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อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
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สวนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน
ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบดวย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา ผลปรากฏวา
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ) มีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" คิดเปน
รอยละ 95.00 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน แตละมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์
ดังตอไปนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ระดับคุณภาพ "ยอด
เยี่ยม" คิดเปนรอยละ 91.91
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" คิดเปนรอยละ 100.00
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" คิดเปนรอยละ 90.00
1.2 จุดเดน
จุดเดนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ) มีจุดเดนในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
คิดเปนรอยละ 100.00
สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 100% ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) โดยดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขาวิชาโดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ
มีการสงเสริม สนับสนุนพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานตำแหนงสายงานครูผูสอน ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาและมีรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ครูผูสอนมีแหลงในการจัดการเรียนรูโดยมีสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ ตามจำนวนที่ชั่วโมงที่กำหนด
สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการเรียนการสอนและใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา มีการพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู และระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานใหมีเพียงพอแกการใชงานอยูเสมอ

1.3 จุดที่ควรพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพบางแกวฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ) มีจุดที่ควรพัฒนาใน 2 มาตรฐาน 4 ประเด็นการประเมิน ไดแก
- มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู ขอการประเมินที่ 1.2 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) คาคะแนน 3 ระดับคุณภาพ "ดี"
- มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช ขอการประเมินที่ 2.2
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คาคะแนน 2 ระดับคุณภาพ "ปานกลาง"
- มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ขอการประเมินที่ 3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน คาคะแนน 3 ระดับคุณภาพ "ดี"
- มาตรฐานที่ 3 ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ขอ
การประเมินที่ 2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย คาคะแนน 3
ระดับคุณภาพ "ดี"
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา(V_NET) ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเพิ่มมากขึ้น
2. ควรสงเสริม สนับสนุนผูเรียนเขาแขงขันทักษะวิชาชีพ ใหมีผลการแขงขันสูงกวาระดับจังหวัด
3. ควรพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน เพื่อใหมีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนดเพิ่มมากขึ้น
4. ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เพื่อนำไปใชประโยชนในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาคหรือชาติ และสนับสนุนใหสงผลงานเขาประกวดเพื่อใหไดรับรางวัลสูงกวาระดับจังหวัด
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ไดมีการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
และสถานประกอบการ โดยไดดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมที่สอดคลองกับผูเรียน สถานประกอบการ ผู
ปกครองและชุมชน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน โดยภาพรวม ระดับคุณภาพ "ยอด
เยี่ยม" คิดเปนรอยละ 95.00 ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ระดับคุณภาพ "ยอด
เยี่ยม" คิดเปนรอยละ 91.91
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" คิดเปนรอยละ 100.00
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" คิดเปนรอยละ 90.00
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ) ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
สำคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบ
การและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่สอดคลองกับสาขา
วิชา สาขางานที่เรียน จัดใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนในสถานประกอบการหรือหนวยงานที่ผูเรียนเขาฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ มีการประเมินผล การเรียนและประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบหรือขอบังคับ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน โดยภาพรวม ระดับ
คุณภาพ "ยอดเยี่ยม"
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปการศึกษา 2562
4.1 ความเปนมาและความสำคัญ
การศึกษาในระบบทวิภาคีเปนเครื่องมือสำคัญในการผลิตกำลังคนสูงานอาชีพ เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคี เกิดผลสัมฤทธิ์แกผูเรียน และตรงตามเปาหมายของหลักสูตร จึงตองมีการสงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พัฒนาใหตรงตามความตองการของภาคการผลิตและหรือบริการ โดยหลักสูตรตองมีความยืดหยุน
และงายตอการปรับเปลี่ยนใหตรงกับความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู
เรียนตองเนนการเรียนรูแบบบูรณาการการเรียนดวยการปฏิบัติจริงและการประเมินตามสภาพจริงตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4.2 วัตถุประสงค
4.2.1 เพื่อการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนและสถานประกอบการที่รวมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2.3 เพื่อการรายงานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.3 วิธีการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการ จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนและสถานประกอบการที่รวมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กิจกรรมที่ 3 การรายงานขอมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กิจกรรมที่ 4 การเขารวมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.4 ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ : คณะผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และสถานประกอบ
การ เขารวมกิจกรรมในโครงการครบทั้ง 4 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4.5 ประโยชนที่ไดรับ
4.5.1 ผลการติดตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
4.5.2 ปริมาณผูเรียนและสถานประกอบการที่รวมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
4.5.3 มีการเผยแพรขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปยังสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มมากขึ้น
4.5.4 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
4.5.5 สงเสริมการศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อการมีงานทำมากขึ้น

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ) 18 หมู 2 ตำบลบางแกวฟา อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 73120
โทรศัพท 034-277081

โทรสาร 034-277082

E-mail bkf_04@hotmail.com

Website http://www.bkf.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
ดวยเจตนารมณอันแนวแนของเจาคุณพระอุดมประชานาถ (หลวงพอเปน) เจาอาวาสวัดบาง
พระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่ตองการจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหแกนักเรียนและประชาชนเพื่อให
พรอมที่จะนำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพ และการนำไปใชประโยชนตอการดำรงชีวิตประจำวันอันจะเปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเจตนารมณนี้ นายสุรินทร เอี่ยมหิรัญ (ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ
นครปฐม ในขณะนั้น) จึงไดประสานงานกับนายเผดิมชัย สะสมทรัพย (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครปฐม
ในขณะนั้น) โดยไดกลาวถึงนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอันเกี่ยวกับการ
ขาดแคลนและความตองการแรงงานกึ่งระดับฝมือ หรือชางชำนาญเฉพาะงานอาชีพเปนจำนวนมากในตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกรมอาชีวศึกษาจะตองเพิ่มบทบาทผลิตกำลังคนดานวิชาชีพ รวมทั้งการมุงเนนขยายโอกาส
ของการศึกษาวิชาชีพในลักษณะฝกอบรมระยะสั้นในแบบตางๆ และไดกลาวโครงการสำคัญๆ ของกรมอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภออีก 60 แหง จากการติดตอประสานงานในครั้งนี้ตางก็มีความ
เห็นพองกันวานโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีความสอดคลองกับเจตนารมณ
ของหลวงพอเปนเปนอยางยิ่ง ทาน ส.ส.เผดิมชัย สะสมทรัพย จึงไดเชิญนายสุรินทร เอี่ยมหิรัญ พรอมกับ
นายเลอพงษ พิไสยสามนตเขต (ผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ในขณะนั้น) เขาพบเพื่อบอกถึง
ความประสงคของพระคุณเจา และแนวทางปฏิบัติตอไปจึงไดมอบหมายให ผช.เลอพงษ พิไสยสามนตเขต เปนผู
ประสานงานกับทางวัดบางพระ ซึ่งในการประสานงานครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการวัดบางพระเปน
อยางดี โดยมีกำนันสังเวียน นัดสูงวงศ ผูใหญสมาน จันทรทอง เปนผูนำพาไปดูสถานที่และสภาพแวดลอมทั่ว
บริเวณ หลังจากนั้นไดมีการศึกษาสภาพความเปนไปไดของการจัดตั้งเปนวิทยาลัยการอาชีพโดยมีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น
32 ไร จากนั้นคณะผูดำเนินการไดกราบนมัสการหลวงพอเปนเพื่อกราบเรียนถึงผลการประสานงานและดำเนิน
งานตามขั้นตอนตอไป
ดังนั้นเพื่อเปนการสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเพิ่มบทบาทการผลิตกำลังคน

