
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕42 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  หมวด 6  
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  48  ระบุไว้ว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ  3  ก าหนดให้สถานศึกษา   
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีมาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดพร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการเรียนของสถานศึกษา  ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 

  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง         
เป็นประจ าทุกปี  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วม       
ของชุมชนและน าผลจากากรประเมินตนเอง  การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด  การประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาการจัดการศึกษา              
และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (Self - Assessment  Report : SAR)  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย  ๓  มาตรฐาน  ๙  ประเด็นการประเมิน  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาและเปิดเผย  รายงานนี้ต่อสาธารณชน  อันจะน าไปสู่       
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  

  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  มุ่งหวังท่ีจะน า
ผลการประเมินตนเองในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ     
ในปีต่อไป  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ  การพัฒนาก าลังคน  สร้างความเจริญของชาติสืบไป 
 
 

                                                                 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                                                                    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ ์
   สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 3 มาตรฐานดังนี้ 
มาตราฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 1.1 ด้านความรู้      มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 97.39 
  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้    มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 60.00 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 87.37 
มาตราฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา    มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 92.00 
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 90.59 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ     มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 93.84 
  2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ    มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 100.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 91.11 
  3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 80.00 
 รวมผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 90.80 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาอยู่
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
1.2 จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และแนะแนวผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรท่ีก าหนดท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  3. สถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สนองตามความต้องการของชุมชน สังคม 
สถานประกอบการ 
  4. สถานศึกษาให้ความส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาท้ัง
ปริมาณคุณภาพ และมีประกาศเกียรติคุณยกย่องให้กับผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
  5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสอนให้ตรงกับวิชาชีพของ
ครูผู้สอนทุกรายวิชา 
  6. สถานศึกษามีระบบการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคลากร
ทางการศึกษา มีการพัฒนาและดูแลบ ารุงรักษา สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อย่างต่อเนื่อง 
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  7. สถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ท้ังด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ทางการศึกษา และทรัพยากรอื่น ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. สถานศึกษาได้น าเอานโยบายของต้นสังกัด ในทุกระดับมาปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
  9. สถานศึกษาใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  10.สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
การใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 - สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้งานแนะแนวมีการติดตามผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
อย่างเป็นระบบ 
 - สถานศึกษาควรพัฒนาด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของชุมชน 
- สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารให้มีความเข้มข้นขึ้น 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

        วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีการสร้างความเช่ือมั่นในเรื่องคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา 
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสถานประกอบการโดยยกระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนให้
มากขึ้น ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 
 1. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
 2. โครงการกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
 4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ 
 5. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
 จากการสร้างความเช่ือมั่นดังกล่าว ท าให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วมีงานท า
และประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ผู้ปกครองและชุมชนให้ความเช่ือมั่น และส่งบุตรหลานเข้ามา
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 นอกจากความเช่ือมั่นของสถานประกอบการแล้ว หน่วยงานส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในพื้นท่ีก็
มีความเช่ือมั่นและความสามารถของนักเรียน นักศึกษา มีการขอความอนุเคราะห์ ความร่วมมือ ในการ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้งานประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาและนโยบายให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จึงได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 3.1 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะ ศูนย์ประกอบการอาชีวศึกษาข้ึนในสถานศึกษา 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสถานท่ีในการฝึกทักษะประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 



 4 

 3.2 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาสอดคล้องกับการมีงานท าและความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ โดยมีการเรียนการสอน ท้ังในระบบปกติและระบบทวิภาคีได้ท าการส่งนักเรียน นักศึกษา  
เข้าฝึกงานและฝึกอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 3.3 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ โดยความ
ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดต้ังศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานในแผนกช่างไฟฟ้า และแผนกช่างยนต์ 
 3.4 สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการอาชีวอาสาบริการ ให้บริการด้านวิชาชีพ โดยออกบริการตรวจ
ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ งานไฟฟ้า งานอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงช่วยเหลือ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ในทุก ๆ ครั้งท่ีมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
 3.5 จัดการศึกษาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้มีงานท าท่ีมีความประสงค์จะศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นนอกเวลาราชการ 
 3.6 จัดการศึกษาโดยการขับเคล่ือนด้วยระบบการประกันคุณภาพแนวใหม่ ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 3.7 จัดการศึกษา เพื่อขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความสนใจและแสดงความสามารถในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานภายนอกด าเนินการ ซึง่วิทยา8ลัยได้ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมาตลอดคือการประดิษฐ์รถ
ประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง และการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 
 3.8 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ในทุกนโยบาย 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
  

รถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง (ประเภทรถประดิษฐ์)  
- การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
         ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานให้แก่เยาวชนรวมถึงประชาชน
ท่ัวไป  แล้วยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีการทดลองการประดิษฐ์
คิดค้นแนวใหม่ ๆ  จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ  ซึ่งจะท าให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักการประหยัดน้ ามัน
เช้ือเพลิง  รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า  แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นทีม  การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น  เพื่อ
ยกระดับความสามารถของ 
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ๆ 
4.2 วัตถุประสงค์ 
         4.2.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสแสดงความคิดใหม่ ๆ  ในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรม  และปลูกฝังการเป็นนักประดิษฐ์ท่ีดี 
         4.2.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ  พร้อมท้ังปลูกจิตส านึกท่ีได้ให้แก่
เยาวชนให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
         4.2.3 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สามารถท างานเป็นทีม  มีความ
รับผิดชอบ 
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4.3 กรอบแนวคิด  
         4.3.1  รถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิงสามารถวิ่งบนสนามแข่งขันได้ และมีสถิติในการประหยัดน้ ามัน 
         4.3.2  รถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิงมีการออกแบบทางด้านหลักวิศวกรรม 
         4.3.3  รถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิงเป็นไปตามกฎกติกาการแข่งขัน ของ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด 
4.4 วิธีการด าเนินงาน 
         4.4.1  ศึกษาข้อมูล 
         4.4.2  ออกแบบโครงการ 
         4.4.3  เสนอโครงการ 
         4.4.4  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
         4.4.5  ศึกษาวิธีด าเนินการ 
         4.4.6  จัดท าโครงการ และทดสอบสถิติการประหยัดน้ ามัน 
         4.4.7  ปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
         4.4.8  เข้าร่วมการแข่งขัน 
         4.4.9  สรุปผลงานรูปเล่มรายงานโครงการ         
4.5 ผลการด าเนินงาน 
         4.5.1  รถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิงได้ตามวัตถุประสงค์ 
         4.5.2  ได้เข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง ระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 12 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
         4.5.3  รางวัลท่ีได้รับ  
                   1. รางวัลพัฒนาการทีมยอดเยี่ยม ประเภทรถประดิษฐ์ 1.1 ระดับอาชีวศึกษา 
                   2. รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับท่ี 5 ประเภทรถประดิษฐ์ 1.1 ระดับอาชีวศึกษา 
                   3. รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับท่ี 20 ประเภทรถประดิษฐ์ 1.1 ระดับอาชีวศึกษา    
4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
         4.6.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทางด้านเครื่องยนต์  และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
มากขึ้น 
         4.6.2  นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมีโอกาสพัฒนาฝีมือและทักษะในเรื่องการประดิษฐ์ 
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศในอนาคต 
         4.6.3  ได้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถด้านการประดิษฐ์และด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 4.6.4  ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การประดิษฐ์คิดค้นจากครูไปยังลูกศิษย์ในการ
ท างานร่วมกัน 
        4.6.5  พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในเรื่องความรับผิดชอบ การท างานกับผู้อื่น 
การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสถานศึกษา 

 ที่อยู่ 
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เลขท่ี 66 หมู่ท่ี 4  ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์  14110 
  โทรศัพท์ 035-632123   
       โทรสาร  035-622363 
  E-mail angthong02@vec.mail.go.th   
       Website www.viset.ac.th 
 ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2538 บนพื้นท่ี วัดหลวงสุนทราราม 
มีเนื้อที่ 20 ไร่ ต้ังอยู่เลขท่ี 66 หมู่ 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 
  
 การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญเปิดท าการสอน 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ดังนี้ 
 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 2 ประเภทวิชา 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน 
   1.1 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  
       สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ 
       สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 
       สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 
   1.2 ประเภทวิชา พณิชยกรรม 
       สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน การบัญชี 
  

