ือเตรียมสู่สถาน
ประกอบการ 
     3. นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาคภูมิใจในรางวัลต่างๆ ที่
ได้รับ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ในแต่ละระดับ 
     4. สถานศึกษามีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
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     5. ครูผู้สอนในสาขางานเชื่อมโลหะได้พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
     6. สาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นต้นแบบในการแข่งขันทักษะในระดับนานาชาติ  
     7. สาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นพ่ีเลียงให้แก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ที่ต้องการฝึกปฏิบัติทักษะ
วิชาชีพเพ่ือเข้าสู่ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
     8. มีครูจากประเทศเมียนมาร์เข้าร่วมโครงการ TOT เพ่ือฝึกปฏิบัติในสาขางานเชื่อมโลหะเป็นเวลา 3 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกันทุกปี โดยความร่วมมือกับ ADRA ของประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  
 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเทคนิคตาก 195 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 
  โทรศัพท์ 055-514231  โทรสำร 055-558118 
  E-mail E:Mail  :  tak2tc@gamil.com  Website www.taktc.ac.th 

  ประวัติสถำนศึกษำ 
  ประวัติของสถานศึกษา 
      ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539) กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยาย
การอาชีวศึกษา ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง ได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2535 โดยใช้ที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ตก. 77 บางส่วนจ านวน 15 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าปิง ด้านทิศ
ตะวันตกของตัวเมืองตาก  ณ ท้องทีต่ าบลป่ามะม่วงถนนเจดีย์ยุทธหัตถี อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรเงินงบประมาณปี 2535 - 2537 จ านวนเงินทั้งสิ้น 30,050,000 บาท (สามสิบล้าน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้ 
       • อาคารส านักงานและหอประชุม  จ านวน 1   หลัง 
       • อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จ านวน 4   หลัง 
       • อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น  จ านวน 1   หลัง 
       • บ้านพักผู้บริหาร 7-8           จ านวน 1   หลัง 
       • บ้านพักครู 6 หน่วย           จ านวน 2   หลัง 
       • บ้านพักภารโรง 2 หน่วย          จ านวน 3   หลัง 
 ด าเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควีนสแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ใช้เวลาก่อสร้าง 420 วันเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2537 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวางศิลาฤกษ์ การ
ก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2536 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จวิทยาลัยฯ เปิดท าการเรียน การสอนรุ่น
แรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2537 เป็นต้นมา โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ
มัธยม หลักสูตรปวช. (เทียบโอน/สะสมหน่วยกิต) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรพิเศษ
อ่ืนๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพ่ือสนองตอบ ความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น 
 ในปีงบประมาณ 2544 วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพ้ืนที่ใช้สอย 
2,240 ตารางเมตร  4 ชั้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,890,000 บาท  อีก 1 หลัง ท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 ในปีงบประมาณ 2553  วิทยาลัยได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็งก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
พ้ืนที่ใช้สอย 1,920  ตารางเมตร 4 ชั้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,043,600 บาท  จ านวน 1 หลัง รองรับ
จ านวนนักศึกษาที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมสู่การ
เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคตาก 
 ในปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยได้รับงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์
พร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 3,000 ตารางเมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,250,000 บาท จ านวน 1 หลัง 
รองรับจ านวนนักศึกษาท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
        วิทยาลัยเทคนิคตาก มีขนาดพ้ืนที่ จ านวน 15 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าปิงด้านทิศตะวันตก ของตัวเมืองตาก 
เลขที่ 95 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี  ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ปัจจุบันวิทยาลัยมีอาคารต่าง ๆ ดังนี้   
       • อาคารส านักงานและหอประชุม  จ านวน 1    หลัง 
       • อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จ านวน 4    หลัง 
       • อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น  จ านวน 1    หลัง 
       • บ้านพักผู้บริหาร 7-8           จ านวน 1    หลัง 
       • บ้านพักครู 6 หน่วย           จ านวน 2    หลัง 
       • บ้านพักภารโรง 2 หน่วย          จ านวน 3    หลัง 
       • บ้านพักครูชั่วคราว                  จ านวน 2    หลัง 
       • อาคารเรียนชั่วคราว                  จ านวน  3    หลัง 
       • โครงหลังคา (Metal sheet) สนามกีฬา  จ านวน     1    หลัง 
       นอกจากนี้พ้ืนที่ทุกส่วนภายในสถานศึกษา ได้มีการจัดพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน เกิดประโยชน์ใช้สอย อย่าง
คุ้มค่าและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ท าให้บริเวณโดยรอบภายในสถานศึกษามีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อภายใน
สถานศึกษา เกิดความประทับใจ 
 

ข้อมูลการติดต่อวิทยาลัยเทคนิคตาก 
วิทยาลัยเทคนิคตากถนนเจดีย์ยุทธหัตถี  ต าบลป่ามะม่วง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5551 – 4231  
โทรสาร  0 – 5555 – 8118 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  :  tak04 
E:Mail  :  tak2tc@gamil.com 
www.taktechnic.ac.th 
สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคตาก คลื่นวิทยุ FM 107.50 MHZ 
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   กำรจัดกำรศึกษำ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 11 สาขางาน 
1.   สาขางานยานยนต์ 
2.   สาขางานเครื่องมือกล 
3.   สาขางานเชื่อมโลหะ/สาขางานโครงสร้าง 
4.   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
5.   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
6.   สาขางานก่อสร้าง 
7.   สาขางานการบัญชี 
8.   สาขางานการตลาด 
9.   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
10.  สาขางานการโรงแรม 
11.  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 9 สาขางาน 
1.   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2.   สาขาเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
3.   สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
4.   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
5.   สาขางานก่อสร้าง 
6.   สาขางานการบัญชี 
7.   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
8.   สาขางานการตลาด 
9.   สาขางานการโรงแรม 