ระดับชางฝมือของกรมอาชีวศึกษา จึงไดเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้นในที่ดินของวัดบางพระ ตำบล
บางแกวฟา อำเภอนครชัยศรี เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาในทองถิ่น และอำเภอใกลเคียงเชน อำเภอ
ดอนตูม (15 กม.) อำเภอบางเลน (18 กม.) อำเภอสามพราน (25 กม.) ที่อยูในรัศมีที่นักเรียนสามารถเดิน
ทางมาเรียนไดสะดวกโดยทางรถยนต นอกจากนั้นการเพิ่มบทบาท การจัดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษตาม
นโยบายสำคัญของกรมอาชีวศึกษายังเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางเรงดวนและทันตอความ
ตองการในอนาคตอีกดวย จากนโยบายดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางแกว
ฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2537
การจัดการศึกษา
แบงออกเปน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาชางยนต
- สาขาวิชาชางกลโรงงาน
- สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง
- สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1.1 สาขาวิชาไฟฟา
- สาขางานไฟฟากำลัง
2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต
2.1.3 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
2.1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2.3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สภาพชุมชน
ตำบลบางแกวฟามี 5 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานบางแกวฟา
หมูที่ 2 บานแหลมไร
หมูที่ 3 บานทามะดัน
หมูที่ 4 บานบางโพธิ์
หมูที่ 5 บานเหมืองนา
มีจำนวนประชากรในเขตตำบลบางแกวฟา 2,124 คน และจำนวนหลังคาเรือน 586 หลังคาเรือน
สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญในตำบลบางแกวฟาประกอบอาชีพเรียงลำดับจาก มากไปหานอยไดดังนี้ คือ
เกษตรกรรม คาขาย รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม รับจางทั่วไป รับราชการ อุตสาหกรรมในครัวเรือนและอาชีพ
งานบริการ
สภาพสังคม
ตำบลบางแกวฟา ตั้งอยูทางทิศเหนือของ อ.นครชัยศรี อยูริมฝงแมน้ำนครชัยศรี หางจากตัว อ.นครชัยศรี
ประมาณ 14 กม. มีเนื้อที่ 6,573 ไร หรือ ประมาณ 10.4 ตารางกิโลเมตรพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมมีความ
อุดมสมบูรณ เหมาะแกการทำเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตวน้ำ เชน ทำนา ทำสวนผลไม ทำสวนไมดอกไมประดับ
และอื่นๆ มีคลองบางพระผานพื้นที่ และคลองชลประทานผาน

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

298

31

0

329

ปวช.2

208

46

0

254

ปวช.3

174

25

0

199

รวม ปวช.

680

102

0

782

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

0

151

151

ปวส.2

0

140

140

รวม ปวส.

0

291

291

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

324

169

52.16

ปวส.2

140

127

90.71

ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

รวม

464

296

63.79

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

309

172

55.66

ปวส.2

140

106

75.71

รวม

449

278

61.92

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย
การ/ ผูชวยผูอำนวยการ

3

3

-

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

10

10

10

ขาราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

11

11

10

พนักงานราชการ(อื่น)

1

-

-

ครูพิเศษสอน

14

14

14

เจาหนาที่

9

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

6

-

-

รวม ครู

35

35

34

รวมทั้งสิ้น

54

35

34

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

5

4

9

พาณิชยกรรม

3

2

5

ศิลปกรรม

0

0

0

ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

1

1

2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

9

7

16

ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

3

อาคารปฏิบัติการ

4

อาคารวิทยบริการ

0

อาคารอเนกประสงค

2

อาคารอื่น ๆ

5
รวมทั้งสิ้น

14

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท)

งบบุคลากร

6886048.00

งบดำเนินงาน

2067446.00

งบลงทุน

2988000.00

งบเงินอุดหนุน

5942999.00

งบรายจายอื่น

580700.00
รวมทั้งสิ้น

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา

18465193.00

สรางเสริมวินัย เนนใหคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ รักประสานมวลชน
อัตลักษณ
ทวิภาคี สรางคนดีสูสังคม
เอกลักษณ
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
มุงสูความเปนผูนำดานการจัดการศึกษาวิชาชีพระบบทวิภาคี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพ
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมีมาตรฐาน
อาชีวศึกษาตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
2. สงเสริม พัฒนา งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและการจัดองคความรู
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และยกระดับเครือขายความรวมมือ
4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะรวมกับทุกภาคสวนใหตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใชระบบบริหารคุณภาพอยางมีธรรมภิบาลและการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. บูรณการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
เปาประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถในเรื่องทักษะภาษา
2. เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะในสาขาวิชาที่เรียน
3. เพื่อใหผูเรียนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค
4. เพื่อใหผูเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยี
5. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานเปนทีม
6. เพื่อพัฒนาแผนการสอนใหตรงตามทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
7. เพื่อใหผูสำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
8. เพื่อใหมีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพ
9. เพื่อใหมีการพัฒนาผลงานดานการวิจัย
10. เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานการวิจัย
11. เพื่อใหผูเรียนมีการคิดคนจัดทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่มีประสิทธิภาพ
12. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีทักษะในการทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
13. เพื่อใหเกิดการจัดการความรูที่มีคุณภาพและเขาถึงไดงาย

14. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
15. เพื่อใหมีแผนการฝกอาชีพทุกสาขาวิชา
16. เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีครูฝกและผูควบคุมการฝกผานการฝกอบรม
17. เพื่อสรางแรงจูงใจรวมกับสถานศึกษาใหสถานประกอบการเห็นความสำคัญในการจัดการระบบทวิภาคี
18. เพื่อสรางความเขาใจใหเครือขาย
19. เพื่อใหผูเรียนสำเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
20. เพื่อใหไดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพฐานสมรรถนะไปในทิศทางเดียวกัน
21. เพื่อใหหลักสูตรเปนที่ยอมรับของอาชีวศึกษาและทุกภาคสวน
22. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียน
23. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูฝก ผูควบคุมการฝกในสถานประกอบการ
24. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ
25. เพื่อใหครูจัดการเรียนการสอนทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ
26. เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
27. เพื่อใหครูผูสอนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการได
28. เพื่อใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
29. เพื่อใหบุคลากรสามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันได
30. เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
31. เพื่อใหผูเรียนมีภูมิคุมกันที่ดีในการใชชีวิต
32. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
33. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานศิลปะและนันทนาการ
34. เพื่อใหบุคลากรและผูเรียนมีจิตสำนึกรักชาติ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับคุณภาพงานวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมใหมีการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการความรู
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาเพิ่มศักยภาพการจัดการรวมมือกับสถานประกอบการ
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาประสิทธิภาพครูฝกและผูควบคุม
ยุทธศาสตรที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพความรวมมือกับสถานประกอบการ

ยุทธศาสตรที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพสมรรถนะใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 12 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษากับสถานประกอบการใหตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหาร
ยุทธศาสตรที่ 14 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 15 เพิ่มประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 16 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 17 พัฒนาทักษะชีวิตผูเรียน
ยุทธศาสตรที่ 18 ปลูกจิตสำนึก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางศักยภาพดานภาษา
กลยุทธที่ 2 เพิ่มสมรรถนะผูเรียน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพงานสื่อและครุภัณฑ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
กลยุทธที่ 6 พัฒนาครูใหมีทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่
21
กลยุทธที่ 7 ติดตามผูสำเร็จการศึกษา
กลยุทธที่ 8 พัฒนาความรูการจัดทำวิจัย
กลยุทธที่ 9 พัฒนาผลงานดานการวิจัย
กลยุทธที่ 10 สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
กลยุทธที่ 11 เสริมสรางความเปนเลิศในการสรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
กลยุทธที่ 12 พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
กลยุทธที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรสามารถจัดเก็บและเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
กลยุทธที่ 14 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขอมูลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
กลยุทธที่ 15 เพิ่มประสิทธิภาพแผนการฝกอาชีพ
กลยุทธที่ 16 เพิ่มประสิทธิภาพครูฝกและผูควบคุมการฝก
กลยุทธที่ 17 ยกระดับคุณภาพของเครือขาย ขยายเครือขายความรวมมือ
กลยุทธที่ 18 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ
กลยุทธที่ 19 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระบบทวิภาคี ระดับ ปวช./ปวส.
กลยุทธที่ 20 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
กลยุทธที่ 21 เพิ่มศักยภาพและแรงจูงใจใหกับผูเรียน
กลยุทธที่ 22 เพิ่มประสิทธิภาพของครูฝก ผูควบคุมการฝกในสถานประกอบการ

กลยุทธที่ 23 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธที่ 24 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
กลยุทธที่ 25 เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศ
กลยุทธที่ 26 เพิ่มประสิทธิภาพครูในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 27 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 28 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
กลยุทธที่ 29 เพิ่มศักยภาพของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธที่ 30 เพิ่มศักยภาพของผูเรียนสรางภูมิคุมกันที่ดี
กลยุทธที่ 31 เพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 32 สงเสริมศิลปะ และนันทนาการ
กลยุทธที่ 33 สรางรากฐานความเปนไทย
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

การประเมินหนวยมาตรฐานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย(อวท.)

รางวัล
สำนักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
และวิชาชีพ

การประหยัดพลังงานดีเดน

รางวัล
สำนักงานพลังงานจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครปฐม

การประกวดการนำเสนอรูปแบบในการปฏิบัติที่ดี (Best
Practices)

รางวัล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
นครปฐม

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
รายการ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี "ระดับดีเดน" ตาม
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รางวัล
สำนักงานคณะกรรมการ
ชาติ
อื่น ๆ
การอาชีวศึกษา

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาค รางวัล
สำนักมาตรฐานการ
ภาค
กลาง ระดับ 3 ดาว
อื่น ๆ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ
การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด
สถานศึกษากลุมภาคกลาง ระดับ 3 ดาว

รางวัล
สำนักมาตรฐานการ
จังหวัด
อื่น ๆ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ

รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

องคการนักวิชาชีพใน
รางวัล
จังหวัด อนาคตแหงประเทศไทย
อื่น ๆ
ภาคกลาง

การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน รอบกลุมจังหวัด ภาคกลาง
ประจำปการศึกษา 2562

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายพลภัทร เลาหสูต
ผูบริหารดีเดน

รางวัลอื่น
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ๆ
นครปฐม

นายชลอ ฤทธิ์ดี
ครูดีเดน ประเภทผูมีความวิริยะอุตสาหะ

รางวัลอื่น
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ๆ
นครปฐม

นายไชยยา สุริยะจันทร
ครูดีเดน ประเภทผูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอน

รางวัลอื่น
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ๆ
นครปฐม

นางสาวนันทนภัส เกงกลา
ครูดีเดน ประเภทผูมีผลงานดานสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ

รางวัลอื่น
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ๆ
นครปฐม

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวศิริวรรณ จันทรเจริญ
ผูบริหารดีเดน เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๔

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม รวม
จังหวัด
อื่น ๆ
กับ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

นางสาวนฤมล จันทรเสนา
ครูดีเดน ประเภทผูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอน
เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๔

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม รวม
จังหวัด
อื่น ๆ
กับ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

นายพิพัฒน ศรีประกายแกว
ครูดีเดน ประเภทผูมีผลงานดานสื่อการเรียนการสอน และ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๔

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม รวม
จังหวัด
อื่น ๆ
กับ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

นางถนอมจิต เอกรักษา
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม รวม
ครูดีเดน ประเภทผูมีความวิริยะ อุตสาหะ เนื่องในวันครู ครั้ง
จังหวัด
อื่น ๆ
กับ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ที่ ๖๔

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวจิราพร ทองเนาวรัตน
รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม รวม
ครูดีเดน ประเภทผูมีความวิริยะ อุตสาหะ เนื่องในวันครู ครั้ง
จังหวัด
อื่น ๆ
กับ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ที่ ๖๔
รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวพัทยาภรณ เถลิงกอบลาภ
การประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public
Speaking Contest)

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวธนพร พึ่งนุสนธิ์
การประกวดมารยาทไทย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายเจษฎา จันทรสนิท
การประกวดมารยาทไทย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายชนินทร ซองเซา
การประกวดรองเพลงสากลชาย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวสุชาดา เชือนเชื้อ
การประกวดรักการอานภาษาไทย

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายอัตถานันท สันติไพบูลย
การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวสุพรรษา ชื่นชมบุญ
การประกวดรองเพลงสากลหญิง

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวกานตธิดา ดิษยะกมล
การประกวดรองเพลงไทยสากล(สตริง) หญิง

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาววาสนา กอนงอน
การประกวดเลานิทานพื้นบาน

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวธัญชนก ตุมนิลกาล
การประกวดพูดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายณัฐดนัย ตระกูลศรี
การประกวดรองเพลงไทยสากล(สตริง) ชาย

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอุมา จอยทองมูล
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครฐม

นายสุนทร ศรีอรุณ
การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง คนพันธุ R

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายปญญา สุวรรณเนตร
การประกวดวงดนตรโฟลคซอง คนพันธุ R

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายยศพันธ วิเศษชาติ
การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง คนพันธุ R

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายจตุพร ภิรมยเณร
การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง คนพันธุ R

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวกรสิริ สังขเสวก
การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง คนพันธุ R

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายสุเมธ ทัพนาโคก
ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายคำพล ภูทองเพชร
ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายอภิเชตน เลิศวงศ
ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายณรงคสธน รัศมีจันทรเพ็ญ
ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายธารสวรรค นัดสูงวงศ
ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายเอกรินทร คงสบาย
ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายนนทวัฒน มีถาวร
ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเลกทรอนิกส

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายณัฐวุฒิ พาเวียง
ทักษะการขายสินคาออนไลน

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสิทธิชัย ศรีสดใส
ทักษะการขายสินคาออนไลน

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวพชรพร เล็บขาว
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวสุภาพร ออนสาลุน
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวพรณภา ซอนเจริญ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายธนภูมิ ลำภาษี
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายสุริยา เมฆสงา
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายอธิวุฒิ ไทยอู
ทักษะพิมพไทยและพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายนพรัตน จันทราภาสน
ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile
Ampliﬁer)

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายจิณณวัตร ภิรมยนก
ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile
Ampliﬁer)

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายนฤวร พุมมาลา
ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไสชิ้นงาน

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายศิรเมศร ธีรสิทธิ์วัฒนา
ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไสชิ้นงาน