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เปิดสอน 2 ประเภทวิชา 5 สาขาวิชา 5 สาขางาน 
   2.1 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  
       สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ 
       สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 
       สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
   2.2 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
        สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี 
        สาขาวิชา การจัดการท่ัวไป สาขางาน การจัดการท่ัวไป 
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3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ เปิดสอน 2 ประเภทวิชา 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน 
   3.1 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  
       สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 
   3.2 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
       สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี 
       สาขาวิชา การจัดการท่ัวไป สาขางาน การจัดการท่ัวไป 
 
 สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญต้ังอยู่ ณ  ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
ชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัยเป็นชุมชนท่ีค่อนข้างอยู่ในเขตเมือง เพราะอยู่ใกล้ตลาดศาลเจ้าโรงทองและเป็นตลาดท่ี
ใหญ่และเก่าแก่ของจังหวัดอ่างทอง  
 สภาพเศรษฐกิจ 
  ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอวิเศษชัยชาญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน ท าไร่ ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีส าคัญ คือ ข้าว มะม่วง และผักสวนครัว และมีอาชีพเสริม ได้แก่ เล้ียงสัตว์ จักสาน 
 สภาพสังคม 
  ประชาชนมีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ ค้าขาย เกษตรกร ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง รับราชการ เป็นต้น 
ภาพโดยรวมอ่างทองถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ า เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวท่ีส าคัญ นอกจากอาชีพการท านาแล้ว 
เกษตรกรบางส่วน  ยังนิยมท าสวนผลไม้ ปลูกผัก หรือท าไร่นาสวนผสมมากขึ้น 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 
 

ข้อมูลผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 1. ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 161 0 0 161 
ปวช.2 116 0 0 116 
ปวช.3 139 0 0 139 

รวม ปวช. 416 0 0 416 

 2. ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวช.) 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 103 20 123 
ปวส.2 111 15 126 

รวม ปวส. 214 35 249 
   
 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 184 79 42.93 
ปวส.2 117 75 64.10 
รวม 301 154 51.16 

   
 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 201 100 49.75 
ปวส.2 130 92 70.77 
รวม 331 192 58.01 
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ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภท ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

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

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับ
การรับรอง 

9 9 9 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 14 14 14 
พนักงานราชการ(อื่น) 1 - - 
ครูพิเศษสอน 8 8 8 
เจ้าหน้าท่ี 12 - - 
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

8 - - 

รวม ครู 31 31 31 
รวมทั้งส้ิน 55 31 31 

    
 
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 3 3 6 
พาณิชยกรรม 1 2 3 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 4 5 9 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 2 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอื่น ๆ 8 
รวมทั้งส้ิน 16 

   
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 3782180.00 
งบด าเนินงาน 2154300.00 
งบลงทุน 2873500.00 
งบเงินอุดหนุน 5275170.00 
งบรายจ่ายอื่น 1500900.00 
รวมทั้งส้ิน 15586050.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

 ปรัชญา 
   ศึกษาดี มีความรู้ เพิ่มทักษะ รักษาคุณธรรม สัมพันธ์มวลชน  
 อัตลักษณ์ 
  จิตอาสา พัฒนาทักษะ 
 เอกลักษณ ์
  บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
  " ผลิต พัฒนา ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะ คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ให้บริการวิชาชีพต่อชุมชน " 
 พันธกิจ 
  1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส.ภาคปกติ ปวส.ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งาน
อาชีพและหลักสูตรระยะส้ันเปิดโอกาสให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
       2. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความช านาญ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริง
พร้อมท้ังสอดแทรกทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บริการทาง
วิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
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 เป้าประสงค์ 
  1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส.ภาคปกติ ปวส.ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งาน
อาชีพและหลักสูตรระยะส้ันเปิดโอกาสให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
       2. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความช านาญ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริง
พร้อมท้ังสอดแทรกทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บริการทาง
วิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
      2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
      3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน  
      4. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  
      6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
      7. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  
      8. พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 กลยุทธ ์
  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงงานอาเซียน 
       2. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
       4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       5. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
       6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ 
       7. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 
      8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน  
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การสนับสนุนการฝึกงานแก่นักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีก าบงสปือ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา 

กิจกรรมทดสอบก าลังใจ ชาย (งานชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 20) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มลูกเสือดีเด่น (งานชุมนุม
ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 
20) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ
ภาครัฐ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
โครงการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน สถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประเภท 
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ศูนย์ประสานงานสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษาภาค ภาค
กลาง 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับ ปวช. ช่ือผลงาน Ginger Cookie 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับ ปวส. ช่ือผลงาน เครื่องมือดูดหน้าครัช
คอมแอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับ
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ 

โครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสงฆ ์

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ร่วมกับ 
ชมรมนักศึกษาหลักสูตรการ
บริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับ
นักบริหาร 

สถานศึกษาปลอดภัย"ดีเด่น ประจ าปี 2562 ปี
ท่ี 1 ติดต่อกัน" 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ กระทรวงแรงงาน 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอานนท์ อังศุวรพฤกษ์  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอานนท์ อังศุวรพฤกษ์  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ ปล๊ักทางเลือก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ ปล๊ักทางเลือก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอดิศร ภู่ประสงค์  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ ปล๊ักทางเลือก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอดิศร ภู่ประสงค์  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโสภณ ผาปาน  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องพ่นยาแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโสภณ ผาปาน  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ ปล๊ักทางเลือก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายประนมกร เจียมเจิม  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์  
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ ปล๊ักทางเลือก 
 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภกิจ ธนสรรค์  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยถอดสายพานหน้า
เครื่องรถยนต์ 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายไพฑูรย์ วรรณบูรณ์  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยถอดสายพานหน้า
เครื่องรถยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิทยา หล่าสูงเนิน  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยถอดสายพานหน้า
เครื่องรถยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปัญญา คล้ายเผือก  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยถอดสายพานหน้า
เครื่องรถยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายด าเนิน รุกขชาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงาน
รถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภาษิต ภู่ประสงค์  
ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ อุปกรณ์บ าบัดข้อนิ้วมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวัชระ อ่ าเจริญ  
ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเตือน
ภัยผ่านสัญญาณ wifi 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวัชระ อ่ าเจริญ  
ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ อุปกรณ์บ าบัดข้อนิ้วมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร  
ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ อุปกรณ์บ าบัดข้อนิ้วมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปรีชา มดแสง  
ประเภทท่ี 9 สิงประดิษฐ์ ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเตือน
ภัยผ่านสัญญาณ wifi 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภาษิต ภู่ประสงค์  
ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ Application ควบคุมการเปิด - 
ปิดไฟฟ้าผ่าน Bluetooth  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวัชระ อ่ าเจริญ  
ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ Application ควบคุมการเปิด - 
ปิดไฟฟ้าผ่าน Bluetooth  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปรีชา มดแสง  
ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ Application ควบคุมการเปิด - 
ปิดไฟฟ้าผ่าน Bluetooth  
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร  
ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเตือน
ภัยผ่านสัญญาณ wifi 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปรีชา มดแสง  
ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ อุปกรณ์บ าบัดข้อนิ้วมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ ชุดปลูกผักไฮโดรน้ านิ่งเติมอากาศ
แบบพอเพียง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ ชุดปลูกผักไฮโดรน้ านิ่งเติมอากาศ
แบบพอเพียง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีรี  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ ชุดปลูกผักไฮโดรน้ านิ่งเติมอากาศ
แบบพอเพียง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฏฐ์มนต์ ทองสุก  
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Hydro 
Plants Set stagnant water aeration in sufficient 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีรี  
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยหมักชีวภาพปลาทู นมสด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์  
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยหมักชีวภาพปลาทู นมสด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยหมักชีวภาพปลาทู นมสด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมาลี ชูเอี่ยม  
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีรี  
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิพัฒน์ สนธพิันธ์  
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยหมักชีวภาพปลาทู นมสด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางอัญชลี เจียมเจิม  
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยหมักชีวภาพปลาทู นมสด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางอัญชลี เจียมเจิม  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ ชุดปลูกผักไฮโดรน้ านิ่งเติมอากาศ
แบบพอเพียง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิพัฒน์ สนธพิันธ์  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ ชุดปลูกผักไฮโดรน้ านิ่งเติมอากาศ
แบบพอเพียง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปิยนุช เช้ือปู่คง  
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ คุ๊กกี้ขิง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปิยนุช เช้ือปู่คง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัดอ่างทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