  สภำพชุมชน 
         สภาพชุมชน มี 9 อ าเภอเมืองตาก บ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ อุ้ม
ผาง,วังเจ้า การปกครองท้องถิ่นจ าแนกได้คือ 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง15 เทศบาลต าบล 53 อบต.
ต าบล 63 ต าบล 559 หมู่บ้าน และ 171,090 หลังคาเรือน 

  สภำพเศรษฐกิจ 
         เศรษฐกิจอาชีพหลักของประชากรจังหวัด คือ การท านา เพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว
เขียว ถั่วเหลือง มะม่วง นุ่น กล้วยไข่ การประมงน้ าจืด การเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อซ่ึงเป็นอาชีพท่ีได้รับการส่งเสริม  
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      สภำพสังคม 
      การศึกษา 
-    จ านวนสถานศึกษาในระบบ 278  แห่ง แยกเป็นสังกัดเทศบาลเมือง 8 โรงเรียน สพฐ. 246 โรงเรียนสังกัด 
ตชด.21 โรงเรียน และอบต. 3 โรงเรียนจ านวนนักเรียน 86,531 คน 
-    โรงเรียนสาขา 11 แห่งจ านวนนักเรียน 728 คน 
-    ห้องเรียนสาขา 69 แห่ง จ านวนนักเรียน 4,255 คน 
-    โรงเรียนในพ้ืนที่สูง(ทุรกันดาร) จ านวน  51 โรงเรียน แยกเป็น สพฐ. 27 โรงเรียนและ ตชด. 21 โรงเรียน
อบต. 3 โรงเรียนจ านวนนักเรียน 13,702 คน 

      กำรศำสนำ 
-    ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธรองลงมานับถือศาสนาคริสต์อิสลาม 
-    จังหวัดตาก มพีระ 1,213 รูป สามเณร 575 รูปพุทธศาสนิกชน 428,300 คน  
(ร้อยละ 86.5) จ านวนวัด 197 แห่งที่พักสงฆ์ 259 แห่งวัดพัฒนาตัวอย่าง 19 วัดอุทยานการศึกษา 9 แห่ง 
-    อิสลามมิกชน 30,580 คน (ร้อยละ 6.20) จ านวนมัสยิด 4 แห่ง 
-    คริสต์ศาสนิกชน 31,546 คน ร้อยละ)6.40) จ านวนโบสถ์ 26 แห่ง 
-    อ่ืนๆ (ฮินดู/พราหมณ์/ซิกข์)  4,756 คน ร้อยละ)1)  

      กำรสำธำรณสุข 
-    จ านวนสถานพยาบาล       13   แห่ง 
-    สังกัดกระทรวงสาธารณสุข          9  แห่ง 
-    สังกัดกระทรวงกลาโหม                         1  แห่ง 
-    รัฐวิสาหกิจ                               1  แห่ง 
-    สภากาชาด                                1  แห่ง 
-    เอกชน                                             1  แห่ง 
-    สถานีอนามัย                    115  แห่ง 
-    ศูนย์บริการสาธารณสุข        2  แห่ง 
-    อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร    1:3,867  
-    อัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร    1:630 

      กำรเมืองกำรปกครอง 
      การปกครองจังหวัดตาก มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น   532,353  คน  เป็นผู้ชายจ านวน  268,742 คน    
ผู้หญิงจ านวน  263,611  คน  แบ่งเขตการปกครอง เป็น  9  อ าเภอ ซึ่งการปกครองท้องถิ่นจ าแนกได้คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร ,1 เทศบาลเมือง ,17 เทศบาลต าบล , 49  องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 
ปวช.1 650 19 51 720 
ปวช.2 462 20 62 544 
ปวช.3 428 18 68 514 

รวม ปวช. 1540 57 181 1778 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี รวม 
ปวส.1 382 41 423 
ปวส.2 350 17 367 

รวม ปวส. 732 58 790 
  

 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 607 369 60.79 
ปวส.2 368 286 77.72 
รวม 975 655 67.18 

  

 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 659 351 53.26 
ปวส.2 414 325 78.50 
รวม 1073 676 63.00 

 

    ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

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

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

18 18 18 
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    ข้อมูลบุคลำกร(ต่อ) 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 10 10 10 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 57 49 57 
เจ้าหน้าที่ 33 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

4 - - 

รวม ครู 85 77 85 
รวมทั้งสิ้น 127 77 85 
 

 ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ 
ระดับ ปวช.
(สำขำวิชำ) 

ระดับ ปวส.
(สำขำวิชำ) 

รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 6 5 11 
พาณิชยกรรม 3 3 6 
ศิลปกรรม 1 0 1 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 11 9 20 
  

 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 5 
อาคารปฏิบัติการ 3 
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 ข้อมูลอำคำรสถำนที่(ต่อ) 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 
อาคารวิทยบริการ 0 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 11 
 

  ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
งบบุคลากร 14718790.29 
งบด าเนินงาน 5213560.00 
งบลงทุน 1414540.00 
งบเงินอุดหนุน 17430370.00 
งบรายจ่ายอื่น 5939800.00 

รวมทั้งสิ้น 44717060.29 
 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

  ปรัชญำ 
  ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งม่ันพัฒนา 
  อัตลักษณ์ 
  รักบริการ สร้างพ้ืนฐานสู่อาชีพ 
  เอกลักษณ์ 
  ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยเทคนิคตาก มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพ่ือคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศในระดับประเทศ  
  พันธกิจ 
       1. จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
       2. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
       3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ 
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  เป้ำประสงค์ 
  1. ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษามีคุณภาพเป็นเลิศในระดับประเทศ 
       2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
       3. ก าลังคนด้านวิชาชีพเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและ
ต่างประเทศ  
  ยุทธศำสตร์ 
  1. การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
       2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ 
  1. การแนะแนวเชิงรุกให้ได้จ านวนนักศึกษาตามนโยบาย สอศ. 
       2. การให้บริการชุมชนที่หลากหลายทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
       3. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       4. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 

