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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประกอบด้วย 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์  
        มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
        1. ด้านความรู้ 
          1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
               ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 93.49  มีคุณภาพ
อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 
          1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
               ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.61 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
       2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
          2.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 90 และ
สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  
               อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ 76.11 คะแนน ระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยู่
ในระดับ ยอดเยี่ยม 
          2.2  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
               จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ทั้งหมดจ านวน 76 คน ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 
       3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
          3.1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
             - จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  แรกเข้า จ านวน 510 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 306 คน 
             - จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า จ านวน  441 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 353 คน  
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 60.00 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 80.04  
ผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. รวมคิดเป็นร้อยละ 69.29  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี      
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          3.2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
               ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ คิดค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.23 และ
สถานศึกษาผลการเมิน เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น  ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
           3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิ ดเป็นร้อยละ 89.56  
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
ผลสัมฤทธิ์ 
   1. ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
       1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
          สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการส ารวจข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ มีการทดลองใช้หลักสูตรและมีการปรับปรุง
แก้ไข น าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ และมีการประเมินหลักสูตร ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 36.84  อยู่ในระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา 
 
   2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
       2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
            สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นในทศวรรษที่ 21 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน คิดค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
       2.3. การจัดการเรียนการสอน 
            ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 99.39  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม    
       2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
            ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 



หน้า 3 จาก 73 
 

       2.5  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
             ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       2.6  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
             ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
เทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
       3.1  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
            สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ จ านวน 400 Mbps อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       3.2  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
            ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       3.3  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
            ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของสถานศึกษามีจ านวน 5 ระบบได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา มีโรง
ผลิตน้ าดื่ม มีระบบก าจัดขยะ ระบบการคมนาคมภายในสถานศึกษาสะดวกสบาย ระบบการสื่อสารภายใน 
และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       3.4  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ   
             ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 60.37 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       3.5.  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
              สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  4. ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
      4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           สถานศึกษาท าการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ในระดับปวช. จ านวน 4 สาขาวิชา และ
ระดับปวส. จ านวน 9 สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 13 สาขาวิชา  ผลการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์  
 1. ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
          ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มีผล
การประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     1.2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
             สถานศึกษามีระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     1.3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
          สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการชุมชนและจิตอาสา หน่วยงาน องค์ภาครัฐและ 
ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ อ าเภอเขมราฐ และอ าเภอใกล้เคียง มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
2. ดำ้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   2.1. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค ์ หรืองำนวิจัย   
        สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลในระดับ สถานศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาติ   มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 
 
1.2 จุดเด่น 
               1.2.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ครองตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
               1.2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้คิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
               1.2.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อน าไปสู่การเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่ดีก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  
               1.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกปฏิบัติจริงโดยการจัดโครงการให้ผู้เรียนได้ออกไปปฏิบัติจริงนอก
สถานศึกษา เช่น โครงการ Fix it center โครงการอาชีวศึกษาเคลื่อนที่  เป็นต้น  
               1.2.5 สถานศึกษาด าเนินการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรอาชีวศึกษา และมี
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการวัดระดับคุณภาพของผู้เรียน เป็นการสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่สถานประกอบการในการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
               1.2.6 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 
               1.2.7 ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดการเรียนการสอนตรง
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
               1.2.8 สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน   
               1.2.9 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ  
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               1.2.10 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
               1.2.11 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียน 
               1.2.12 สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา  มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม มีสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา 
               1.2.13 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ  
               1.2.14 สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ               
               1.3.1 สถานศึกษาควรวางแผนการในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถานประกอบการ
ของกลุ่มผู้เรียนระบทวิภาคีที่ยังคงฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในสถานประกอบการในช่วงเวลาที่มีการทดสอบ
ให้ผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบทุกคนที่ลงทะเบียนทุรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
               1.3.2 สถานศึกษาควรมีการจัดค าขอความต้องการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก เนื่องจากจ านวน
นักเรียน นักศึกษามีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนที่มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
               1.3.3 สถานศึกษาควรจัดหาและบ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เหมาะสม กับ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 
1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
               1.4.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน อันจะ
ส่งผลให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
               1.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน าผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ 
                1.4.3 มีการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณ วัสดุ จากองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การจัดหาและสร้างห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้เพียงพอต่อผู้เรียน 
               1.4.4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
 