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาววาสนา กอนงอน
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10 " Pomelo to Shower "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวพัทยาภรณ เถลิงกอบลาภ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10 " Pomelo to Shower "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายณัฐวุฒิ พาเวียง
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 " เครื่องตรวจจับควันบุหรี่โดยแจงเตือนผาน
Application Line "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายเกียรติศักดิ์ เสมสมบุญ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 " เครื่องตรวจจับควันบุหรี่โดยแจงเตือนผาน
Application Line "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายบูรพา วิเศษ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 " เครื่องตรวจจับควันบุหรี่โดยแจงเตือนผาน
Application Line "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายธนิสร สูญสิ้นภัย
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 " เครื่องตรวจจับควันบุหรี่โดยแจงเตือนผาน
Application Line "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายศราวุฒิ สังขขาว
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 " เครื่องตรวจจับควันบุหรี่โดยแจงเตือนผาน
Application Line "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวณัชชา ชมภูพงษ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 " เครื่องตรวจจับควันบุหรี่โดยแจงเตือนผาน
Application Line "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายอัตถานันท สันติไพบูลย
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 " เซฟกอนสตารท (Safe for Start)

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายอานันท วงศทับ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 " เซฟกอนสตารท (Safe for Start)

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวอุมา จอยทองมูล
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 " เซฟกอนสตารท (Safe for Start)

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวสุวรรณษา ยิ้มประดิษฐ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 " เซฟกอนสตารท (Safe for Start)

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายวันเฉลิม ศรีชัยนาท
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 " เซฟกอนสตารท (Safe for Start)

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายฐิติโชติ ศรีนงนุช
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 " เซฟกอนสตารท (Safe for Start)

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวรุงนภา เถรกุล
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 " ครีมอาบน้ำเปลือกสมโอ (Pomelo to
Shower) "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวชลธิชา เกษมจิต
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 " ครีมอาบน้ำเปลือกสมโอ (Pomelo to
Shower) "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวเกษศิรินทร ปนสมนาม
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 " ครีมอาบน้ำเปลือกสมโอ (Pomelo to
Shower) "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวพัทยาภรณ เถลิงกอบลาภ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 " ครีมอาบน้ำเปลือกสมโอ (Pomelo to
Shower) "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาววาสนา กอนงอน
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 " ครีมอาบน้ำเปลือกสมโอ (Pomelo to
Shower) "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายอัตถานันท สันติไพบูลย
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 " ครีมอาบน้ำเปลือกสมโอ (Pomelo to
Shower) "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาวอุมา จอยทองมูล
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 " ครีมอาบน้ำเปลือกสมโอ (Pomelo to
Shower) "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นางสาววันวิสาข ทาคาฮาชิ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 " ครีมอาบน้ำเปลือกสมโอ (Pomelo to
Shower) "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

นายขจรพัฒน รัตนพุฒ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 " ครีมอาบน้ำเปลือกสมโอ (Pomelo to
Shower) "

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายอัตถานันทื สันติไพบูลย
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10 " Smart Helmet Head "

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวอุมา จอยทองมูล
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10 " Smart Helmet Head "

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายสิทธิโชค แปนแกวผา
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 " จักรยานน้ำไฮบริด "

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายณัฐวัตร วงศทอง
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 " จักรยานน้ำไฮบริด "

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายภาณุพงษ เดชรุง
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 " จักรยานน้ำไฮบริด "

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายณภัทร สุวรรณวงษ
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 " จักรยานน้ำไฮบริด "

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายทิชานนท สังขเสวก
สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 " จักรยานน้ำไฮบริด "

รองชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายณัฐดนัย ตระกูลศรี
การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวจุฑามาศ ไทรทองมี
การประกวดรองเพลงไทยหญิง

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายสรวิชญ ผิวอำพันธุ
การประกวดมารยาทไทย

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวสุพัตรา บุญเปรม
การประกวดมารยาทไทย

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาววราภรณ เขาวงษ
การประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวลัดดา เสสา
การประกวดเลานิทาน

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายณัฐพล เอี่ยมศรีเพ็ง
การประกวดดนตรีโฟลคซอง คนพันธุ R

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายชลสิทธิ์ ตาสี
การประกวดดนตรีโฟลคซอง คนพันธุ R

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาววิชญาพร ไผเรือง
การประกวดดนตรีโฟลคซอง คนพันธุ R

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายจิรวัฒน ทาวสิงห
การประกวดดนตรีโฟลคซอง คนพันธุ R

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวปยวรรณ วงษขำ
กีฬาเซปกตะกรอ ประเภททีมชุดหญิง การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖

สำนักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐธิดา นัทธีศรี
กีฬาเซปกตะกรอ ประเภททีมชุดหญิง การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖

สำนักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวชญาณี มวงคลองใหม
กีฬาเซปกตะกรอ ประเภททีมชุดหญิง การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖

สำนักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวอรัญญา แยมวาที
กีฬาเซปกตะกรอ ประเภททีมชุดหญิง การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖

สำนักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวราตรี ศรีปราชญ
สำนักงานคณะ
ชนะ
กีฬามวยไทยสมัครเลนหญิง รุนฟลายเวท การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค
ภาค กรรมการการ
เลิศ
ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖
อาชีวศึกษา
นายรังสรรค ศิริพิศ
รอง
สำนักงานคณะ
กีฬามวยสากลสมัครเลน รุนไลทเวลเตอรเวท การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับ ชนะ ภาค กรรมการการ
ภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖
เลิศ
อาชีวศึกษา
นายนิธิเดช แผวพลสง
กีฬามวยสากลสมัครเลน รุนไลทเวท การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวอัญชิสา ศรีบุญลือ
กรีฑา ประเภทเดิน ๓,๐๐๐ เมตร หญิง การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐธิดา นัทธีศรี
กีฬาเซปกตะกรอ ประเภททีมเดี่ยวหญิง การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ
ครั้งที่ ๑๔

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายปยะ จำลองโฉม
การแขงขันการควบคุมหุนยนตแขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 ระบบ
อัตโนมัติดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปการศึกษา
2562

รอง
สำนักวิจัยและ
ชนะ ชาติ พัฒนาการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายขจรพัฒน รัตนพุฒ
การแขงขันการควบคุมหุนยนตแขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 ระบบ
อัตโนมัติดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปการศึกษา
2562

รอง
สำนักวิจัยและ
ชนะ ชาติ พัฒนาการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายสอนชัย รอดพึ่ง
การแขงขันการควบคุมหุนยนตแขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 ระบบ
อัตโนมัติดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปการศึกษา
2562

รอง
สำนักวิจัยและ
ชนะ ชาติ พัฒนาการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายสิทธิชัย ศรีสดใส
ทักษะพัฒนาระบบพานิชยอิเล็กทรอนิกส

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายณัฐวุฒิ พาเวียง
ทักษะพัฒนาระบบพานิชยอิเล็กทรอนิกส