   
 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอมรรัตน์ บุญมา  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทท่ี 
8 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยไตรไบโอ (TRI-BIO FERTILIZER) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นายปิติกร แสงอยู่  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาอาการ
สาธารณภัย ประเภทท่ี 7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ปิติกร แสงอยู่  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ประเภทท่ี 
9 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IoT) ระบบควบคุมโรงเรือน
ผ่าน Smart Phone 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ไพฑูรย์ วรรณบูรณ์  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย คมกฤช แก้วมณี  
ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับภาค ภาคกลาง 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย คมกฤช แก้วมณี  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นาย คมกฤช แก้วมณี  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ "ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล"  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย คมกฤช แก้วมณี  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ช่ือผลงาน ทักษะงานเครื่องยนต์
เล็ก ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย คมกฤช แก้วมณี  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย คมกฤช แก้วมณี  
ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการ
สอนภาคปฏิบัติด้านระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 
ส าหรับครูสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับพื้นฐาน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 

นาย คมกฤช แก้วมณี  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเภทท่ี 1 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ถังเติมน้ ามันเกียร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วิทยา หล่าสูงเนิน  
ครูท่ีปรึกษาโครงการเครื่องมือดูดหน้าครัชคอมแอร์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

นาย วิทยา หล่าสูงเนิน  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วิทยา หล่าสูงเนิน  
ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการ
สอนภาคปฏิบัติด้านระบบไฟ้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 
ส าหรับครูสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับพื้นฐาน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงานพัฒนา
สมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นาย วิทยา หล่าสูงเนิน  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภท
ท่ี 1 ถังเติมน้ ามันเกียร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ด าเนิน รุกขชาติ  
ครูผู้ควบคุมทีมแช่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางาน
รถจักรยานยนต์ (ระดับภาค) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ด าเนิน รุกขชาติ  
คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขา
งานรถจักรยานยนต์ (ระดับภาค) 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย ด าเนิน รุกขชาติ  
คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขา
งานรถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นาย ด าเนิน รุกขชาติ  
ครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันวิชาชีพ 
สาขาวิชาช่างยนต์ ''ทักษะงานจักรยานยนต์" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ด าเนิน รุกขชาติ  
กรรมการตัดสินทักษะงานรถจักรยานยนต์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชาชีพระยะ
ส้ัน ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ด าเนิน รุกขชาติ  
ครูผู้ควบคุม ทักษะงานรถจักรนฃยานยนต์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ด าเนิน รุกขชาติ  
กรรมการตัดสิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ด าเนิน รุกขชาติ  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ด าเนิน รุกขชาติ  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภท
ท่ี 1 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ถังเติมน้ ามันเกียร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ศุกกิจ ธนีสรรค์  
ท่ีปรึกษาผลงาน เครื่องมือดูดหน้าคลัชคอมแอร์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ศุกกิจ ธนีสรรค์  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ศุกกิจ ธนีสรรค์  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเภทท่ี 1 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ถังน้ ามันเกียร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ปัญญา คล้ายเผือก  
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กลุ่ม 1  
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นาย ปัญญา คล้ายเผือก  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเภทท่ี1 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ถังน้ ามันเกียร์ 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย อานนท์ อังศุวรพฤกษ์  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง "ทักษะการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ประนมกร เจียมเจิม  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ประนมกร เจียมเจิม  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง "ทักษะการติดต้ังไฟฟ้า
และการควบคุมไฟฟ้า" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ทัศนียา อังศุวรพฤกษ์  
ครูดีศรีอาชีวอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย อดิศร ภู่ประสงค์  
ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนกการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงาน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคกลาง 

นาย อดิศร ภู่ประสงค์  
เป็นเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ กองท่ี 
2 กลุ่มท่ี 1 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นาย อดิศร ภู่ประสงค์  
ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม
หลักสูตรกระบวนการด าเนินการกิจการลูกเสือวิสามัญช่อ
สะอาด ภาคกลาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 

นาย สิรภพ สุขรัตน์  
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
บริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย สิรภพ สุขรัตน์  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย โสภณ ผาปาน  
โครงการจัดท าฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี รุ่นท่ี 1 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นาย โสภณ ผาปาน  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า "ทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC" 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย โสภณ ผาปาน  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาง สุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์  
ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสร้างธุรกิจ
ออนไลน์  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 

นาง สุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือในต าแหน่ง รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ 
กองท่ี 4 กลุ่ม 1 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นาง สุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาง สุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์  
กรรมการการตัดสิน ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ประเภทท่ี 8 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาง สุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพประเภทท่ี 
8 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ครีมขัดรองเท้าสารสกัดจากใบตองแห้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว มาลี ชูเอี่ยม  
ท่ีปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว มาลี ชูเอี่ยม  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือต าแหน่ง รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ 
กองท่ี 4 กลุ่มท่ี 1 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นางสาว มาลี ชูเอี่ยม  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทท่ี 
8 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ครีมขัดรองเท้าสารสกัดจากใบตองแห้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาขีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เยาวลักษณ์ วงคีรี  
ท่ีปรึกษาผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ช่ือผลงาน น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เยาวลักษณ์ วงคีรี  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี "ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานการบัญชี" 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เยาวลักษณ์ วงคีรี  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือในต าแหน่ง ผู้ก ากับการลูกเสือวิสามัญ 
กองท่ี 4 กลุ่มท่ี 1 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาว เยาวลักษณ์ วงคีรี  
เข้าร่วมโครงการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาภาค ภาคกลาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ศูนย์ประสานงาน
สถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา 

นางสาว เยาวลักษณ์ วงคีรี  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เยาวลักษณ์ วงคีรี  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทท่ี 
8 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ จุลินทรีย์แห้งดับกล่ิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เยาวลักษณ์ วงคีรี  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทท่ี 
8 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยไตรไบโอ (TRI-BIO FERTILIZER) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดอ่างทอง 

นางสาว ณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี "ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือในต าแหน่งรองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กอง
ท่ี1 กลุ่มท่ี1 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นางสาว ณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทท่ี 
8 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ จุลินทรีย์แห้งดับกล่ิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภท
ท่ี8 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยไตรไบโอ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาง อัญชลี เจียมเจิม  
ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสร้างธุรกิจ
ออนไลน ์

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานพัฒนา
สมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นาง อัญชลี เจียมเจิม  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภท
ท่ี8 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยไตรไบโอ (TRI-BIO FERTILIZER) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาง อัญชลี เจียมเจิม  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทท่ี8 
ช่ือส่ิงประดิษฐ์ จุลินทรีย์แห้งดับกล่ิน 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาง อัญชลี เจียมเจิม  
กรรมการด าเนินงาน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาาจังหวัด
อ่างทอง 

นาง อัญชลี เจียมเจิม  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาง อัญชลี เจียมเจิม  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือต าแหน่งรองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ 
กองท่ี 3 กลุ่มท่ี 1 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นาง อัญชลี เจียมเจิม  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด "ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย พิพัฒน์ สนธิพนัธ์  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทท่ี8 
ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ปุ๋ยไตรไบโอ (TRI-BIO FERTILIZER) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัอ่าง
ทอง 

นาย พิพัฒน์ สนธิพนัธ์  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทท่ี8 
ช่ือส่ิงประดิษฐ์ จุลินทรีย์แห้งดับกล่ิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย พิพัฒน์ สนธิพนัธ์  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย พิพัฒน์ สนธิพนัธ์  
ท่ีปรึกษาผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ช่ือผลงาน น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ณภัทร ทัศนุรักษ์  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ณภัทร ทัศนุรักษ์  
กรรมการตัดสิน ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัอ่าง
ทอง 

นาย สมเจตน์ โสนอ่อน  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย สมเจตน์ โสนอ่อน  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือต าแหน่งผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ กองท่ี 
2 กลุ่มท่ี 1 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นาย ณภัทร ทัศนุรักษ์  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือในต าแหน่ง ผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ 
กองท่ี 1 กลุ่มท่ี 1  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
ท่ีปรึกษาผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ช่ือผลงาน เครื่องมือดูดหน้าคลัชคอมแอร์ 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
ท่ีปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน Ginger Cookie 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
ท่ีปรึกษาผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ช่ือผลงาน น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้ 

รางวัลอื่น 
ๆ 
  

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
ท่ีปรึกษาผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ช่ือผลงาน ทองม้วนสมุนไพรกระเพรา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
ผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน "การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน "การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ระดับพื้นฐาน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
กรรมการตัดสิน การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาค
ภาษาอังกฤษ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาอ่างทอง 