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   1. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน   
          - ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการสามารถน าความรู้ทาง
ทฤษฎีที่เรียนสถานศึกษา ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้มีทักษะในการปฏิบัติงาน
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วิชาชีพ ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการท างานในสถาน
ประกอบการ เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
        2. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานศึกษา  
          - สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ผลิตผู้เรียนที่มีทักษะความช านาญเฉพาะด้าน ได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของครู แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวหน้า
ทันสมัย 
        3. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการ  
          - สถานประกอบการสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้ตรงกับความต้องการ สามารถวางแผน
ก าลังคนอย่างเป็นระบบในระยะยาว เป็นการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ เพ่ือรองรับความต้องการแรงงานใน
อนาคต ได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอาชีพ 
       4. การสร้างความเชื่อมั่นทางสังคม  
          - ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสังคม เป็นการสนับสุนนส่งเสริมการศึกษา 
ให้โอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงจากประสบการณ์จริง เป็นการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
และสวัสดิการอ่ืน ๆ เป็นการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจไว้วางใจสถานศึกษาส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อท าให้มี
ปริมาณผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
      1.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานที่       
ก าหนด  
      2.  สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 
      3.  สถานศึกษาได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ และยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      4.  สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
      6.  สถานศึกษาได้ส่งครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ไปอบรมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
      7.  สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
      8.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน 
      9.  สถานศึกษาได้สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาภายนอกโดยการเปิดสอนหลักสูตรแกนประถม มัธยม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมผู้เรียนในอนาคต 
 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
 4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา 
หรือสถาบันกับสถานประกอบการในเรื่อง การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การ
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วัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง เรียนในสถานศึกษาหรือสถาบัน โดยเรียนภาคปฏิบัติใน
สถานประกอบการ 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบาย  
ในการจัดการศึกษาอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี  (Dual Vocational Education)  เพ่ือผลิตก าลังคน และ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งทางด้านสติปัญญา ทักษะ และฝีมือแรงงานให้ก้าวทัน 
เทคโนโลยีและความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2548) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษากับสถาน ประกอบการ จึงเป็น
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาในลักษณะของความร่วมมือ โดยก าหนดให้เรียนภาคทฤษฏี ในสถานศึกษาฝึก
อาชีพที่สถานประกอบการ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วนักเรียน นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิบัตรและใบรับรองการผ่านงานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้น ได้เปิด
โอกาสให้ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันพิจารณาเปิดสอนในประเภทวิชาที่มีความพร้อม และ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สามารถก าหนดหลักสูตรจัดท าแผนการเรียนและฝึกภาคปฏิบัติก าหนด 
จ านวนวัน เวลา และคาบเรียนได้ตามความเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550) สภาพ
และปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านต่าง ๆ โดยพบว่า บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบด้วย 1) ด้านการจัดท า
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการนิเทศ การศึกษา 4) ด้านการ
วัดและประเมินผลการทดสอบมาตรฐานและเปรียบเทียบผลและการน าผลการประเมิน มาใช้ปรับปรุงการ
ด าเนินการ 5) การประชาสัมพันธ์มีปัญหาในด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับรายงานการ
ส ารวจปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า บุคลากรไม่เข้าใจ ในหลักการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีอย่างแท้จริง ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มุ่งที่จะศึกษาต่อ ภาระงานครูในการนิเทศ
นักศึกษาสถานประกอบการที่มีการด าเนินกิจการตรงกับสาขา ที่เปิดการเรียนการสอน สถานศึกษาขนาดเล็ก
ขาดแคลนทรัพยากรในการสนับสนุน ที่ตั้งของสถานศึกษาไม่มี สถานประกอบการที่จะรองรับการจัดการเรียน
การสอนได้และครูฝึกในสถานประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ ในการวัดผลและประเมินผล จากสภาพและ
ปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาจึงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการ
เรียนการสอนระบบทวิภาคี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีค่า ก่อนน าออกสู่
ตลาดแรงงาน 
 
4.2 วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    3. เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการท างานที่แท้จริง น าประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการท างานต่อไป 
    