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายเจษฎา จันทรสนิท
ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายสุริยกมล บุตตะ
ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายชาญณรงค สุขชัยศรี
ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายเจษฎา วิเศษชาติ
ทักษะงานรถจักรยานยนต ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายไกรสร สาธุการ
ทักษะงานรถจักรยานยนต ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายปรีชา คำมะฮุง
ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายยุทธนา เดชบุญนำ
ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายรัฐชัย ศรีบุญลือ
ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายปองภพ กอนจัน
ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายศุภกิจ มหาสมิทร
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล ระดับ ปวส.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายเกียรติศักดิ์ กาวิลวงศ
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล ระดับ ปวส.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายชนะภูมิ โพธิ์สีดา
ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวธัญชนก ตุมนิลการ
ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายจิรายุทธ อรุณภู
ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายสิริศักดิ์ เหลือบำรุง
ทักษะงานฝมือ ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายนภดล ปานทับทิม
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายภูวดล บำรุงพืช
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวสุชาดา เชือนเชื้อ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวสมฤดี จันหลิน
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุวรรณษา ยิ้มประดิษฐ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวปริยากร เจริญตา
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายณัฐนนท อินทรภูเมศร
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายอานันท วงศทับ
“ชุดพนโฟม BKF คารแคร” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายณัฐนนท อินทรภูเมศร
“ชุดพนโฟม BKF คารแคร” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายจตุพล บุญมีลาภ
“ชุดพนโฟม BKF คารแคร” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายจารุวัฒน ศรีบุญขำ
“ชุดพนโฟม BKF คารแคร” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายเกียรติศักดิ์ กาวิละวงศ
“ชุดพนโฟม BKF คารแคร” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายธีรภัทร เกษมจิตร
“ชุดพนโฟม BKF คารแคร” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายณภัทร สุวรรณวงศ
“เครื่องขัดผาทรายแบบสายพาน” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบ
อาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสรวงศ สายสวาท
“เครื่องขัดผาทรายแบบสายพาน” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบ
อาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายธวัฒนชัย วงษสังข
“เครื่องขัดผาทรายแบบสายพาน” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบ
อาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายกองภพ ขวัญเริงใจ
“เครื่องขัดผาทรายแบบสายพาน” ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบ
อาชีพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวศศิภา นิธิภัทรวงศ
“เปลือกสมโอเกล็ดหิมะ” ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวชนินาถ มวงโพธิ์เงิน
“เปลือกสมโอเกล็ดหิมะ” ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวณัฐสุดา ศรีชัยนาท
“เปลือกสมโอเกล็ดหิมะ” ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวอุมา จอยทองมูล
“เปลือกสมโอเกล็ดหิมะ” ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวกัลยรัตน มูลศิริ
“เปลือกสมโอเกล็ดหิมะ” ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวกนกวรรณ อยูโพชนา
“เปลือกสมโอเกล็ดหิมะ” ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวกนกวรรณ อยูโพชนา
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวแสง พานทอง
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายอนันตชัย ไทรบัวแกว
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวจิดาภา งามจำรัส
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวณัชชา ชมภูพงษ
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวดวงสุดา แซเอี๊ยว
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวเบญจรัตน สุขสำราญ
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวประภาภร เรือกิจ
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวพรรณราย เปยมจิตร
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวพัชรภรณ ประดุจแกว
“ที่แขวนจากไวนิล” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวธญาณี กุลสุขวานิช
“พวงมาลัยผักตบชวาเปลือกขาวโพด” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวกรรณิการ สังขลาย
“พวงมาลัยผักตบชวาเปลือกขาวโพด” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวพัชรี ศรีดีเอี่ยม
“พวงมาลัยผักตบชวาเปลือกขาวโพด” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวสุพิชชา พิมพดัง
“พวงมาลัยผักตบชวาเปลือกขาวโพด” ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายเกียรติศักดิ์ เสมสมบุญ
“แขนกลบังคับจากแขนคน โดยใชไจโรสโคป” ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดาน
นวัตกรรมซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายณัฐวุฒิ พาเวียง
“แขนกลบังคับจากแขนคน โดยใชไจโรสโคป” ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดาน
นวัตกรรมซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายบูรพา วิเศษ
“แขนกลบังคับจากแขนคน โดยใชไจโรสโคป” ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดาน
นวัตกรรมซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายอนุพนธ กิ่งแกว
“แขนกลบังคับจากแขนคน โดยใชไจโรสโคป” ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดาน
นวัตกรรมซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายศราวุฒิ สังขขาว
“แขนกลบังคับจากแขนคน โดยใชไจโรสโคป” ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดาน
นวัตกรรมซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวธัญญารัตน สารตัน
“แขนกลบังคับจากแขนคน โดยใชไจโรสโคป” ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดาน
นวัตกรรมซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวชญานิษฐ อยูบริสุทธิ์
“ครีมน้ำหอมจากขี้ผึ้งโบราณ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายธนิสร สูญสิ้นภัย
“ครีมน้ำหอมจากขี้ผึ้งโบราณ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวสมใจ ตาผัด
“ครีมน้ำหอมจากขี้ผึ้งโบราณ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวปนัดดา หอมพญา
“ครีมน้ำหอมจากขี้ผึ้งโบราณ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

รอง
อาชีวศึกษา
นางสาวศศิภา นิธิภัทรวงศ
ชนะ จังหวัด จังหวัด
“BKF โลชั่นกันยุงเปลือกสมโอ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ
เลิศ
นครปฐม
รอง
อาชีวศึกษา
นางสาวชนินาถ มวงโพธิ์เงิน
ชนะ จังหวัด จังหวัด
“BKF โลชั่นกันยุงเปลือกสมโอ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ
เลิศ
นครปฐม
รอง
อาชีวศึกษา
นางสาวณัฐสุดา ศรีชัยนาท
ชนะ จังหวัด จังหวัด
“BKF โลชั่นกันยุงเปลือกสมโอ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ
เลิศ
นครปฐม
รอง
อาชีวศึกษา
นางสาวอุมา จอยทองมูล
ชนะ จังหวัด จังหวัด
“BKF โลชั่นกันยุงเปลือกสมโอ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ
เลิศ
นครปฐม
รอง
อาชีวศึกษา
นางสาวกัลยรัตน มูลศิริ
ชนะ จังหวัด จังหวัด
“BKF โลชั่นกันยุงเปลือกสมโอ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ
เลิศ
นครปฐม
รอง
อาชีวศึกษา
นางสาวกนกวรรณ อยูโพชนา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
“BKF โลชั่นกันยุงเปลือกสมโอ” ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ
เลิศ
นครปฐม
นางสาวศศิภา นิธิภัทรวงศ
“Snow Pomelo peel” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวชนินาถ มวงโพธิ์เงิน
“Snow Pomelo peel” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวณัฐสุดา ศรีชัยนาท
“Snow Pomelo peel” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวอุมา จอยทองมูล
“Snow Pomelo peel” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวกัลยรัตน มูลศิริ
“Snow Pomelo peel” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวกนกวรรณ อยูโพชนา
“Snow Pomelo peel” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวณัฏฐณิชา ชาญกระบี่
“BKF Mosquito lotion” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวสาวิตรี โฉมศรี
“BKF Mosquito lotion” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นายพงษพัฒน มูลทองสงค
“BKF Mosquito lotion” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวเทียนทอง มูลทองนอย
“BKF Mosquito lotion” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวอุมา จอยทองมูล
“BKF Mosquito lotion” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสุพิชชา พิมพดัง
“BKF Mosquito lotion” ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานการนำเสนอผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
นครปฐม