นางสาว สวรรค์ สวัสด์ิสุข  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทท่ี 
8 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ครีมขัดรองเท้าสารสลัดจากใบตองแห้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ปิยะนุช เช้ือปู่คง  
ครูท่ีปรึกษา ผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ช่ือผลงาน เครื่องมือดูดหน้าคลัชคอมแอร์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ปิยะนุช เช้ือปู่คง  
ครูท่ีปรึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ช่ือผลงาน Ginger Cookie 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ปิยะนุช เช้ือปู่คง  
ครูท่ีปรึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ช่ือผลงาน น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาว ปิยะนุช เช้ือปู่คง  
ครูท่ีปรึกษาผลงานการประกวดโครงงานวิทยาสตร์
อาชีวศึกษา ช่ือผลงาน ทองม้วนสมุนไพรกะเพรา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ปิยะนุช เช้ือปู่คง  
ครูท่ีปรึกษา โครงการเครื่องมือดูดหน้าคลัชคอมแอร์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ปิยะนุช เช้ือปู่คง  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ปิยะนุช เช้ือปู่คง  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ช่ือส่ิงประดิษฐ์ DIY 
Glass and ribbon 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วิรัตน์ จันทร์กระจ่าง  
ครูท่ีปรึกษาผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่ือ
ผลงาน ทองม้วนสมุนไพรกะเพรา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย อรรถพล จ่ันประดับ  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน "การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย อรรถพล จ่ันประดับ  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน "การประกวดรักการอ่านภาษาไทย" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย อรรถพล จ่ันประดับ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ช่ือผลงาน Ginger Cookie 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
ครูท่ีปรึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone  
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่า  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือในต าแหน่ง ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กอง
ท่ี3 กลุ่มท่ี 1 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการควบคุมระบบ
อัตโนมัติด้วยโปรแกรมแบบ Graphical Language 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจร  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ปรีชา มดแสง  
ครูท่ีปรึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ปรีชา มดแสง  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ปรีชา มดแสง  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย ปรีชา มดแสง  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ปรีชา มดแสง  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปรีชา มดแสง  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าการแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน "การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นายปรีชา มดแสง  
ครูดีศรีอาชีวศึกษาอ่างทอง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ปรีชา มดแสง  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ปรีชา มดแสง  
กรรมการตัดสิน ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วัชระ อ่ าเจริญ  
ครูท่ีปรึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วัชระ อ่ าเจริญ  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วัชระ อ่ าเจริญ  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นาย วัชระ อ่ าเจริญ  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย วัชระ อ่ าเจริญ  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย วัชระ อ่ าเจริญ  
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือในต าแหน่ง ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กอง
ท่ี3 กลุ่มท่ี 1  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง 

นาย วัชระ อ่ าเจริญ  
กรรมการด าเนินงาน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วัชระ อ่ าเจริญ  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วัชระ อ่ าเจริญ  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่่า  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
ครูท่ีปรึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่า 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่อง
กายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
ครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ "ทักษะประกอบและตรวจ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี" 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ท่ัวไป 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
ได้ผ่านการฝึกอบรมก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
กรรมการตัดสิน ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์
หรือบรรเทาสาธารณภัย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
รูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณ
ภัย ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่องกายภาพบ าบัดข้อ
เข่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ภาษิต ภู่ประสงค์  
ครูท่ีปรึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing 
(IoT) ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วิรัตน์ จันทร์กระจ่าง  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายทัศน์พล พงหมั่น  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพุฒิพงศ์ เทศสลุด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

นายรัชชานนท์ ทับทิมทอง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนา พวงชบา  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา กติกา ABU 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธีรภัทร์ พลายแก้ว  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา กติกา ABU 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธีรภัทร์ พลายแก้ว  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา กติกา ABU 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเสาวลักษณ์ ยวดยิ่ง  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา กติกา ABU 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรเมธ นวลทอง  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา กติกา ABU 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกิตติศักด์ิ อัตถากร  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา กติกา ABU 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกิตติศักดิ์ อัตถากร  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา กติกา ABU 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายรุจิกร ค าขาว  
ประเภทท่ี ๗ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

นางสาวกมลชนก ขันขาว  
ประเภทท่ี ๘ ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

นางสาวกมลชนก ขันขาว  
ประเภทท่ี ๘ ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกมลชนก ขันขาว  
ประเภทท่ี ๘ ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

นางสาวเบญจพร พวงเงิน  
ประเภทท่ี ๘ ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

นายพีรภัทร เทโคกกรวด  
ประเภทท่ี ๙ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

นางสาวจุลจิรา สีพิชิต  
Hydro plants set stagnant water aeration in 
sufficient (ภาคภาษาอังกฤษ องค์ความรู้การ
น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่) 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

นางสาวปานระพี ศรีมะโน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
จังหวัดอา่งทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

นางสาวนุชนาฎ หลาบงาม  
ได้ส่งผลงานและได้รับคัดเลือกลงพิมพ์ในหนังสือวนั
เด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายณัฐวุฒิ รุกขชาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
รถจักรยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายแทนไทย เรืองสม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
รถจักรยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนาธิป สุวรรณ์งาม 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
รถจักรยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณัฐวุฒิ รุกขชาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
รถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายแทนไทย เรืองสม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
รถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนาธิป สุวรรณ์งาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
รถจักรยานยนต์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   
 



 31 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย ธรรมรัตน์ ฉ่ าเฉลียว  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่องกายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว พิมลพรรณ เลิศสุวรรณ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่องกายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว พรนภา แก้วสัมฤทธิ์  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IoT) ระบบ
ควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ชัยฤทธิ์ ช่อจ าปี  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IoT) ระบบ
ควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว พรนภา แก้วสัมฤธิ์  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IoT) ระบบ
ควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นาย ชัยฤทธิ์ ช่อจ าปี  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IoT) ระบบ
ควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นาย ธรรมรัตน์ ฉ่ าเฉลียว  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่องกายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย พิมลพรรณ เลิศสุวรรณ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทท่ี7 ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เครื่องกายภาพบ าบัดข้อเข่า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ณัฐวุฒิ รุกขชาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ (ระดับ
ภาค) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ธนาธิป สุวรรณ์งาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์  
(ระดับภาค) 
 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย แทนไทย เรืองสม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ (ระดับ
ภาค) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ณัฐวุฒิ รุกขชาติ  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
จักรยานยนต์ ระดับภาค ภาคกลาง 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ธนาธิป สุวรรณ์งาม  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
จักรยายนต์ ระดับภาค ภาคกลาง 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย แทนไทย เรืองสม  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
จักรยายนต์ ระดับภาค ภาคกลาง 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ณัฐวุฒิ รุกขชาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ (ระดับ
ภาค) รับรางวัลจาก บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร์ จ ากัด 

นาย ธนาธิป สุวรรณ์งาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ (ระดับ
ภาค) รับรางวัลจาก บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร์ จ ากัด 

นาย แทนไทย เรืองสม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ (ระดับ
ภาค) รับรางวัลจาก บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร์ จ ากัด 

นาย ณัฐวุฒิ รุกขชาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยายนต์ (ระดับ
ภาค) ได้รับรางวัลจาก บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัทไทยยามาฮ่า
มอเตอร์ จ ากัด 

นาย ธนาธิป สุวรรณ์งาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยายนต์ (ระดับ
ภาค) ได้รับรางวัลจาก บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท ไทยยามาฮ่า
มอเตอร์ จ ากัด 

นาย แทนไทย เรืองสม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยายนต์ (ระดับ
ภาค) ได้รับรางวัลจาก บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท ไทยยามาฮ่า
มอเตอร์ จ ากัด 

นาย ณัฐวุฒิ รุกขชาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ (ระดับ
ภาค) ได้รับรางวัล จาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า 
จ ากัด 

นาย ธนาธิป สุวรรณ์งาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์  
(ระดับภาค) ได้รับรางวัล จาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด 
 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า 
จ ากัด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นาย แทนไทย เรืองสม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ (ระดับ
ภาค) ได้รับรางวัล จาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า 
จ ากัด 

นาย ณัฐวุฒิ รุกขชาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยายนต์ (ระดับ
ภาค) ได้รับรางวัลจาก บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เทอร์ไพร์ส 
จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท คาวาซากิ
มอเตอร์เทอร์ไพร์ส 
จ ากัด 

นาย ธนาธิป สุวรรณ์งาม  
การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยายนต์ (ระดับ
ภาค) ได้รับรางวันจาก บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เทอร์ไพร์ส 
จ ากัด 

ชนะเลิศ ภาค บริษัท คาวาซากิ
มอเตอร์เทอร์ไพร์ส 
จ ากัด 

นาย แทนไทย เรืองสม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยายนต์ (ระดับ
ภาค) ได้รับรางวันจาก บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เทอร์ไพร์ส 
จ ากัด  