4.3 กรอบแนวคิด 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรอำชีวศึกษำในประเทศไทย 
          การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมก าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2551: 2 - 3) ในสาขาต่าง ๆ ให้ตรงกับ ความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตก าลังคน ด้าน
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อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีให้สามารถผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ ของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี (Dual Vocational Training)  
         ในสภาวะปัจจุบันระบบการศึกษาของไทยนับว่ามี ความจ าเป็นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาพ 
เศรษฐกิจสังคมการเมือง และวัฒนธรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาของไทยขึ้น 
โดยจัดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการต้องสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาขององค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติที่ให้ความส าคัญ กับการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย  
ในการปฏิบัติ(ปัญญา แก้วกิยูร, 2545: 4) ในประเทศไทย ได้มีพระราช บัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
ได้ ก าหนดไว้ในมาตรา 8 ในเรื่องการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม โดยให้จัดได้3 รูปแบบ (ส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551: 3) ดังนี้ 
            1)  การศึกษาในระบบ 
            2) การศึกษานอกระบบ  
            3) การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษา กับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
แนวคิดกำรนิเทศนักศึกษำ 
       การนิ เทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน วัชรา เล่าเรียนดี (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
เป็นกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนต้องเกิดขึ้นจากความจ าเป็นและความต้องการในการแก้ปัญหาร่วมกัน
รวมถึง เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการ
นิเทศ (สงัด อุทรานันท์, 2538) สอดคล้องกับ Burton and Bruecker, (1995) อ้างใน วไลรัตน์บุญสวัสดิ์ . 
(2538) ระบุว่า การนิเทศการศึกษาต้องถูกต้องตามหลักวิชา เป็นวิทยาศาสตร์เป็นประชาธิปไตยและเป็นการ
สร้างสรรคแ์นวคิดการประเมินผลการศึกษา  
        Crondach (ไพฑูรย์พรหมเสนา, 2545) ไดให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมินหมายถึง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการด้าน Alkin (ไพฑูรย์พรหมเสนา, 2545) ได้ให้ 
ความหมายว่า การประเมินหมายถึง กระบวนการของการก าหนดขอบเขต การตัดสินใจการเลือกข้อมูลที่
เหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานสรุปข้อมูล ส่วน William W. 
Dunn. (1994) เสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนโยบาย 6 เกณฑ์คือ 1) ประสิทธิผล2) ประสิทธิภาพ3) 
ความพอเพียง 4) ความเป็นธรรม 5) การตอบสนองความต้องการที่นโยบายต้องสนองตอบต่อความต้องการ 
ความพึงพอใจ ในคุณค่าของกลุ่ม 6) ความเหมาะสม 
แนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์  
         การประชาสัมพันธ์ หมายถึง สัมพันธ์การผูกพัน การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมส าคัญที่เกี่ยวข้อง
ผูกพัน กับหมู่คน หรือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสถาบันกับกลุ่มประชาชน การประชาสัมพันธ์เป็นการใช้ 
ความพยายาม เพ่ือให้สามารถสร้างและรักษาค่านิยม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างองค์การ กับ
ชุมชนตามที่ได้วางแผนไว้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความคิดเห็นทัศนคติและค่านิยมเป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
     ขั้นตอนการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษา/ สถาบัน และสถาน
ประกอบการ 
         1. การส ารวจความพร้อม 
         2. การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 
         3. การประชาสัมพันธ์ แนะแนว ผู้เรียน 
         4. การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรการจัดแผนการเรียน/แผนการฝึกอาชีพ 
         5. การคัดเลือกผู้เข้าเรียน 
         6. การท าสัญญาการฝึกอาชีพ 
         7. การปฐมนิเทศผู้เรียน / การประชุมผู้ปกครอง 
         8. การจัดการเรียนการสอน/ การฝึกอาชีพ 
         9. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอาชีพ 
        10. การวัดผลและประเมินผลรายวิชา/การฝึกอาชีพ 
        11.  การส าเร็จการศึกษา 
        12. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
        13. การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 
   
4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
     การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือก้าวสู่การผลิตและพัฒนาก าลังคนตรง
ตามตลาดแรงงานที่ต้องการ  
 