นางสาวศศิธร อรุณภู
อาชีวศึกษา
รางวัล
“เปลือกสมโอเกล็ดหิมะ” โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ระดับ
จังหวัด จังหวัด
อื่น ๆ
เหรียญเงิน
นครปฐม
นางสาวเกวลิน ศรีพูนพันธ
อาชีวศึกษา
รางวัล
“เปลือกสมโอเกล็ดหิมะ” โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ระดับ
จังหวัด จังหวัด
อื่น ๆ
เหรียญเงิน
นครปฐม
นางสาวปวีณา โบวิเชียร
อาชีวศึกษา
รางวัล
“เปลือกสมโอเกล็ดหิมะ” โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ระดับ
จังหวัด จังหวัด
อื่น ๆ
เหรียญเงิน
นครปฐม

สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ
ประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ) ประกอบดวย 4 มาตรฐาน
13 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ
และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน
ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.5 ดานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือหนวยงาน
ที่สอดคลองกับสาขาวิชา สาขางานที่เรียน จัดใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนในสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ที่ผูเรียนเขาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ มีการประเมินผลการเรียนและประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
2.6 ดานการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาสงเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา สนับสนุนใหผูเรียนมี
ทักษะ ความรูและประสบการณดานธุรกิจ และจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อ
สำเร็จการศึกษาหรือตองการเปนเจาของธุรกิจในสาขาอาชีพที่ตนเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนเขียน
แผนธุรกิจเขารวมประกวดหรือแขงขันในระดับตางๆ มีการรวบรวมฐานขอมูลผูสำเร็จการศึกษาที่ผานการบม
เพาะซึ่งเปนเจาของกิจการ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
มาตรฐานที่ 4 ดานความดีเดนของผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการศึกษาคนควา พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องอยูเสมอ โดยมีการบูรณาการรวมกับชุมชนและสถานประกอบการใหเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาใหเกิดชิ้นงาน องคความรูใหม เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและความพรอมในการเรียนสหวิชาชีพ สถานศึกษาจึง
สนับสนุนใหมีการเขารวมการประกวด แขงขัน กิจกรรมตางๆ และไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน ยกยอง
เชิดชูเกียรติ ความรู ความสามารถจากหนวยงานหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับ ประกอบดวยประเด็นการประเมิน
ดังนี้
4.1 ความดีเดนของผูเรียน
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติความรู ความ
สามารถ คุณธรรม จริยธรรมจากหนวยงานหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับตางๆ
4.2 ความดีเดนของครู และบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยอง
เชิดชูเกียรติ ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจากหนวยงานหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับ
ตางๆ

สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1 เชิงปริมาณ
- จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. 173 คน ระดับ
ปวส. 103 คน รวมทั้งสิ้น 276 คน
- จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ระดับ ปวช. 199
คน ระดับ ปวส. 140 คน รวมทั้งสิ้น 339 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเปนรอยละ 81.41 มีคุณภาพในระดับ
"ยอดเยี่ยม"
1.1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหแกผูเรียนในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผูเรียน
มีมาตรฐานวิชาชีพเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.
136 คน
- จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ระดับ ปวช. 199
คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ
68.34 มีคุณภาพในระดับ "ดี"
1.2.3 ผลสะทอน

วิทยาลัยดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใหแกผูเรียนใน
ระดับ ปวช.3 ผูเรียนเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ
4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1 เชิงปริมาณ
- จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 60 คน
- จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 47 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอย
ละ 78.33 มีคุณภาพในระดับ "ดีเลิศ"
วิทยาลัยมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 3 ดาว ระดับภาค
1.1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระทำใหผูเรียนมีอาชีพเปนที่ยอมรับและมีรายไดเปนของตนเอง
1.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1 เชิงปริมาณ
จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด มีทั้งสิ้น 24 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ มีดังนี้
1. นายสิทธิชัย ศรีสดใส ทักษะพัฒนาระบบพานิชยอิเล็กทรอนิกส รางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด
2. นายณัฐวุฒิ พาเวียง ทักษะพัฒนาระบบพานิชยอิเล็กทรอนิกส รางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด
3. นายเจษฎา จันทรสนิท ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ระดับ ปวช. รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
4. นายสุริยกมล บุตตะ ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ระดับ ปวช. รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด

5. นายชาญณรงค สุขชัยศรี ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ระดับ ปวช. รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
6. นายเจษฎา วิเศษชาติ ทักษะงานรถจักรยานยนต ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับจังหวัด
7. นายไกรสร สาธุการ ทักษะงานรถจักรยานยนต ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับจังหวัด
8. นายชนะภูมิ โพธิ์สีดา ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับจังหวัด
9. นายสิริศักดิ์ เหลือบำรุง ทักษะงานฝมือ ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
จังหวัด
10. นายปรีชา คำมะฮุง ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับจังหวัด
11. นายยุทธนา เดชบุญนำ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับจังหวัด
12. นายศุภกิจ มหาสมิทร ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับจังหวัด
13. นายเกียรติศักดิ์ กาวิลวงศ ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับจังหวัด
14. นางสาวธัญชนก ตุมนิลการ ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับจังหวัด
15. นายจิรายุทธ อรุณภู ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับจังหวัด
16. นายนภดล ปานทับทิม ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด
17. นายภูวดล บำรุงพืช ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับจังหวัด
18. นางสาวสุชาดา เชือนเชื้อ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับจังหวัด
19. นางสาวสมฤดี จันหลิน ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับจังหวัด
20. นางสาวสุวรรณษา ยิ้มประดิษฐ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ระดับจังหวัด
21. นางสาวปริยากร เจริญตา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับจังหวัด
22. นายณัฐนนท อินทรภูเมศร ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับจังหวัด
23. นายรัฐชัย ศรีบุญลือ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 3 ระดับจังหวัด
24. นายปองภพ กอนจัน ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 3 ระดับจังหวัด
มีคุณภาพในระดับ "ปานกลาง"
1.2.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยจัดใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพและสงผูเรียนเขาแขงขันในระดับจังหวัดจนไดรับรางวัล
ใน 11 ทักษะ
4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1 เชิงปริมาณ
- จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 309 คน สำเร็จการศึกษา 172 คน
- จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 140 คน สำเร็จการศึกษา 106 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ผูสำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผูเรียนแรกเขา คิดเปนรอยละ 61.91 มีคุณภาพในระดับ "ดี"
1.1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยจัดระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน มีการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียน สงผลให
ชุมชนและผูปกครองใหการยอมรับและสงนักเรียนเขามาศึกษาตอ
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.1 เชิงปริมาณ
- จำนวนผูเรียน ในปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 1,073 คน
- จำนวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 1,073 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 100.00 มีคุณภาพ
ในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.2.3 ผลสะทอน