ชนะเลิศ ภาค บริษัท คาวาซากิ
มอเตอร์เทอร์ไพร์ส 
จ ากัด 

นาย ประภากร ปรีชล  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กดีเซล  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย รัชชานนท์ ทับทิมทอง  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กดีเซล  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย พุฒิพงศ์ เทศสลุด  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กดีเซล  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย พุฒิพงศ์ เทศสลุด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
ระดับภาค ภาคกลาง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย รัชชานนท์ ทับทิมทอง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
ระดับภาค ภาคกลาง  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นาย ประภากร ปรีชล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
ระดับภาค ภาคกลาง  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาว พัชรภรณ์ ผลหาญ  
ผลงาน การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน ทองม้วนสมุนไพรกะเพรา 
 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 



 34 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวพิกุล จิตรัมย์  
ผลงาน การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน ทองม้วนสมุนไพรกะเพรา  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ไพลิน พิมพขันธ์  
ผลงาน การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน ทองม้วนสมุนไพรกะเพรา  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ปานระพี ศรีมะโน  
ผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน Ginger Cookie  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว แพรไหม สงวนงาม  
ผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน Ginger Cookie 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว พนิดา ทองค าชู  
ผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน Ginger Cookie  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ณัฏฐพิธ ศรีงามฉ่ า  
ผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว ขวัญจิรา โพธิ์เพิ่ม  
ผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาว นรินพร แก้วมณี  
ผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ช่ือ
ผลงาน น้ ายาก าจัดมด ปลวก สะดวกใช้  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย กิตติชัย อ่อนส าอางค์  
ผลงานการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ช่ือผลงาน เครื่องมือดูดหน้าคลัช
คอมแอร์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย วราวุฒิ สว่างโรจน์  
ผลงานการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ช่ือผลงาน เครื่องมือดูดหน้าคลัช
คอมแอร์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 

นาย ธีรภัทร์ ฉ่ าแฉล้ม  
ผลงานการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ช่ือผลงาน เครื่องมือดูดหน้าคลัช
คอมแอร์  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

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

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 
 

4.1.1 ด้านความรู้  
 
 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  
         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 112 คน  
         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 110 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 222 คน 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 94.11  
         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 100 รวมจ านวนท้ังส้ินร้อยละ 96.94 
     1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยการอาชีพวิเศษได้รับการยอมรับจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
อ่างทอง สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ปกครองในด้านความรู้ ทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ของผู้เรียน 
 
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
     1.2.1) เชิงปริมาณ 
            - ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่คะแนนเฉล่ียระดับชาติ
ขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน 89 คน จากผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวน 119 คน 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ 
            - ร้อยละของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนน
เฉล่ียระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ร้อยละ 74.78  
     1.2.3) ผลสะท้อน 
            - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การยอมรับผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ท่ีมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ  
                - จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 40 คน 
 - จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
25 คน 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ  
 - ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดมีผลการประเมิน 3 ดาว 
     1.1.3) ผลสะท้อน 
 - มีหน่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานหลายแห่ง เช่น ประชาชนท่ัวไป ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ามาเย่ียมวิทยาลัยฯ ก็เชิญชวนในการดูงานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การท าทองม้วน บริการ
ซ่อมเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร ในการหารายได้ระหว่างเรียน ของนกัเรียน นักศึกษา  
 
1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     1.2.1) เชิงปริมาณ 
                - จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จ านวน 30 คน 
ระดับจังหวัด จ านวน 18 คน ระดับภาค จ านวน 6 คน  
     1.2.2) เชิงคุณภาพ 
 - ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จ านวน 15 ทักษะ ระดับจังหวัด จ านวน 6 
ทักษะ ระดับภาค จ านวน 2 ทักษะ 
     1.2.3) ผลสะท้อน 
 - จากการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และมีการส่งผู้เรียนเข้าประกวด
ท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ได้รับการยอมรับจากต้นสังกัด รวมถึงหน่วยงานภายนอกท่ีจัดการ
แข่งขันท าให้วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญเป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการแข่งขันทักษะ
งานรถจักรยานยนต์ 
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4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า 201 คน ส าเร็จการศึกษา 100 คน 
  - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า 130 คน ส าเร็จการศึกษา 92 คน 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  - ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 49.75 
  - ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 70.77 
  - คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. ปวส. คิดเป็นร้อยละ 58.01 
  1.1.3) ผลสะท้อน 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
มาโดยตลอด ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเช่ือมั่นกับระบบการดูแลของผู้เรียน 
 
1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  - จ านวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จ านวน 438 คน  คิด
เป็นร้อยละ 79.93 
 1.2.2) เชิงคุณภาพ  
  - ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ฯ จากผลการประเมิน 
อวท. คิดเป็นร้อยละ 84.00 ระดับเหรียญเงิน  
 1.2.3) ผลสะท้อน 
  - องค์กร  หน่วยงานภายนอก  ชุมชน  ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1.3..1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ 
                   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 84 คน  
                   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 79 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 168 คน 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ 
                   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 90.32  
                   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ร้อยละ 84.04 รวมทั้งส้ินร้อยละ 89.64 
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 1.3.3)  ผลสะท้อน 
   - ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญเป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการมีงานท า การ
ประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาต่อ 
 

   2) จุดเด่น  
  - สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมสอบ PRE V-NET และ V-NET 
- สถานศึกษาด าเนินโครงการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ และประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามแนวปฏิบัติของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  
  - สถานศึกษาควรสนับสนุนแผนกวิชาท่ีมีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง 
 

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  - สถานศึกษาควรส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีผลรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
      - สถานศึกษาควรสนับสนุนแผนกวิชาท่ีมีผลการแข่งขัน 
      - สถานศึกษาควรมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษา เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ปกครอง และชุมชน 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 
 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 1.1.1)  เชิงปริมาณ  
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้
เป็นหลักสูตรอย่างเป็นระบบ จ านวน 9 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของหลักสูตรท้ังหมด 
 1.1.2)  เชิงคุณภาพ  
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  
 1.1.3) ผลสะท้อน  
  - สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 90 แห่ง 
 
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
 1.2.1)  เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
                    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 4 สาขาวิชา 
                    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 5 สาขาวิชา  
 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
                    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 100 
                    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 
100 
 1.2.3 ) ผลสะท้อน 
  - สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่องท าให้ องค์กร 
หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 1.1.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมี  
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              - ครูผู้สอนการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ร้อยละ 100 
              - แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100  
              - แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ รูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและมีกิจกรรมการ
จัดท่ีหลากหลาย ร้อยละ 100    
              - แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการก าหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ร้อยละ 100  
              - แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงหลากหลายวิธี 
ร้อยละ 100   
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  - วิทยาลัยการอาชีพอาชีพวิเศษชัยชาญ มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 1.1.3 ) ผลสะท้อน 
  - องค์กร หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการยอมรับในการจัดแผนการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติของสถานศึกษา 
 
1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  - จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จ านวน 31 คน และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 31 คน 
 1.2.2) เชิงคุณภาพ 
  - ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนจัดการเรียนสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 100 
และครูสอนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100 
 1.2.3 ) ผลสะท้อน 
  - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
เป็นท่ีพึงพอใจต่อสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ปกครอง 
 
1.3) การจัดการเรียนการสอน 
 1.3.1 ) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมี 
  - ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชา จ านวน 31 คน  
  - ครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 31 คน  
  - ครูท่ีจัดการเรียนจัดการเรียนการสอนตรงแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนท่ี
หลากหลาย จ านวน 31 คน  
  - ครูท่ีใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน จ านวน 31 คน  
  - ครูผู้สอนท่ีท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 31 คน 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ 
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  - ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 1.3.3) ผลสะท้อน 
  - ครูผู้สอนมีวุฒิท่ีตรงตามสาขาวิชาและมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเป็นท่ี
ยอมรับและพึงพอใจผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 
1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
 1.4.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมี 
  - ครูท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 31 คน  
  - ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
จ านวน 31 คน  
  - ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน จ านวน 31 คน  
  - ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียน จ านวน 31 คน 
  - ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 31 คน 
 1.4.2) เชิงคุณภาพ 
  - ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 1.4.3) ผลสะท้อน 
  - ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ระบบดูแลผู้เรียนมาบริหาร
จัดการช้ันเรียน มีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จนเป็นท่ียอมรับของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง  
 