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
     4.6.1 ประโยชน์ที่นักเรียน นักศึกษาได้รับ 
          1. ประโยชน์ทั่วไป 
              1.1 ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง เเละสวัสดิการอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน 
              1.2 โอกาสที่จะเข้าท างานในสถานประกอบได้ฝึกอาชีพอยู่ก่อนคนอ่ืน 
              1.3 ได้รับใบรับรองจากสถานประกอบการ 
              1.4 ได้รับประกาศนียบัตร ปวช. และ ปวส. เชน่เดียวกับนักเรียน นักศึกษาปกติ 
              1.5 ได้โอกาสที่จะศึกษาต่อระดับสูงขึ้นต่อไป 
          2. ประโยชน์ทางวิชาการ 
              2.1 ความรู้ทางทฤษฎีที่ เรียนกับสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้ทันที ไม่ต้องรอให้จบการศึกษา เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้ 
              2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประอบการเพราะนักเรี ยน 
นักศึกษา ฝึกอาชีพจริงอยู่ในสถานประกอบการอยู่แล้ว ดังนั้นโอกาสที่จะได้งานท าจึงมีสูงกว่าผู้ที่เรียน 
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     4.6.2 ประโยชน์ของสถานประกอบการ 
          1. ผลประโยชน์ด้านธรุกิจ 
             1.1 สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้ตรงกับความต้องการ 
             1.2 สามารถวางแผนก าลังคนอย่างเป็นระบบในระยะยาว เป็นการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ เพ่ือ
รองรับความต้องการแรงงานในอนาคต 
             1.3 ได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอาชีพ 
          2.  ผลประโยชน์ด้านสังคม 
             2.1 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสังคม 
             2.2 เป็นการสนับสุนนส่งเสริมการศึกษา ให้โอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง จากประสบการณ์จริง 
             2.3 เป็นการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ๆ 
             2.4 เป็นการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
 
      4.6.3 ประโยชน์ของสถานศึกษา 
          1. สถานศึกษาผลิตผู้เรียนที่มีทักษะความช านาญเฉพาะด้าน ได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
          2. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
          3. พัฒนาความรู้ ความสามารถของครู 
          4. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวหน้าทันสมัย 
 
      4.6.4 ประโยชน์ของผู้เรียน 
          1. ได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการ 
          2. สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนสถานศึกษา ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการได้ 
          3. มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
          4. ได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการท างานในสถานประกอบการ 
          5. พัฒนาบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบ มีลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 128 หมู่ 5  ต าบลหนองนกทา  อ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  34170 
  โทรศัพท์ 045-210500  โทรสำร 045-210500 
  E-mail kricec2539@hotmail.com  Website www.km-tech.ac.th 
  ประวัติสถำนศึกษำ 
  วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2539 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอในสังกัดกองการศึกษา กรมอาชีวศึกษาบนที่
สาธารณประโยชน์  จ านวน 350  ไร่ ตั้งอยู่ที่  128 หมู่  5 ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2050  
(อุบลราชธานี – ตระการพืชผล – เขมราฐ) ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร และเนื่องจากที่ตั้งของวิทยาลัย
อยู่ทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย ดังนั้นจึงนับว่าเป็นวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามดังค าขวัญของวิทยาลัยที่ว่า  “ถิ่นศักดิ์สิทธิ์แดนไกล เป็นหนึ่งใน
การอาชีวศึกษา  
อยู่ขวาสุดแผนที่ไทยเห็นพระอาทิตย์ ก่อนใครในสยาม”  และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ได้รับการอนุมัติให้
เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐเป็นวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ   
  กำรจัดกำรศึกษำ 
  ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาพณิชยการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรแกนมัธยม ศึกษาวิชาชีพ
หลากหลายสาขา เช่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยการ คหกรรมและเกษตรกรรม 
 ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยการอาขีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 ปีการศึกษา 2544 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 ปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้าและการบัญชี 
 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
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 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขางานเชื่อมโลหะ 
 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเครื่องมือกล 
 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับการอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขางานเทคนิคการผลิต และสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 
 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานก่อสร้าง 
        ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้รับอนุมัติเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 
 
  สภำพชุมชน 
  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เป็นวิทยาลัยระดับอ าเภอในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บนที่
สาธารณประโยชน์ จ านวน 350 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่  5 บ้านโนนสูง ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี  ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2050   
(อุบลราชธานี-ตระการพืชผล-เขมราฐ)  ระยะทางประมาณ  110 กิโลเมตร และเนื่องจากที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่
ทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย ดังนั้นจึงนับเป็นวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยาม  สภาพของชุมชนโดยทั่วไปเป็นสังคมเกษตรกรรม มีรายได้ต่ า เป็นสังคม
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นระบบเครือญาติ และยึดถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รายได้   
มาจากการท านา และท าไร่มันส าปะหลังเป็นหลัก  
 