2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 

  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
รางวัลประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
กองลูกเสือดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ชนะเลิศ ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 
รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค ชื่อผลงาน "ห้องเรียนรู้สมอง
กลฝังตัว(Embedded Learning Room)" ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลประเภทคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญดีเด่น 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

      รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง เครื่องส่องไฟ
รักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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      รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561(ต่อ) 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลประเภทสวยงาม อันดับ 3 ประเภทรถ
ประดิษฐ์ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
(ระดับประเทศ) ปีที่ 21 พ.ศ.2561  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

การแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิง(ระดับประเทศ) ปีที่ 21 
พ.ศ.2561 ณ สนามช้างอินเตอร์
เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 

รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

รางวัลชมเชย ผลงาน "อั้มคนต่อเหล็ก" สุดยอด
ผลงาน อวดดี อาชีวะ โครงการสร้างค่านิยม
อาชีวศึกษา ประจ าปี 2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง เข้าร่วมโครงการรางวัลนัก
คิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี 2562 และผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 7 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ช่างเชื่อมแห่งประเทศไทย 

ทักษะงานเชื่อมเสมือนจริง รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
กลุ่มการแข่งขันทักษะฝืมือช่างเชื่อม
แห่งประเทศไทย 

การแข่งขนังานเชื่อม 2018 Arc Cup 
International Welding Competition ประเภท
บุคคล 

รอง
ชนะเลิศ 

นานา
ชาติ 

International Institute of 
Welding (IIW) Associated Event 

การแข่งขันงานเชื่อม 2018 Arc Cup 
International Welding Competition ประเภท
ทีม 

รอง
ชนะเลิศ 

นานา
ชาติ 

International Institute of 
Welding (IIW) Associated Event 

 

  รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ  
เครื่องไล่น้ ามันเบรค 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ  
สบู่สครับจากกากกาแฟ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

 



15 
 
      รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560(ต่อ)   

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์  
อุปกรณ์ป้องกันเด็กบิดคันเร่งในขณะ 
จอดรถจักรยานยนต์เกียรติอัตโนมัต ิ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
ถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์
ส าหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
พัดลมเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ 
หมู้บ้านชนทบที่ไม่มีไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
เครื่องส่องไฟฟ้าทารกแรกเกิดภาวะตัว
เหลืองแบบประหยัด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
เครื่องส่องไฟฟ้าทารกแรกเกิดภาวะตัว
เหลืองแบบประหยัด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
อุปกรณ์วางขวดแก้วใส่ท่อระบายทรวง
อกแบบเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายณัฐพล พิเศษสุข  
อุปกรณ์ร่วมเครื่องดูดฝุ่นไม้ของ
เครื่องมือไฟฟ้าในงานไม้ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวรัตนา สุริยา  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมเบต้า ลูทีน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล  
ข้าวแคบไรซ์เบอรี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวพรรณชม บุญหนุน  
หัตถกรรมผ้าปักลายม้ง (ชุดตกแต่ง
โต๊ะอาหาร) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์  
เครื่องประดับจากใยกันชง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 
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      รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560(ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายณัฐวัฒน์ ศิริพันุ์  
ชุดรองจานจากแฝก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายปรีชา ฟักตั้ว  
ฟาร์มอัจฉริยะ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัว
เหลืองแบบประหยัด รุ่น 3 รางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
อุปกรณ์ใส่ท่อระบายทรวงอกแบบ
เคลื่อนที่ รุ่น 2 "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์
รุ่นใหม่ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
ถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส าหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า "รางวัล
นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
รางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชู
ครูดีของปวงประชา 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
รางวัล ชนะเลิศ งานวิจัย เรื่อง เครื่องส่อง
ไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลือง
แบบประหยัด การประชุมสัมมนาและ
น าเสนอผลงานวิจัยฯระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ภายใต้โครงการ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ 

ชนะเลิศ ชาติ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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       รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
"เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบ
ประหยัด" ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  

ชนะเลิศ ชาติ คุรุสภา 

นายชินวัตร เหล่าตุ่นแก้ว  
เครื่องสลัดน้ าผักผลไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์  
เตาเผาข้าวหลามคอนโด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวศิริพร ถิระการ  
มะกรูดกรอบสวนครัวรั้วรายได้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์  
ศิลปะงานปััันจากกระดาษและดินสอพอง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ  
แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตและผู้ป่วยที่ไม่
สามารถพูดไัด้ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายจตุพร สุขน่วม  
อุปกรณ์ฟ้ืนฟูกายภาพบ าบัดผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายพิษณุ เพ็งเลิก  
ตู้สาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมอัตโนมัติด้วย
หลอด LED 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
ถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น 2 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ  
สคัปล้างมือกลิ่นกาแฟ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายธนชัย มูลเพ็ง  
อุปกรณ์บริการดรัมเบรกและดิสเบรกรถจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวรัตนา สุริยา  
กล้วยหอมอบธัญพืช 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์  
อุปกรณ์ป้องกันเด็กบิดคันเร่งขณะจอดรถ ส าหรับ
รถจักรยานยนต์เกียรติอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 
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       รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561(ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายประสงค์ คุ้มสา  
เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเรียวไทม์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร  
Network Camera Automatic Pet Feeder 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ  
ครูปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวกานต์สิรี ค าจู  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายจตุพร อยู่สุข  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายฐาปนพงศ์ อ่อนนุ่ม  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายฐาปนพงศ์ อ่อนนุ่ม  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสายัณห์ ยลนภาสว่าง  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ นานาชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายณัฐพล พิเศษสุข  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสราวุธ อ้นมั่น  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวศิรพิร ถิระการ  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวศิริพร ถิระการ  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวรัตนา สุริยา  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 
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      รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561(ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกรรณิการ์ เมทา  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายวีระยุทธ ด้วงบาง  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางอันนารา จ ารัสกลาง  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายมานะ กันธิยะ  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายนัฐพงศ์ ศีลพร  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายวินัย แก้วโน  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวภัทรภร เพ็งเทศ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางยุพา ด้วงบาง  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวสุธินีย ์อินจันทร์  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวธัญญลักษณ์ ใจสอน  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายภัทธาวุธ โพธา  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายวิทยา มั่นเติม  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายณัฐกฤต ภูทวี  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายณัฐกฤต ภูทวี  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายณภัทร ธรรมลิขิต  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 
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      รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561(ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางจินตนา แก้วมรกต  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายจักรลักษณ์ เวียงนาค  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางกนกกาญจน์ เวียงนาค  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางนันวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางนันวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายโองการ โกมลทัต  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายโองการ โกมลทัต  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสมโภชน ์จึงกระแพ  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายสุพัฒน์ อยู่สุข  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายอิทธิเดช ไทยด ารงค์  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายอิทธิเดช ไทยด ารงค์  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม  
ปฏิบ้ติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายพิเชษฐ์ เชยสุข  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายพิเชษฐ์ เชยสุข  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 