1.5) การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
 1.5.1) เชิงปริมาณ 
  - ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 30 คน  
  - ครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปีจ านวน 30 คน  
  - ครูผู้สอนท่ีน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 31 คน     
                - ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนา วิชาชีพ จ านวน 31 คน  
  - ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้รับการเผยแพร่ 
จ านวน 31 คน  
 1.5.2) เชิงคุณภาพ 
  - ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 98.70                                
 1.5.3) ผลสะท้อน 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีบุคลากรท่ีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นท่ีพึง
พอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
 
1.6) การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 1.6.1) เชิงปริมาณ 
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  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 ห้อง  
 1.6.2) เชิงคุณภาพ 
  - ห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
        1.6.3) ผลสะท้อน 
  - ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา   
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ  เพื่อ
การบริหารจัดตามโครงสร้างการท างานท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด จ านวน 4 ฝ่าย และ
สาขาวิชาจ านวน 5 สาขาวิชา 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  - ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษามีระบบ
ข้อมูลข่าวสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศมีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารเทศและมีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
 1.1.3) ผลสะท้อน 
  - สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีพวิเศษชัยชาญ (RMS 2018) และได้มีการเพิ่มเติมระบบงานให้
ครอบคลุมข้อมูลและกระบวนการท างานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ท่ี
จ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
1.2) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  - อาคารเรียน จ านวน 2 หลัง อาคารปฏิบัติการ จ านวน 3 หลัง อาคารวิทยบริการ 
จ านวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 2 หลัง อาคารอื่น ๆ จ านวน 8 หลัง ห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ี
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 48 ห้อง ห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 ห้อง ห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 8 ห้อง 
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 1.2.2) เชิงคุณภาพ 
  - ผลการประเมินการให้บริการ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
 1.2.3) ผลสะท้อน 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
เป็นท่ีพึงพอใจผู้เรียน หรือผู้ปกครอง หรือชุมชน มีการขอใช้อาคารสถานท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ  
 
1.3.) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 1.3.1) เชิงปริมาณ 
  - ระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน ประกอบด้วย  ระบบไฟฟ้าใช้หม้อแปลงไฟฟ้า  จ านวน 
3 หม้อ ระบบประปาเป็นแบบหอถังสูง จ านวน 1 หอถัง  ถนนภายในสถานศึกษาท่ีเข้าถึงทุกอาคาร  ขนาด
กว้าง 7 เมตร ทางเดินเท้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ระบบระบายน้ า ครอบคลุมทุกพื้นท่ีจุดรองรับขยะ  จุดพักขยะ
ภายในสถานศึกษา จ านวน 8 จุด  ระบบส่ือสารภายในและภายนอกเป็นโทรศัพท์ โทรสาร จ านวน ๒๔ คู่สาย 
ระบบรักษาความปลอดภัยใช้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน ระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 20 
จุด  
       1.3.2) เชิงคุณภาพ 
  - ผลการประเมินการระบบการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานในภาพรวมของวิทยาลัย
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       1.3.3) ผลสะท้อน 
  - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีใช้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ภายในวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีความพึงพอใจในระบบและผู้รับผิดชอบท่ีสามารถแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง 
 
1.4)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 1.4.1) เชิงปริมาณ 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการในการค้นคว้า 
การศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้เข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วยผู้เรียน ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 120 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 35 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 46 คน และผู้ท่ีสนใจ จ านวน 0 คน  
 1.4.2) เชิงคุณภาพ 
  - ผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการภายในวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
มีความพึงพอใจในการให้บริการ มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการใช้บริการ มีวารสาร และหนังสือท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
 1.4.3) ผลสะท้อน  
              - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ภายในวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 1.5.1) เชิงปริมาณ 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตควบคุมพื้นท่ีการใช้งานของ
สถานศึกษา จ านวน 5 จุด และมีความเร็วอยู่ท่ี 600 Mbps มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาจ านวน 20 จุด 
 1.5.2) เชิงคุณภาพ 
  - ผลการประเมินการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งานระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าข้อมูล การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
 1.5.3) ผลสะท้อน 
  - ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าข้อมูล การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
 
4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  - สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 1 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 
100 และผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 5.94 ของผู้เรียนท้ังหมดจ านวน 
572 คน 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญด าเนินการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด าเนินการติดตามนิเทศนักศึกษาใน
สถานประกอบการและสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.1.3) ผลสะท้อน 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในปี 
2561 โดยไม่ต้องด าเนินการตามโครงการขยายและระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสรรถนะในสาขาท่ีตรงความต้องการ  การเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นท าความร่วมมือ (MOU) สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนการฝึกอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี
สถานประกอบการท่ีท าบันทึกข้อตกลง (MOU) จ านวน 3 แห่ง 
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  2) จุดเด่น  
  - สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรท่ีมีคุณภาพ 
       - สถานศึกษามีการส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  - สถานศึกษามีการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานปัจจุบัน 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา  
  - สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
- สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  - ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
คิดเป็นร้อยละ 100  
  - มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
  - มีส่วนร่วมในการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100  
  - คณะกรรมการวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  
  - ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 100 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
  - สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม ชุมชน
การเรียนรู้ (PLC) ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.1.3) ผลสะท้อน 
  - องค์กร หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอน 
 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  -  มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ร่วมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  7   ครั้ง 
  -  มีสถานประกอบการท่ีร่วมในการจัดการศึกษากับสาขาวิชา  จ านน  73  หน่วยงาน 
  -  มีการระดับทรัพยากรอื่น ๆ ของสาขาวิชา  จ านวน  22  รายการ 
 1.2.2) เชิงคุณภาพ 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญได้มีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น    
 1.2.3) ผลสะท้อน 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน โดย
มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ร่วมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน 7 ครั้ง หน่วยงานท่ีสนับสนุน จ านวน  73 
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หน่วยงานและมีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ ของสาขาวิชา  จ านวน  22  รายการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วน
เห็นความส าคัญของการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตของชาติท่ีมีคุณภาพ 
 
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 1.3.1) เชิงปริมาณ 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้มีการด าเนินการส่งเสริมวิชาชีพเพื่อสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม โดยการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและกิจกรรมจิตอาสา 
จ านวน 4 โครงการ  
 1.3.2) เชิงคุณภาพ 
  - ผลการประเมินกิจกรรมการด าเนินการส่งเสริมวิชาชีพเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคมโดยการบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการออกบริการ
วิชาชีพและวิชาการกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 1.3.3) ผลสะท้อน 
  - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญได้ด าเนินการบริการชุมชนและจิตอาสา เช่น โครงการ
อาชีวะอาสา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการจังหวัดอ่างทองเคล่ือนท่ี โครงการ
อ าเภอวิเศษชัยชาญเคล่ือนท่ี ฯลฯ จนเป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและผู้ปกครอง 
 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 1.1.1) เชิงปริมาณ : การสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 มีดังนี้คือ  
                - ระดับสถานศึกษา จ านวน 93 ผลงาน  
                - ระดับจังหวัด จ านวน 12 ผลงาน 
                - ระดับภาค จ านวน 2 ผลงาน  
                - ระดับชาติ จ านวน 3 ผลงาน  
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานท่ีได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2562 
                - ระดับสถานศึกษา 15 รางวัล 
                - ระดับจังหวัด 12 รางวัล 
                - ระดับภาค 2 รางวัล  
                - ระดับชาติ 3 รางวัล 
 1.1.3) ผลสะท้อน 
  - องค์กรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน หมู่บ้าน และผู้ปกครองให้การยอมรับในผลงาน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
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  2) จุดเด่น  
  - สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
และส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย จนเป็นท่ียอมรับกับหน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงชุมชน และผู้ปกครอง 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  - สถานศึกษาควรพัฒนาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมากกว่านี้ 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา  
  - สถานศึกษาควรต้องดูบริบทของชุมชน และความต้องการของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

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

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 112 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
115 

97.39 

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

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 15 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
25 

60.00 

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

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 2 4 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 83 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
95 

87.37 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 
  
 ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 4 8 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
25 

92.00 

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

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

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

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 77 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
85 

90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 3 6 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 61 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
65 

93.85 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน 

2 4 8 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 41 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
45 

91.11 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
15 

80.00 

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

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 89.36 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 97.39 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 60.00 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 87.37 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 93.17 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 92.00 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 93.85 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 88.33 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 91.11 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.80 
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 (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

- ทางวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญไม่ได้มีการก าหนดประเด็นการประเมินเพิ่มเติม 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจ าปี 