วิทยาลัยมีผลการประเมินหนวยมาตรฐานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย(อวท.)
"องคการมาตรฐานดีเดน" รอบกลุมจังหวัด ภาคกลาง
1.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
1.3.1 เชิงปริมาณ
- ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา จำนวนทั้งสิ้น 296 คน มีงานทำ
ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน
296 คน
1.3.2 เชิงคุณภาพ
ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 100.00 มี
คุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.3.3 ผลสะทอน
สถานประกอบการใหการยอมรับผูสำเร็จการศึกษาเขาทำงานและศึกษาตอในหนวยงาน
2) จุดเดน
- จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก อยูในระดับยอดเยี่ยม
- ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผุประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อยูในระดับดีเลิศ
- ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค อยูในระดับยอดเยี่ยม
- ผูสำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาตอครบทุกคน อยูในระดับยอดเยี่ยม
3) จุดที่ควรพัฒนา
- จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา(V-NET)
- ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
- จำนวนผูสำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขา
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรเพิ่มเติม ทบทวนความรูกอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา(VNET) เพื่อเพิ่มจำนวนผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบ
- ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะวิชาชีพมากขึ้น เพื่อแขงขันใหไดรับรางวัลในระดับที่สูงขึ้น
- ควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแล แนะแนว ติดตามผูเรียน และการลดปญหาการออกกลางคันใหมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1 เชิงปริมาณ
ประเภทวิชาที่เปดสอน มีจำนวน 3 ประเภทวิชา
ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบมี
จำนวน 3 ประเภทวิชา คิดเปนรอยละ 100.00
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบเปนไปตามเกณฑการประเมิน
ครบทั้ง 5 ขอ มีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.1.3 ผลสะทอน
สถานประกอบการใหการยอมรับและเขารวมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับวิทยาลัยอยางตอ
เนื่อง
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1 เชิงปริมาณ
จำนวนสาขาวิชาที่เปดสอน ทั้งสิ้น 16 สาขา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 14 สาขา
1.2.2 เชิงคุณภาพ
สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 87.50 มีคุณภาพในระดับ
"ยอดเยี่ยม"
1.2.3 ผลสะทอน
สถานประกอบการใหการยอมรับและเขารวมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับวิทยาลัยอยางตอ
เนื่อง
4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.1.1 เชิงปริมาณ
จำนวนแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 349 แผน มีแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มี

คุณภาพ จำนวน 349 แผน คิดเปนรอยละ 100.00
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติเปนไปตามเกณฑการประเมิน
ครบทั้ง 5 ขอ มีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยสงเสริมใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและนำไปใชในการปฏิบัติ
จริง
1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
1.2.1 เชิงปริมาณ
จำนวนครูผูสอนทั้งสิ้น 35 คน ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 35 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100.00 มีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.2.3 ผลสะทอน
ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21
1.3 การจัดการเรียนการสอน
1.3.1 เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 34 คน
2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 35 คน
3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย 35 คน
4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการ
เรียนการสอน 35 คน
5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
35 คน
1.3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 99.42 มีคุณภาพในระดับ

"ยอดเยี่ยม"
1.3.3 ผลสะทอน
ผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1 เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 35 คน
2. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเปนปจจุบัน
35 คน
3. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
35 คน
4. จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน 35 คน
5. จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอื่น ๆ 35 คน
1.4.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100.00 มีคุณภาพในระดับ
"ยอดเยี่ยม"
1.4.3 ผลสะทอน
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับใหการยอมรับตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน
1.5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1 เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 35 คน
2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 35 คน
3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน
การสอน 35 คน
4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 35 คน
5. จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับหรือเผยแพร 35 คน
1.5.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100.00 มีคุณภาพใน
ระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.5.3 ผลสะทอน
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน

1.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1 เชิงปริมาณ
จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 46 หอง มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 46 หอง
1.6.2 เชิงคุณภาพ
หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปน
รอยละ 100.00 มีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.6.3 ผลสะทอน
ผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ใหการยอมรับตอคุณภาพการเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1 เชิงปริมาณ
มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินครบทั้ง 5 ขอ
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
มีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย
และเปนปจจุบัน
1.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
1.2.1 เชิงปริมาณ
หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานทั้งสิ้น 46 หอง ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู จำนวน 46 หอง คิดเปนรอยละ 100.00
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารมเปนไปตามเกณฑการประเมินครบทั้ง 5 ขอ มีคุณภาพใน
ระดับ "ยอดเยี่ยม"

1.2.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียง
พอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา
1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1 เชิงปริมาณ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา
ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบำรุงรักษาและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
1.3.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเปนไปตามเกณฑการพัฒนาครบทั้ง 5 ขอ มี
คุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.3.3 ผลสะทอน
ผูใชบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมีความพึงพอใจในการใชบริการ
1.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.1 เชิงปริมาณ
ผูเรียนทั้งหมด 1,073 คน ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 990 คน คิดเปนรอย
ละ 92.26
1.4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ เปนไปตามเกณฑการประเมิน ครบทั้ง 5 ขอ
มีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.4.3 ผลสะทอน
ผูใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการ
1.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1 เชิงปริมาณ
ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและสถานศึกษา จำนวน 300
Mbps
1.5.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

เปนไปตามเกณฑการประเมินครบทั้ง 5 ขอ มีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.5.3 ผลสะทอน
ผูใชบริการระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษามี
ความพึงพอใจในการใชบริการ
4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
1.1.1 เชิงปริมาณ
1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 16 สาขา มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคี 13 สาขา คิดเปนรอยละ 81.25
2. ผูเรียนทั้งหมด 1,073 คน มีผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 393 คน คิดเปนรอยละ
36.62
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เปนไปตามรายการประเมินครบทั้ง 5 ขั้น
ตอนมีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยและสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกขั้นตอน
2) จุดเดน
- มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
- มีการสงเสริมใหครุผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและนำไปใชในการปฏิบัติจริง
- ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน สอนตรงตามแผนดวยวิธีที่หลากหลายและจัดทำวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพและแกปญหาการจัดการเรียนรู
- ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศประจำชั้นเรียน มีการดูแลชวยเหลือผูเรียนทั้งดานการเรียนและดานอื่นๆ
- มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกหองเรียน
- ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และไดรับการพัฒนาครบทุกคน
- มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลายและเปนปจจุบัน
- มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่พรอมใชงานและไดรับการบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง
- มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการครบทุกขั้นตอน
- ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผุประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อยูในระดับดีเลิศ
3) จุดที่ควรพัฒนา

- จำนวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรสงเสริม สนับสนุนใหสาขาวิชา/สาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมใหครบทุกสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.1.1 เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100.00
1.1.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมเปนไปตามรายการประเมินทั้ง 5 ขอ มี
คุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.1.3 ผลสะทอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1 เชิงปริมาณ
สาขาวิชาหรือสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด 16 สาขา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน จำนวน 13 สาขา คิดเปนรอยละ 86.67
1.2.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน เปนไปตามรายการประเมิน
จำนวน 5 ขอ มีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.2.3 ผลสะทอน
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1 เชิงปริมาณ
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจำนวน 15 กิจกรรม

1.3.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยมีการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวน
รวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม มีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.3.3 ผลสะทอน
ชุมชนใหการยอมรับและยกยองในเรื่องการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.1.1 เชิงปริมาณ
จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2562 มี
จำนวนทั้งสิ้น 12 ผลงาน
1.1.2 เชิงคุณภาพ
รางวัลที่ไดในระดับจังหวัดมี 7 ผลงาน เปนรางวัลรองชนะเลิศ 7 ผลงาน มีคุณภาพในระดับ
"ดี"
1.1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยดำเนินการจัดประกวดผลงานและคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพสงเขาแขงขันในระดับ
จังหวัดและระดับภาค ผลงานเปนที่ยอมรับจากคณะกรรมการสงผลใหไดรับรางวัลในระดับ
จังหวัด
2) จุดเดน
- ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
- ชุมชนใหการยอมรับและยกยองในเรื่องการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
3) จุดที่ควรพัฒนา
- การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- จำนวนผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนใหครบทุกสาขาวิชา
- ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนจัดทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสงเขาประกวดใหไดรับรางวัล
ในระดับที่สูงขึ้น

สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

3

3

9

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

109

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115

94.78

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

4

12

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

2

2

4

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

16

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

64.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

3

6

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2

5

10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

15

5

75

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

91

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95

95.79

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

3

5

15

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

2

5

10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

3

5

15

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

ขอการประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

5

10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได

65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

6

5

30

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30

30
100.00

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

5

10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3

3

9

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15

9
60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

รอยละ
91.91
94.78

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

64
95.79
100

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

90

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

95.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
6.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
6.1.1 ดานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
ผลสัมฤทธิ์ ดานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปรากฏผลดังนี้
1.1 เชิงปริมาณ
1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 16 สาขา มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคี 13 สาขา คิดเปนรอยละ 81.25
2. ผูเรียนทั้งหมด 1,073 คน มีผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 393 คน คิดเปนรอยละ
36.62
1.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เปนไปตามรายการประเมินครบทั้ง 5 ขั้น
ตอนมีคุณภาพในระดับ "ยอดเยี่ยม"
1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยและสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกขั้นตอน
6.1.2 ดานการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1.1 เชิงปริมาณ
- จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 60 คน
- จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ

จำนวน 47 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอย
ละ 78.33 มีคุณภาพในระดับ "ดีเลิศ"
วิทยาลัยมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 3 ดาว ระดับภาค
1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระทำใหผูเรียนมีอาชีพเปนที่ยอมรับและมีรายไดเปนของตนเอง
2) จุดเดน
- มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
- มีการสงเสริมใหครุผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและนำไปใชในการปฏิบัติจริง
- ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน สอนตรงตามแผนดวยวิธีที่หลากหลายและจัดทำวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพและแกปญหาการจัดการเรียนรู
- ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศประจำชั้นเรียน มีการดูแลชวยเหลือผูเรียนทั้งดานการเรียนและดานอื่นๆ
- มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกหองเรียน
- ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และไดรับการพัฒนาครบทุกคน
- มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลายและเปนปจจุบัน
- มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่พรอมใชงานและไดรับการบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง
- มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการครบทุกขั้นตอน
- ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผุประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อยูในระดับดีเลิศ
3) จุดที่ควรพัฒนา
- จำนวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรสงเสริม สนับสนุนใหสาขาวิชา/สาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมใหครบทุกสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน
6.2 มาตรฐานที่ 4 ดานความดีเดนของผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.2.1 ความดีเดนของผูเรียน ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาดานความดีเดนของผู
เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาความดีเดนของผูเรียน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

ผลสัมฤทธิ์ดานความดีเดนของผูเรียน ปรากฏผลดังนี้
1.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันประเภททักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จำนวน 10 คน จาก
การแขงขันใน 5 ทักษะ
- ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด จำนวน 24 คน จาก
การแขงขันใน 11 ทักษะ
- ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับจังหวัด จำนวน 35 คน จากผล
งานสิ่งประดิษฐ จำนวน 6 ผลงาน
- ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันการควบคุมหุนยนตแขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0
ระดับชาติ จำนวน 3 คน
- ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค จำนวน 11 คน และระดับชาติ
จำนวน 1 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองในระดับจังหวัด มีคุณภาพในระดับ "ดีเลิศ"
1.3 ผลสะทอน
ผูเรียนไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก
6.2.2 ความดีเดนของครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาดานความดีเดนของผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาความดีเดนของครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
ผลสัมฤทธิ์ดานความดีเดนของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1.1 เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลยกยองและเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด จำนวน 5 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลยกยองและเชิดชูเกียรติ ระดับภาค จำนวน 1 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลยกยองและเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ จำนวน 2 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลยกยองและเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด ภาค และ
ชาติ มีคุณภาพในระดับ "ดีเลิศ"
1.3 ผลสะทอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก
2) จุดเดน

- ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขัน ยกยองเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด ภาค และ
ชาติ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด และชาติ
3) จุดที่ควรพัฒนา
- จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนที่ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติจากหนวย
งานภายนอก
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรสงเสริม สนับสนุนใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนใหไดรับการยกยองและเชิดชู
เกียรติจากหนวยงานภายนอกมากขึ้น

สวนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู

1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ
และระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.3 , ปวส.2
2. โครงการเตรียมความพรอมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา V-NET ประจำปการศึกษา 2562
3. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET
ประจำปการศึกษา 2562
4. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ระดับ 1 กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

1. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

1. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา ประจำปการศึกษา 2562
2. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบ
ทวิภาคีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ ประจำปการศึกษา
2562
3. โครงการเชิดชู เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
4. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. โครงการนอมนำเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการกิจกรรมจิตอาสา
7. โครงการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
8. โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

1. โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
2. โครงการอบรมเพิ่มทักษะการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
3. โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
4. โครงการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. โครงการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถาน
ศึกษา
6. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา

2.3 ดานการบริหารจัดการ

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
2. โครงการปรับปรุงหอประชุม
3. โครงการสรางอาคารโดมอเนกประสงค
4. โครงการปรับพื้นที่โรงจอดรถหลังตึกไฟฟา
5. โครงการปรับปรุงหองน้ำภายในวิทยาลัย
6. โครงการจัดซื้อโตะแลคเชอร
7. โครงการซอมแซมระบบไฟถนนในวิทยาลัย
8. โครงการปรับปรุงหองเรียนแผนกชางกลโรงงานและแผนก
อิเล็กทรอนิกส
9. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดเพิ่มเติม

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

1. โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี

2.5 ดานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

1. โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝกงาน/ ฝกอาชีพ (ระบบ
ปกติและระบบทวิภาคี)
3. โครงการนิเทศติดตามผลนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติและระบบ
ทวิภาคี
4. โครงการทำสัญญาการฝกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ
5. โครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ) กับสถานประกอบการ
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชสื่อ Social Network แก
นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีกอนออกฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ

2.6 ดานการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
2. โครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ)กับสถานประกอบการ ประจำป
การศึกษา 2562
3. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it Center
4. โครงการจิตอาสา "เราทำความดีดวยหัวใจ" อาสาพัฒนาพื้นที่
บริเวณชุมชน
5. โครงการอาชีวะอาสารวมดวยชวยประชาชนเทศกาลปใหม
6. โครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ณ วัดบางพระ และ
วัดกลางบางพระ

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

1. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประจำปการศึกษา
2562 ระดับสถานศึกษา
2. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประจำปการศึกษา
2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
3. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประจำปการศึกษา
2562 ระดับภาค
4. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประจำปการศึกษา
2562 ระดับชาติ

มาตรฐานที่ 4 ดานความดีเดนของผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 ความดีเดนของผูเรียน

1. โครงการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
2. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
3. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประจำปการศึกษา
2562 ระดับสถานศึกษา
4. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประจำปการศึกษา
2562 ระดับจังหวัด
5. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประจำปการศึกษา
2562 ระดับภาค
6. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประจำปการศึกษา
2562 ระดับชาติ

4.2 ความดีเดนของครู และบุคลากรทางการศึกษา

1. โครงการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อกาวเขาสู Thailand 4.0 และศึกษา
ดูงาน