21 
 
      รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561(ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายวุฒิชัย ใจมูล  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายวุฒิชัย ใจมูล  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์  
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายประสงค์ คุ้มสา  
รางวัลชมเชย ผลงาน อั้มคนต่อเหล็ก สุดยอดผลงาน 
อวด-ดี อาชีวะ โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
ประจ าปี 2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. ทักษะการเชื่อม 
GTAW @ SMAW 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธู์  
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

Mr.Michal Pawlik  
ครูผู้ควบคุมทักษะพ้ืนฐาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Public Speaking Contest) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสุรศักดิ์ ยะกัน,นางชนกานต์ ยะกัน,นายสมโภชน ์
จึงกระแพ,นายวรวิทย ์ไววิทยานนท์,นายประสงค์ คุ้ม
สา  การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
รวงวัลยอดเยี่ยมสิ่งประดิษฐ์ โครงการทีมเทคนิคและ 
อาชีวศึกษาเพ่ือการประยัดพลังงาน ประจ าปี 2561 

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงพลังงาน 
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      รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561(ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุรศักดิ์ ยะกัน  
"พระพฤหัสบดี" ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) 

นายมานะ กันธิยะ  
รางวัลรองชนะเลิอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ช่างเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม 
GTAW&GMAW&SMAW 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

    รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

1.นายครินทร์ น้อยสอนเจริญ 2.นายจิรายุท แสนตา 3.นายเัฉลิม 
วนานิเวศ 4.นางสาวมณฑิตา โดรุณ  
เครื่องไล่น าัมันเบรค 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1.นางสาวอาภัสรา เรือนคา 2.นางสาวอมรา แก้วค า 3.นางสาวโสร
ยา หมอปาร้า 4.นายสุริยา แกตุกลมเกลา  
สบู่สครับกากกาแฟ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึดษา
จังหวัดตาก 

1.นายณัฐพล ระม่ัง 2.นายสุเทพ มูลค า 3.นายกษดา เนื่องพุกก์ 4.
นายกฤติธี ทองเต็ม  
ถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ หมู่บ้านชนบทที่ไม่มี
ไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1.นายกฤษดา เนื่องพุกก์ 2.นายชยณัฐ มงคล 3.นายอนาวิน เขียว
แดง 4.นายกฤติธี ทองเต็ม  
พัดลมเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1.นายวิเชียร แซ่ว่าง 2.นางสาวศิริวิมล หมูหล้า 3.นางสาวพรรณธิ
ภา สียะ  
อุปกรณ์ป้องกันเด็กบิดคันเร่งในขณะจอดรถจักยายนต์เกียร์อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1.นายณัฐพล ระม่ัง 2.นายสุเทพ มูลค า 3.นายกษดา เนื่องพุกก์ 4.
นายชนณัฐ มงคล  
เครือ่งส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น3 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 
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      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
1.นายเฉลิมชัย แย้มหมื่นอาจ 2.นายณัฐพนธ์ เพ็ชรพิจิตร 3.นาย
ประวิทย์ ขวัญวารี  
อุปกรณ์ร่วมเครื่องดูดฝุ่นไม้ของเครื่องมือไฟฟ้าในงานไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นางสาวกัลยาณี ดวงทอง 2.นางสาวจุฑามาศ นวลปรั่ง 3.
นางสาวเยาวภา สาลีผล  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมเบต้า ลูทีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นางสาวชุติญธร ค าพล 2.นางสาวพิชชากรณ์ ราชรักษ์ 3.นางา
สวกนกวรรณ จันทร์พัฒน์  
ข้าวแคบไรซ์เบอรี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นางสาวสุนิษา ตาเพชร 2.นางสาวเจนจิรา เสนาชิง  
เครื่องประดับจากใยกัญชง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นายพิสิฐ พิทัศสุวรรณกุล 2.นายชาล ีตะวันแสงธรรม 3.
นางสาวสุนิษา พรมวงษ์ 4.นายปาณัสม์ บุญเรือง  
ฟาร์มอัจฉริยะ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นายณัฐพล ระม่ัง 2.นายสุเทพ มูลค า 3.นายกฤษดา เนื่องพุกก์ 
4.นายชยณัฐ มงคล 5.นายอนาวิน เขียวแดง  
อุปกรณ์วางขวดแก้วใส่ท่อระบายทรวงอก แบบเคลื่อนที่ รุ่น 2 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