พ.ศ. 2562  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา

ในการเป็นผู้ประกอบการ 
3. โครงการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน 
4. โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
5. โครงการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ 
6. โครงการวันส าคัญชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์
7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา 
8. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี 
9. โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและ

นันทนาการ 
10. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 
11. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
12. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน Fix It Center 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดย

ผู้เช่ียวชาญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
14. โครงการสัมมนา และ ศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
15. โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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16. โครงการการประเมินผลปลายภาคเรียน 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม

สอบ PRE V-NET และ V-NET  
18. โครงการอาชีพของนักบัญชี 
19. โครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
20. โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นักเรียนนักศึกษาแบบเข้มก่อนจบ
การศึกษา 

21. โครงการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 

22. โครงการรถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง 
23. โครงการหุ่นยนต์ ABU (ทีมแขวงเมืองวิเศษ

ชัยชาญ) 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

2. โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
3. โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
4. โครงการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และ

นันทนาการ 
6. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน Fix it Center 
7. โครงการการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
8. โครงการหุ่นยนต์ ABU (ทีมแขวงเมืองวิเศษ

ชัยชาญ) 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

2. โครงการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ 
3. โครงการวันส าคัญชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์
4. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา 
5. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี 
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6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และ
นันทนาการ 

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงภาคพิเศษ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงภาคพิเศษ 

2. โครงการนิเทศติดตามการสอนภายใน
สถานศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (สัญญาณ WIFI) 

3. โครงการงานคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา 
4. โครงการการรับประเมินคุณภาพภานนอก

รอบส่ี 
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและประกอบธุรกิจ 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน 
7. โครงการพัฒนาและจัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่าย

พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
8. โครงการรักษาความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 
9. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานปกครอง 
10. โครงการพัฒนาโรงอาหาร 
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร 
12. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์งานพัสดุ 
13. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และน้ ายาท าความ

สะอาด 
14. โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย 
15. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานท่ี 
16. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยโดยรอบ 
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17. โครงการเปล่ียนประตูทางเข้าวิทยาลัย และ
สร้างประตูทางออกวิทยาลัย 

18. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาการบัญชี 
19. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาการ

จัดการท่ัวไป 
20. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิค

พื้นฐาน 
21. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
22. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
23. โครงการจัดซื้อเก้าอี้เข้าห้องสมุด 
24. โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร ์
25. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานแผนก

วิชาการจัดการท่ัวไป (ห้องพักครู) 
26. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกวิชา

ไฟฟ้าก าลัง 
27. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชา

เทคนิคพื้นฐาน 
28. โครงการปรับปรุงระบบลมแผนกช่างยนต์ 
29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แผนกวิชา

ช่างยนต์ 
30. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ งานระบบ

เสียง ระบบภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการงานคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
5. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1. โครงการอาชีวอาสา 
2. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปี

การศึกษา 2562 
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3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพวิเศษชัยชาญ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) บูรณาการสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) และการใช้งานโปรแกรม 
Lteacher 

5. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะครูผู้สอนในการจัดท าส่ือการเรียน
การสอนออนไลน ์

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ผลการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

โดยหน่วยงานต้นสังกดั 
 



















 

 

 
 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ 
ท่ี   7 / 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
( แก้ไข ) 

*********************************************** 
  ตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษา         
แต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา         
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน       
การบริหารสถานศึกษา ท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าหนดการจัดท าและจัดส่งรายงานการประเมินให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นั้น 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพ    
วิเศษชัยชาญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว วิทยาลัย     
การอาชีพวิเศษชัยชาญ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร    มีหน้าท่ี  ก ากับ ดูแล วางนโยบายและกลยุทธ์งานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และก ากับดูแล ติดตามให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาอันเกิดจาการด าเนินงาน  
คณะกรรมการประกอบด้วย   
 

1.1   นายสมนึก  พุ่มขุน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  ประธานกรรมการ 
1.2   นายปรีชา  บุตรเวช  รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร กรรมการ 
1.3   นายสุรศักดิ์  หริ่มสืบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ กรรมการและเลขาฯ 
1.4   นางศิริเพ็ญ      บุตรเวช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยฯ 

 

 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยก ำกับตรวจสอบและติดตำม    มีหน้าท่ี ก ากับ ดูแล และตรวจสอบ พร้อมให้
ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินเกี่ยวกับมาตรฐานและหัวข้อต่างๆ คณะกรรมการประกอบด้วย 
 

2.1  นำยสุรศักด์ิ หร่ิมสืบ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หัวข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
  หัวข้อท่ี 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

/หัวข้อท่ี 1.4... 
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  หัวข้อท่ี 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  หัวข้อท่ี 1.8 การมีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  หัวข้อท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  หัวข้อท่ี 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  หัวข้อท่ี 4.3 การบริหารชุมชนและจิตอาสา 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  หัวข้อท่ี 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
   สถานศึกษา 
  หัวข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 

2.2  นำยปรีชำ บุตรเวช  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร 
     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 

 ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หัวข้อท่ี  1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  หัวข้อท่ี 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  หัวข้อท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  หัวข้อท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  หัวข้อท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  หัวข้อท่ี 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
            หรือปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  หัวข้อท่ี 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  หัวข้อท่ี 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรีนรเป็นส าคัญ 
                     และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  หัวข้อท่ี 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
  หัวข้อท่ี 3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  หัวข้อท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  หัวข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  หัวข้อท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  หัวข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
  หัวข้อท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  หัวข้อท่ี 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 
/3. คณะกรรม... 
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 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน    มีหน้าท่ี จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและ
หัวข้อการพิจารณาการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 ให้แก่
คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและหัวข้อการพิจารณาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
คณะกรรมการประกอบด้วย     

3.1   นายสุรศักดิ์      หริ่มสืบ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ ประธานกรรมการ 
3.2   นายปรีชา      บุตรเวช รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร รองประธานกรรมการ 
3.3   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน   กรรมการ 
3.4   นางศิริเพ็ญ      บุตรเวช หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขาฯ 
3.5  นางสาวลักขณา   พงษ์เผือก เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ       กรรมการและผู้ช่วยฯ 
 

 4. คณะกรรมกำรรับผิดชอบหัวข้อกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนงำนประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ  มีหน้าท่ีดังนี้   

        1. รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล ประสานงานกับฝ่าย/งาน/แผนกท่ีเกี่ยวข้องในรายละเอียดมาตรฐาน 
        2. รวบรวมเอกสารหลักฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและหัวข้อการพิจารณาท่ีรับผิดชอบ 

        3. วิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานและหัวข้อการพิจารณาและบันทึกลงในเครื่องมือการเก็บข้อมูลของ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        4. จัดท าแฟ้มข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อสรุปให้คณะกรรมการการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเบื้องต้น ท าการตรวจประเมินและจัดท าเป็นรายงาน       
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป คณะกรรมการประกอบด้วย 
 

 4.1 ด้ำนที่ 1 : ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีทั้งหมด 8 ข้อ 
 

     หัวข้อที่ 1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นายสิรภพ  สุขรัตน์  หัวหน้างานทะเบียน ประธานกรรมการ 
 2. น.ส.สวรรค์  สวัสด์ิสุข  หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
 3. นายปัญญา  คล้ายเผือก พนักงานราชการครู กรรมการ 
 4. นายศักรินทร์  วงษ์แสงจันทร์ ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 5. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 6. นางสาวปองกานต์  เกษมพิริยะพงศ์ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ กรรมการ 
 7. นางจันทกานต์ิ   โตสวัสด์ิ  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ คณะกรรมกำรประกอบด้วย  
 ๑. นายคมกฤช  แก้วมณี  หัวหน้างานกิจกรรมฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปัญญา  คล้ายเผือก พนักงานราชการครู กรรมการ 
 ๓. นายสมเจตน์  โสนอ่อน  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 ๔. นายอดิศร  ภู่ประสงค์ ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 ๕. นายธนวัธน  วัฒนะภูติ ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 ๖. นายวัชระ  อ่ าเจริญ  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 ๗. นายวิรัตน ์  จันทร์กระจ่าง ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 ๘. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 ๙. นางสาวอมรรัตน ์ บุญมา  เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ กรรมการและเลขาฯ 

/หัวข้อท่ี ๑.๓... 
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     หัวข้อที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอสิระ 
     คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวเยาวลักษณ์  วังคีรี  หัวหน้างานส่งเสริมฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพิพัฒน ์  สนธิพันธ ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางสาวมาลี  ชูเอี่ยม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4. นางสุคนธ์  เพ็งวิสาภาพงษ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 5. นางอัญชลี  เจียมเจิม ครู   กรรมการ 
 6. นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 7. หัวหน้าแผนกทุกวิชาทุกแผนกวิชา    กรรมการ 
 8. นางสาวศศิมา  ใจสนิท  เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ ๑.๔ ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
     คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 ๑. นายไพฑูรย ์  วรรณบูรณ์ ผู้ช่วยงานวิจัยฯ  ประธานกรรมการ
 ๒. นายวิทยา  หล่าสูงเนิน ครู   กรรมการ 
 ๓. นายปรีชา     มดแสง  พนักงานราชการครู กรรมการ 
 ๔. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 ๕. นางสาวลักขณา พงษ์เผือก เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ ๑.๕ ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นายอดิศร  ภู่ประสงค์ ครูท่ีปรึกษา อวท. ประธานกรรมการ 
 2. นายวัชระ  อ่ าเจริญ  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา                                           กรรมการ                                                        
 4. นางสาวอมรรัตน ์ บุญมา  เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ ๑.๖ ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 ๑. นายพิพัฒน ์  สนธิพันธ ์ หัวหน้างานวัดผล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอัญชลี  เจียมเจิม ครู   กรรมการ 
 ๓. นายสิรภพ  สุขรัตน์  พนักงานราชการครู กรรมการ 
 ๔. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 ๕. นางนฤทัย  มดแสง  เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ ๑.๗ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
 ๑. นายพิพัฒน ์  สนธิพันธ์   หัวหน้างานวัดผลฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอัญชลี  เจียมเจิม ครู   กรรมการ 
 ๓. นายสิรภพ  สุขรัตน์  พนักงานราชการครู กรรมการ 
 ๔. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 ๕. นางนฤทัย  มดแสง  เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ กรรมการและเลขาฯ 
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     หัวข้อที่ ๑.๘ กำรมีงำนท ำและกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๑. น.ส.สวรรค์  สวัสด์ิสุข หัวหน้างานแนะแนวฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสิรภพ  สุขรัตน์  พนักงานราชการครู กรรมการ 
 3. น.ส.พีระนุช  ปิติญาณ  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 4. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 5. นางสาวปองกานต์  เกษมพิริยะพงศ์ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ กรรมการและเลขาฯ
  

 4.2 ด้ำนที่ 2 : ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีทั้งหมด 4 ข้อ 
 (2.1) กำรพัฒนำหลักสูตรสมรรถนะ 

     หัวข้อที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการประกอบด้วย 
 1. นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร          ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ประธานกรรมการ 
 2. นางอัญชลี  เจียมเจิม ครู   กรรมการ 
 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 4. นางสาวเบญจมาศ หอมรื่น  เจ้าหน้าท่ีการเงิน  กรรมการ 
  5. นางนฤทัย  มดแสง  เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาฯ กรรมการและเลขาฯ 
     หัวข้อที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
     หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คณะกรรมการประกอบด้วย 
 1. นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร         ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ประธานกรรมการ 
 2. นางอัญชลี  เจียมเจิม ครู   กรรมการ 
 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
  4. นางนฤทัย  มดแสง  เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

 (2.2) กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     หัวข้อที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ คณะกรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอัญชลี  เจียมเจิม หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวณัฎฐ์มนต์  ทองสุก  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
  4. นางนฤทัย  มดแสง  เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาฯ กรรมการและเลขาฯ 
               หัวข้อที่ 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ 
      ในการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอัญชลี  เจียมเจิม หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวณัฎฐ์มนต์  ทองสุก  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
  4. นางนฤทัย  มดแสง  เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

 4.3 ด้ำนที่ 3 : ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีทั้งหมด 5 ข้อ 
 (3.1) ครูผู้สอน 

     หัวข้อที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการประกอบด้วย 
 1. นายปรีชา  มดแสง          หัวหน้างานวิจัยฯ  ประธานกรรมการ 
 2. นางอัญชลี  เจียมเจิม ครู   กรรมการ 
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 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
  4. นางสาวลักขณา พงษ์เผือก เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ 3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน คณะกรรมการประกอบด้วย 
 1. นางอัญชลี  เจียมเจิม หัวหน้างานหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัฎฐ์มนต์  ทองสุก  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
  4. นางนฤทัย  มดแสง  เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คณะกรรมการประกอบด้วย 
 1. นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ หัวหน้างานบุคลากร ประธานกรรมการ 
 2. นางอัญชลี  เจียมเจิม ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 4. นางนฤทัย  มดแสง  เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาฯ กรรมการ 
  5. นางสาวอนิษา  เกิดมณี  เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร กรรมการและเลขาฯ 
 

(3.2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     หัวข้อที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการประกอบด้วย 
  1. นางศิริเพ็ญ  บุตรเวช  หัวหน้างานประกันฯ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสวรรค์ สวัสด์ิสุข  ครู   กรรมการ 
  3. นางสาวปิยนุช  เช้ือปู่คง  พนักงานราชการครู กรรมการ  
  4. นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
  5. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
  6. นางสาวลักขณา พงษ์เผือก เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

      หัวข้อที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      คณะกรรมการประกอบด้วย 
  1. นายภาษิต  ภู่ประสงค์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ  ประธานกรรมการ 
  2. นายปรีชา  มดแสง  พนักงานราชการครู กรรมการ 
  3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
  4. นายกิตติ  ชนะโชติ  เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูลฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

 4.4 ด้ำนที่ 4 : ด้ำนกำรมีส่วนร่วม มีทั้งหมด 3 ข้อ 
 

     หัวข้อที่ 4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นายศักรินทร์  วงษ์แสงจันทร์ ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
 2. นายโสภณ  ผาปาน  พนักงานราชการครู กรรมการ 
 3. นางอัญชลี  เจียมเจิม ครู   กรรมการ 
 4. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 5. นางสาวกฤตยา พิชัย  เจ้าหน้าท่ีการเงิน  กรรมการ 
  6. นางนฤทัย  มดแสง  เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี กรรมการและเลขาฯ 
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     หัวข้อที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นายศุภกิจ  ธนีสรรค์  หัวหน้างานความร่วมมือ ประธานกรรมการ 
 2. นายประนมกร เจียมเจิม         พนักงานราชการครู กรรมการ   
 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 4. นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งสว่าง  เจ้าหน้าท่ีงานบริหารฯ กรรมการ 
  5. นางสาวลักขณา พงษ์เผือก เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ 4.3 กำรบริหำรกำรชุมชนและจิตอำสำ คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นายประนมกร   เจียมเจิม หัวหน้าโครงการฯ ประธานกรรมการ 
  2. นายวิทยา  หล่าสูงเนิน ครู   กรรมการ 
  3. นางอัญชลี  เจียมเจิม ครู   กรรมการ 

 4. นายศุภกิจ  ธนีสรรค์  พนักงานราชการครู กรรมการ 
  5. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
  6. นางสาวอมรรัตน์ บุญมา  เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

 4.5 ด้ำนที่ 5 : ด้ำนกำรมีส่วนร่วม มีทั้งหมด 5 ข้อ 
 

     หัวข้อที่ 5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม  
     คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นายด าเนิน  รุกขชาติ          หัวหน้างานอาคารฯ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิทยา  หล่าสูงเนิน ครู   กรรมการ 
 3. นายณภัทร  ทัศนุรักษ์ พนักงานราชการครู กรรมการ 
 4. นายอดิศร  ภู่ประสงค์ พนักงานราชการครู กรรมการ 
 5. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 6. นางสาวประเทืองทิพย์  สะอาด  เจ้าหน้าท่ีงานอาคารฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ 5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นายอานนท์  อังศุวรพฤกษ์ หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า ประธานกรรมการ 
 2. นายด าเนิน  รุกขชาติ  พนักงานราชการครู กรรมการ 
 3. นายวัชระ  อ่ าเจริญ  ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 4. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 5. นางสาวประเทืองทิพย์ สะอาด  เจ้าหน้าท่ีงานอาคารฯ กรรมการและเลขาฯ 
 

     หัวข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คณะกรรมการประกอบด้วย 
 1. นายวัชระ  อ่ าเจริญ  หัวหน้างานวิทยบริการฯ ประธานกรรมการ 
 2. นายกิตติ  ชนะโชติ  เจ้าหน้าท่ีงานวิทยฯ  กรรมการ 
 3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา     กรรมการ 
 4. นางสาวประเทืองทิพย์ สะอาด  เจ้าหน้าท่ีงานวิทยฯ  กรรมการ 
 5. นางสาวลักขณา พงษ์เผือก เจ้าหน้าท่ีงานวิทยฯ  กรรมการและเลขาฯ 
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