นางสาวชลธิชา แตงโม  
ชุดรองจานจากแฝก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นายภูวรินทร์ มั่นเติม 2.นายคงศักดิ์ โสภา 3.นายธนกฤต ทา
สาย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี 

นายสิทธิชล สุขจิตร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี 

นายศรายุทธ ใจงาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเชื่อม GTAW&SMAW 
ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี 
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      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
1.นายศุภชัย สีเทา 2.นายวรชน กมลปราณี 3.นาย
อภิวัฒน์ จิ๋วสายแจ่ม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประมาณราคาอาคา
พาณิชย์บ้านพักอาคาร 2 ชั้น ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

1.นางสาวนราพร ต่ายโพธิ์ 2.นางสาวสุธิมา จันทรอ้น 3.
นางสาวกชกร แก้วกลม 4.นางสาวพัณฑิวาพร พันอ้น 5.
นางสาววรรณิศา ปานยิ้ม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุระกิจ 
ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

นายอุเทน ผัดอ่อนอ้าย  
การแข่งขันทักษะช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติ (Zeitplan 
Yung Welding Competition 2017) 

ชนะเลิศ นานาชาติ 
เมืองดุสเซสดอร์ฟ
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

1.นายภูวรินทร์ มั่นเติม 2.นายคงศักดิ์ โสภา 3.นาย
ธนกฤต ทาสาย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายศรายุทธ ใจงาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเชื่อม GTAW & 
SMAW ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นายวรพล อ่ิมเทศ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ 
ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายพงษ์พัฒน์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

นายธวัชชัย เครือแขม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้เครื่องเรือน ระดับ 
ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 

1.ศุภชัย สีเทา 2.นายวรชน กมลปราณี 3.นายอภิวัฒน์ 
จิ๋วสายแจ่ม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประมาณ
ราคาอาคารพาณิชย์บ้านพัก 2 ชั้น ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก 
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      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายชนะศักดิ์ กัลยาประสิทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

 

  รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

1. นายวรพล อ่ิมเทศ , 2 นายณรงค์ศักดิ์ สีวิจี๋ , 3. นายดนุสรณ์ เครือ
เม่น  
การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายประเสริฐ แซ่กือ , 2. นายภูวิสิทธิ์ ขอแต้มกลาง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องยนต์เล็ก 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายชาติชาย มาลีศรีโสภา , 2. นายวรวิช ธารคุณธรรม, 3. นายณัฐ
วุฒิ ขบวน นักศึกษา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องยนต์ดีเซล ควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายอุดม - , 2.นายพงษ์พัฒน์ -  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายณัฐพงศ์ ทวีคูณรุ่งเรือง, 2. นายภัทธกานต์ ศีลพร  
ทักษะงานไม้ก่อสร้าง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายกนกศักดิ์ สาริยา, 2. นายณัฐวุฒิ จันสุปิน ,3.นายธีรพงษ์ ถอย
กระโทก  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายณัฎฐ์ธนัน สืบสายจันทร์ ,2. นายณัฐพล โฉมงาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายวินวัฒน์ เสือสืบนุ่ม ,2. นายคณพศ หล าค า , 3. นายนาวิน กมล
ปราณี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1.นายคงศักดิ์ โสภา, 2.นายภูวรินทร์ มั่นเติม, 3. นายปณัยกร พันธ์อุดม   
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก  
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       รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
1. นายณเรท สุขเครือ ,2.นายณัฐนนท์ ท้าวชัย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW 

ชนะเลิศ จงัหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายศรายุธ ใจงาม , 2. นายศตวรรษ วชิรศศิมณฑล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเชื่อม GTAW & GMAW & SMAW 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายสิทธิชัย แขวงถึก , 2. นายศุวสันต์ สมณะ ,อนุกร ดวงแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานตรวจและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายอนุศักดิ์ กล่อมเกลี้ยง , 2. นายกรวิชญ์ เฟ่ืองฟู  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายธนวัฒน์ พยัคโค , 2. นายจุลจักร สัตถาพันธ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายสิทธิชล สุขจิตร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์ดีดไทยอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นางสาวเจนจิรา เสนาชิว , 2.นางสาวคงเดช สุยะเกี้ยง ,3. นางสาว
เจนจิรา พุทธรัตน์,นางสาวสุวนันท สืบสุนทร,นางสาวชุติธร ค าพล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นางสาวจิราพร พรมชมพู , 2. นางสาวณิชา เนตรจ านง, 3. นางสาว
จารวี กันรักษา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ "The marketing challenge" 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นายจิตพล ภู่มาลี, 2. นางสาวรัชยา คงดี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1. นางสาวณีรนุช สุขวัฒน ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1.นายสรศักดิ์ บุญเสริม 2.นายธีรศักดิ์ สุยะผัน 3. นายชานนท์ ประภา
สวัสดิ ์ 
อุปกรณ์บริการดรัมเบรกและดิสเบรกรถจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1.นายพรชัย ชัยเชิดเกียรติ 2.นายประเสริฐ แซ่กือ  
เครื่องสลัดน้ าผักผลไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 

1.นายกมลทรัพย์ อินแก้ว 2.นายสมศักดิ์ จันเต๊น 3.นายไกรวิชญ์ น่าน
อูม 4.นายพีรพล ประชาสนธ ิ 
เตาเผาข้าวหลามคอนโด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตาก 
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      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
1.นางสาวสุนันทา โคสอน 2.นางสาวอรอนงค์ ฆ้องนอก  
มะกรูดกรอบสวนครัวรั้วรายได้ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นางสาวธัญพิมล แก้วโนนตุ่น 2.นางสาวมยุรินทร์ โกตวินนท์ 3.
นางสาวสมิตา นิยม 3.นางสาวนนธิยา บุญแต่ง  
กล้วนน้ าหว้าอบธัญพืช 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์ศรี 2.นางสาวสุดารัตน์ เขียวคุ้ม  
ศิลปะงานปั้นจากกระดาษและดินสอพอง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นายณัฐนันท์ ปัญญาอ่อง 2.นายคงศักดิ์ โสภา 2.นางสาวดา
ริกา บุญยืน 3.นายภูมิบุญ ยศสูงเนิน  
แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตและผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูด
ได้ 

ชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นายเสรี แสงวิทยา 2.นายวุฒินันท์ เขียวสีทอง 3.นางาสวศศิธร 
ดาวเรือง  
อุปกรณ์ฟ้ืนฟูกายภาพบ าบัดผู้ป่วนแขนขาอ่อนแรง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นายวิเชียร ์แซ่ย่าง 2.นางสาวภัทราภา ครุธฉ่ า 3.นางสาวศิริ
วิมล หมูหล้า  
อุปกรณ์ป้องกันเด็กบิดคันเร่งขณะจอดรถ ส าหรับ
รถจักรยานยนต์เกียรติอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นางสาวอรุณี แผลงเดช 2.นางสาวสุจิพร ศรีกันหา 3.นางสาว
ชลธิชา สมนาม  
ตู้สาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมอัตโนมัติด้วยหลอด LED 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นางสาวอภัสรา เรือนคง 2.นางสาวอมรา แก้วด า 3.นางสาว
กรรณิการ์ เนียมก้อน 4.นางสาวจารว ีก้นแหลบ  
สคัปล้างมือกลิ่นกาแฟ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นายภูมิบุญ ยศสูงเนิน 2.นายก าธร โทนสังข์อินทร์ 3.นาย
วินวัฒน ์เสือสืบนุ่ม 4.นายปณัยกร พันธ์อุดม  
เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเรียวไทม์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

1.นายคงศักดิ์ โสภา 2.นายภูวรินทร์ มัน่เติม 3.นายปณัยกร พันธ์
อุดม  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
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      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
1. นายณเรท สุขเครือ 2. นายณัฐนนท์ ท้าวชัย  
ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. นายศรายุธ ใจงาม 2. นายศตวรรษ วชิรศศิมณฑล  
ทักษะการเชื่อม GTAW & GMAW & SMAW 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. นายอนุกร ดวงแก้ว 2. นายสิทธิชัย แขวงถึก 3. นายศุวสันต์ 
สมณะ  
ทักษะงานตรวจและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. นายสิทธิชล สุขจิตร  
ทักษะพิมพ์ดีดไทยอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1.นายศตพัทธ์ บัวบาน 2.นายอนุรักษ์ ค้างวิลัย  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น 2 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ตาก 

นางสาวจารวี กันแลบ,นางสาวอัจฉราพร กันต๊ะ,นางสาวรัญญา 
เกตุพร,นายวินวัฒน ์เสือสืบนุ่ม,นางสาวกรรณิการ์ เนียมก้อน  
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพชรพล วังโพธิ์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะพ้ืนฐาน การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
(English Public Speaking Contest) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณัฐพล สอนมั่ง,นายกฤษดา เนื่องพุกก์,นายชยณัฐ มงคล,
นายอนาวิน เขีัยวแดง,นายสุเทพ มูลค า  
ถึงเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มี
ไฟฟ้า รางวัลยอดเยี่ยมด้านสิ่งประดิษฐ์โครงการทัมเทคนิคและ
อาชีวศึกษาเพ่ือการประหยัดพลังงาน ประจ าปี 2561  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงพลังงงาน 

1. นายณเรท สุขเครือ 2. นายณัฐนนท์ ท้าวชัย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่างเชื่อมโลหะทักษะการเชื่อม 
SMAW&GTAW 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นายศรายุธ ใจงาม 2. นายศตวรรษ วชิรศศิมณฑล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม 
GTAW&GMAW&SMAW 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



29 
 
      

      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายศรายุทธ ใจงาม  
การแข่งขันการเชื่อม 2018 Arc Cup 
International Welding Competition 

รอง
ชนะเลิศ 

นานาชาติ 
International Institute of 
Welding (IIW) Associated 
Event 

นายศรายุทธ ใจงาม  
การแข่งขันการเชื่อมประเภททีม 2018 Arc 
Cup International Welding Competition 

รอง
ชนะเลิศ 

นานาชาติ 
International Institute of 
Welding (IIW) Associated 
Event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 3  
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตาก ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้  

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี ความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

        1.1 ด้ำนควำมรู้ 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่
ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
         ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
    สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
    สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 4  
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
    4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  

1) ด้ำนควำมรู้ 
 1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
          1.1.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
                           - ระดับ ปวช. 351 คน 
                           - ระดับ ปวส. 325 คน 
                              รวมทั้งสิ้น  676 คน 
          1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            คิดเป็นร้อยละ  63.00  

      1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็น ร้อยละ  จากการดูแลแนะ
แนวผู้เรียน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยสถานศึกษามึการให้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการภายในจังหวัดและต่างจังหวัด  

  1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
      1.2.1) เชิงปริมาณ   : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ    
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 120 คน 

                          2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ          
ประกอบอาชีพอิสระ 5 คน 

           1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 5 ดาว 
      1.2.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการขอศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ จาก วิทยาลัยต่าง ๆ 

 1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
      1.3.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
326 เล่ม 
      1.3.2) เชิงคุณภาพ  : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย (ข้อมูลตามตาราง) 
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      1.3.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์
หรือเผยแพร่ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพลังงาน 

  1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
             1.4.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 66 คน 

       1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ (ดังตารางแสดงรางวัล
นักเรียน นักศึกษา) 
       1.4.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน จากส านักงานทดสอบฝีมือแรงงาน สมาคมช่าง
เชื่อมแห่งประเทศไทย 

  1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
             1.5.1) เชิงปริมาณ   :จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
                            - ระดับ ปวช. 408 คน 
                            - ระดับ ปวส. 346 คน 
                              รวมทั้งสิ้น   754 คน 
             1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
                            คิดเป็นร้อยละ  96.91  

       1.5.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ จากส านักงานทดสอบฝีมือแรงงาน 

  1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
       1.6.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

                            - ระดับ ปวช. 328 คน 
                            - ระดับ ปวส. 228 คน 
                               รวมทั้งสิ้น  556 คน 

       1.6.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

                            คิดเป็นร้อยละ  71.46  
       1.6.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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  1.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

       1.7.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.และปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงาน
ท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   

                            - ระดับ ปวช. ส าเร็จฯ 3 ุ69 คน ติดตามได้ 344 คน 
                            - ระดับ ปวส. ส าเร็จฯ 286 คน ติดตามได้ 234 คน 
                               รวมทั้งสิ้น  ส าเร็จฯ 655 คน ติดตามได้ 578 คน 

       1.7.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.และปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มี
งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

                            คิดเป็นร้อยละ  88.24  
        1.7.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

2) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
             2.1.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            - ระดับ ปวช. 351 คน 
                            - ระดับ ปวส. 325 คน 
                               รวมทั้งสิ้น  676 คน 
             2.1.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            คิดเป็นร้อยละ 63 

        2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการดูแลแนะแนวผู้เรียน จากการดูแลแนะแนวผู้เรียน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน โดยสถานศึกษามึการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด 

  2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
        2.2.1) เชิงปริมาณ   : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 120 คน 

                                                2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 5 คน 

             2.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 5 ดาว 
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        2.2.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการขอศึกษาดุงานจากสถานศึกษาอ่ืน  

  2.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
        2.3.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
326 เล่ม 
        2.3.2) เชิงคุณภาพ  : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย (ตามตารางผลงานนักเรียนนักศึกษา) 
        2.3.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

  2.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
              2.4.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 66 คน 

        2.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ (ตามตารางผลงานนักเรียน
นักศึกษา) 
        2.4.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

  2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
              2.5.1) เชิงปริมาณ   :จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                            - ระดับ ปวช. 408 คน 
                            - ระดับ ปวส. 346 คน 
                               รวมทั้งสิ้น  754 คน 
               2.5.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                              คิดเป็นร้อยละ  

         2.5.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

  2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
         2.6.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

                             - ระดับ ปวช. 328 คน 
                             - ระดับ ปวส. 228 คน 
                                รวมทั้งสิ้น  556 คน 
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         2.6.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

                             คิดเป็นร้อยละ 71.46 
         2.6.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

  2.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
         2.7.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.และปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มี
งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

                           - ระดับ ปวช. 369 คน มีงานท าและศึกษาต่อ 344 คน 
                           - ระดับ ปวส. 286 คน มีงานท าและศึกษาต่อ 234 คน 
                               รวมทั้งสิ้น 655 คน มีงานท าและศึกษาต่อ 578 คน 

         2.7.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.และปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

                            คิดเป็นร้อยละ 88.24 
         2.7.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 

3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
             3.1.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
                           - ระดับ ปวช. 351 คน 
                           - ระดับ ปวส. 325 คน 
                              รวมทั้งสิ้น  676 คน 
            3.1.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            คิดเป็นร้อยละ  63.00 

        3.1.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ จาก
การดูแลแนะแนวผู้เรียน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยสถานศึกษามึการให้ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 

  3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
             3.2.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

        3.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หรือ
ผลการประเมิน อวท.หรือ อกท. ระดับเหรียญทอง ในระดับจังหวัด 
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        3.2.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
        3.3.1) เชิงปริมาณ   : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 120 คน 
                                  2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบ  อาชีพอิสระ 5 คน 

            3.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 5 ดาว 
        3.3.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
        3.4.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
จ านวน 326 เล่ม 
        3.3.2) เชิงคุณภาพ  : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย(ดังตารางแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษา) 
        3.3.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

  3.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
              3.5.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  66 คน 

        3.5.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ (ดังตารางแสดงผลงาน
นักเรียนนักศึกษา) 
        3.5.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

  3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
              3.6.1) เชิงปริมาณ   :จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                            - ระดับ ปวช. 408 คน 
                            - ระดับ ปวส.  346 คน 
                               รวมทั้งสิ้น   754 คน 
              3.6.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
                             คิดเป็นร้อยละ 96.91 
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        3.6.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

  3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
        3.7.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

                            - ระดับ ปวช. 328 คน 
                            - ระดับ ปวส. 228 คน 
                              รวมทั้งสิ้น   556 คน 

        3.7.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

                            คิดเป็นร้อยละ 71.46 
        3.7.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

  3.8) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
        3.8.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.และปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงาน
ท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

                            - ระดับ ปวช. 369 คน มีงานท าและศึกษาต่อ 344 คน 
                            - ระดับ ปวส. 286 คน มีงานท าและศึกษาต่อ 234 คน 
                                รวมทั้งสิ้น 655 คน มีงานท าและศึกษาต่อ 578 คน 

        3.8.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.และปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มี
งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

                            คิดเป็นร้อยละ 88.24 
         3.8.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

  3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
              3.9.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 8 กิจกรรม 
              3.9.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 

         3.9.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา ทั้งชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบลป่า
มะม่วง 
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4.1.2 จุดเด่น  

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างหลากหลาย 
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
           ส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา จบตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
           สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมโครงการที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง 

4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
     4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  

 1) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
                          คิดเป็นร้อยละ 11.11 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ สถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 
     1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 1 สาขางาน 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 11.11 
     1.2.3) ผลสะท้อน    : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ สถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ส่ัการปฏิบัติ 
     1.3.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 85.88 
     1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.3.3) ผลสะท้อน    : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ คุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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1.4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
     1.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนที่ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 79 คน  
     1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                            คิดเป็นร้อยละ 92.94 
     1.4.3) ผลสะท้อน    : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ คุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 

2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  2.1) การจัดการเรียนการสอน 
    2.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 85 คน 
                             2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 85 คน 

                   3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย 85 คน 
                   4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 85 คน 
                   5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้  85 คน 

   2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
                          คิดเป็นร้อยละ 100 
   2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 

2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 85 คน 

                  2.จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน 85 คน 
                  3. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 85 คน 

                            4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 85 คน 
                 5. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ85 คน 
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    2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
                            คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหาร
จัดการชั้นเรียน  

2.3)การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    2.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน 
    2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน  
    2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
     3.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 85 คน 
                             2. จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 85 คน 

                   3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจาการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 85 คน 

                            4. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 85 คน 
                  5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรัยหรือเผยแพร่ 85 คน 

   3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 100 
   3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน 
3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
     3.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 100 
     3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
     3.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ  
     3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  
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     3.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี
หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     3.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 18.18 
                             2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  
     3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     3.4.3) ผลสะท้อน : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
     3.5.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 81.81                
     3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
     3.5.3) ผลสะท้อน   : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
3.6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
     3.6.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
     3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏฺับัติการ โรงฝึกงานหรือ
งานฟาร์ม  
     3.6.3) ผลสะท้อน   : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม   
3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
     3.7.1) เชิงปริมาณ  :  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
     3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
     3.7.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
     3.8.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
     3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
     3.8.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
3.9) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
     3.9.1) เชิงปริมาณ  :  ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและสถานศึกษา 
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     3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
     3.9.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
3.10) การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
     3.10.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน 
     3.10.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน  
     3.10.3) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

4) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
     4.1.1) เชิงปริมาณ   :1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 85 คน 
                               2. จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 85 คน 

                    3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 85 คน 

                              4. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 85 คน 
                    5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ 85 คน 

     4.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 100 
     4.1.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง การจัดการ
ศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
     4.2.1) เชิงปริมาณ   : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 
     4.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
     4.2.3) ผลสะท้อน    : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     4.3.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 8 กิจกรรม 
     4.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
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     4.3.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผ้ัมีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา
ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
4.4) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
     4.4.1) เชิงปริมาณ   : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและสถานศึกษา 
     4.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
     4.4.3) ผลสะท้อน    : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
4.5) การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
     4.5.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน 
     4.52) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน 
     4.5.3) ผลสะท้อน    : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 
4.2.2 จุดเด่น  
ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา  
การลดจ านวนการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
ควรมีการติดตาม ประเมินผลโครงการประจ าปีให้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  

1) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  1.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 85 คน 
                             2. จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 85 คน  

                   3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจาการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 85 คน 

                             4. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 85 คน 
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                 5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรัยหรือเผยแพร่ 85 คน 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100 
   1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน 
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
     1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
     1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
1.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     1.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ  
     1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  
     1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
     1.4.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน                 
     1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
     1.4.3) ผลสะท้อน   : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     1.5.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 8 กิจกรรม 
     1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
     1.5.3) ผลสะท้อน   : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 

2) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
     2.1.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  326 เล่ม 
     2.1.2) เชิงคุณภาพ  : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
(ดังตารางแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษา) 
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     2.1.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
น าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
2.2) การจัดการเรียนการสอน 
    2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 85 คน 
                             2.จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 85 คน 

                   3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย 85 คน 
                   4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 85 คน 
                   5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้  85 คน 

   2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 100  
   2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 
4.3.2 จุดเด่น  
        มีการให้ความรู้ ติดตามการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมกับกระทรวง
พลังงานในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ มีการร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน 
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
        ควรมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
        ควรให้ความรู้และมีการจัดท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามของบ
สนับสนุนในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณต่อไป 

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 
คะแนนที่ได ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 95.68 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 95.83 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 95.83 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ัพึงประสงค์ 95.38 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 83.76 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 80.00 



48 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได ้

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 93.33 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 85.71 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 96.25 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 92.50 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 91.90 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

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

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 5  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ  

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  

5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 5.1  

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 3 ดี 2 6 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ดีเลิศ 2 8 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
4 ดีเลิศ 3 12 
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ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 238 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 95.2 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2  

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน  

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

1 ก าลัง
พัฒนา 

3 3 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   5  
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ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 38 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 76 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

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

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3  

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน  

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1. ครูผู้สอน   10  
1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจดัการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 
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ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

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

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4  

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

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

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5  

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมนิ 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

0  2 0 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 40 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 80 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

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

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6  

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน  

ที ่ ด้ำนกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำร
ประเมิน 

แต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
ประเมินของด้ำน X น้ ำหนัก

คะแนนของด้ำน) / คะแนนรวม
ของด้ำน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 238 (238 x 50) / 250 = 47.60 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอน 
10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60 

3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีส่วนร่วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 40 (40 x 10) / 50 = 8.00 
ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม 466 93.20 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
ประเด็นกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน - แผนการลดอัตรการออกกลางคัน ของนักเรียน
นักศึกษาโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ - 
แผนการลดอัตราการออกกลางคัน ของนักเรียน
นักศึกษา โดยการติดตาม นิเทศนักเรียน นักศึกษา 
อย่างสม่ าเสมอ - แผนการลดอัตราการออกกลางคัน 
ของนักเรียนนักศึกษา โดยการจัดอบรมจิตวิทยาให้กับ
ครูที่ปรึกษาในทุกระดับชั้น  

การแข่งขันทักษะทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือมุ่งสู่การแข่งขัน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

 






















































