  สภำพเศรษฐกิจ 
   เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม 
อาการ้อนอบอ้าว ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนตุลาคม มีฝนตกโดยทั่วไป และฤดูหนาว 
ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม อากาศจะเริ่มเย็นลง จนกระทั่งมีอากาศหนาว พืชเศรษฐกิจของ
คนในพ้ืนที่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ท านา เป็นหลัก รองลงมาคือท าไร่มันส าปะหลัง 
ปลูกอ้อย นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP ของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละท้องที่ น ามา
วางจ าหน่ายที่ถนนคนเดินอ าเภอเขมราฐ จะมีทุกวันเสาร์ เพ่ือเป็นที่จ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น อนุรักษ์และ
เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้าที่น ามาจ าหน่าย เช่น กล้วยตาก สมุนไพร ผ้าทอมือ ขนมนางเล็ด 
แหนมใบมะยม กระติบข้าว ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
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  สภำพสังคม 
  สภาพสังคมเป็นสังคมชนบท ส่วนใหญ่ประชากรมีบ้านเรือนอยู่ตามธรรมชาติ มีพ้ืนที่เป็นของตัวเองไม่
หนาแน่นมีการแข่งขันกันน้อย สภาพการครองชีพต่ า ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพทางการเกษตร ท าให้ต้อง
พ่ึงพาอาศัยแรงงานแลกเปลี่ยนกัน มีความใกล้ชิดกัน จึงมีความสนิทสนมกัน เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน   
เอ้ือเฟ้ือและจริงใจต่อกัน ยึดมั่นอยู่กับประเพณีเดิม ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน  เช่น  งานบวช  งานศพ  และงานบุญต่างๆ วัดถือ
เป็นสถานที่ส าหรับประกอบพิธีกรรมศาสนา เป็นสถานที่ผู้คนให้ความเคารพ จึงเป็นที่อบรมบ่มนิสัย ถือได้ว่า
วัดมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ค่านิยมในเรื่องคุณงามความดีในทางศาสนา ถือเป็นตัวควบคุมความประพฤติ
ทางสังคม  

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 251 176 0 427 

ปวช.2 324 172 0 496 

ปวช.3 397 185 0 582 

รวม ปวช. 972 533 0 1505 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 0 404 404 

ปวส.2 0 528 528 

รวม ปวส. 0 932 932 
   
 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 434 319 73.50 

ปวส.2 362 275 75.97 

รวม 796 594 74.62 
   
 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 510 306 60.00 

ปวส.2 441 353 80.05 

รวม 951 659 69.30 
   
 ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

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

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

14 14 14 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

พนักงานราชการครู 11 11 11 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 39 28 38 

เจ้าหน้าที่ 21 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

15 - - 

รวม ครู 64 53 63 

รวมทั้งสิ้น 105 53 63 
   
 ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 6 5 11 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 10 9 19 
 
  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 7 

อาคารวิทยบริการ 0 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมทั้งสิ้น 13 
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  ข้อมูลงบประมำณ 
ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 2,604,580.00 

งบด าเนินงาน 5,796,308.74 

งบลงทุน 0.00 

งบเงินอุดหนุน 18,693,805.95 

งบรายจ่ายอ่ืน 3,308,571.76 

รวมทั้งสิ้น 30,403,266.45 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

  ปรัชญำ 
  “ทักษะก้าวหน้า   วิชาก้าวไกล  มั่นในคุณธรรม” 
  อัตลักษณ์ 
  “ทักษะดี  มีคุณธรรม” 
  เอกลักษณ์ 
  “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน  และท้องถิ่น” 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  ผลิตผู้เรียนได้มาตรฐาน  ให้บริการวิชาการวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม   
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ 
  พันธกิจที่ 1  ผลิตผู้เรียนให้เป็นคนดี มีทักษะ และสมรรถนะ ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      พันธกิจที่ 2  เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  
      พันธกิจที่ 3  สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      พันธกิจที่ 4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้ำประสงค์ 
      1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน 
      2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
      3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน 
      4. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพและยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      6. มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
      7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อความเป็นเลิศ 
      8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
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  ยุทธศำสตร์ 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 1.   การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2.  การพัฒนาผู้เรียน 
 3.  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 4.  การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 
 5.  การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 6.  การจัดหาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้  
 7.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
 1.   จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย   
 2.  ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ 
 3.  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 
 4.  การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
 5.  พัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 6.  น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 7.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนน าเสนอตัวอย่างโครงงานสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นตัวแทน โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับโครงงาน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้รับคัดเลือก กองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ การประเมินกองลูกเสือวิสามัญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปลูกผักไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ช่วยเดินอัจฉริยะ 
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

ได้รับเกียรติบัตร องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ การประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ได้รับเกียรติบัตร กองลูกเสือมาตรฐานดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญแห่งชาติ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิม
พระเกียรติ ปีงบประมาณ 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ Excellent 
Model School - DVE สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ ร่วมกับ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

กลุ่มลูกเสือมาตรฐานดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ชนะเลิศ ชาติ 
หมู่บ้านอาชีวศึกษา 
2 

กองลูกเสือมาตรฐานดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ชนะเลิศ ชาติ 
งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญแห่งชาติ 

ได้ผ่านการประเมิน ตามโครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานศึกษา ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัด
อุบลราชธานี) ประจ าปีการ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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  รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายมงคล จึงมั่นคง  
ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายสว่าง สัตย์ธรรม  
ได้รับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

นางเตือนใจ ไพค านาม  
ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวเยาวนิดา สุภาษร  
ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวธนาวดี พิมราช  
ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายประสิทธิ์ วงศ์โพธิสาร  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวประไพพร สีบุญ  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวมัณฑนา แสวงวงค์  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางกัลยาณี พรมดอน  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายชาญยุทธ กาละมาตร  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายชาญยุทธ กาละมาตร  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวสายใจ เหลากลม  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายธีระพงษ์ หาระวงค์  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายจิระวัฒน์ วรรณพฤกษ์  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางทิพย์สุดา ศิริทิพย์  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายราชพงศ์ ลิไทสง  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
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นายจ ารอง พรมพาน  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

นายพรเทวัญ บัวศรี  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวไอลัดดา กาเผือก  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวภณิดา ไชยวรรณ  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวหฤทัย สัจธรรม  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายวชิระ เลิศประเสริฐ  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายวชิระ เลิศประเสริฐ  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายธนภัทร ไพค านาม  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายทรงศักดิ์ สัตนาโค  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวพร้อมพรรณ ขันธ์สิงห์  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายสุวรรณ แสงโชต ิ 
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวนันทพร สมวาส  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายวีรพงษ์ ดุจดา  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายสิทธิศักดิ์ สงวนพิมพ์  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายวรุตย์ แข็งสง่า  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอรอนงค์ นาเมืองรักษ์  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวโสภณัฐ พละศักดิ์  รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
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ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

นายอุดมศักดิ์ อร่ามเรือง  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายสรัญพัฒน์ หม่องค ามี  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอังคนางค์ ชัยโคตร  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายทรงเดช โสมรักษ์  
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวเพ็ญนภา ไชยหล่อ  
ได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายอดุลย์กิต อร่ามเรือง  
ได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอรอุมา ทองชัย  
ได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายนพรัตน์ จันทรกาญจน์  
ได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายไพรี ค าแพง  
ได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอลิสา บุญโท  
ได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวปัญจมาพร สองแสน  
ได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวกิตติมา เสียงใหญ่  
ได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายสมร โคตรปุ้ย  
ได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
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  รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
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นางสาวธนาวดี พิมราช  
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดีเด่น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางเตือนใจ ไพค านาม  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสว่าง สัตย์ธรรม  
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเยาวนิดา สุภาษร  
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดีเด่น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุวรรณ แสงโชต ิ 
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุบัน เทียนหอม  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโสภณัฐ พละศักดิ์  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางนุจรี พุฒพิมพ์  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพร้อมพรรณ ขันธ์สิงห์  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกีรติ เสียงใหญ่  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุพัตรา บูชาพันธ์  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางสาวจุฑามาศ วงศ์เครื่อง  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสรัญพัฒน์ หม่องค ามี  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสมศักดิ์ ไพค านาม  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชาญยุทธ กาละมาตร  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวภัสรา เกื้อกูล  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวประภัสสร นาสูงชน  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอิทธิพล รุ่งเรือง  
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวประไพพร สีบุญ  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทองดี ขันขวา  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธีระพงษ์ หาระวงค์  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีรพงษ์ ดุจดา  รางวัล จังหวัด ส านักงาน
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ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

อ่ืน ๆ คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิธิ์กาญจน์ อร่ามเรือง  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมัณฑนา แสวงวงค์  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณิชาวรินท์ ช่วงโชต ิ 
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทรงยศ วรรณทาป  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสายใจ เหลากลม  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนลินทิพย์ หอมจินดา  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทัศนัย คงทน  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศรราม ราชรินทร์  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีฟุ้ง ทิพย์สุวรรณ  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอภินนท์ พงษ์สิงห์  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายยุรนันท์ สมาฤกษ์  
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
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ประจ าปีการศึกษา 2562 อาชีวศึกษา 

นางสาวอลิสา บุญโท  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกิตติมา เสียงใหญ่  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเครือแก้ว ใจแก้ว  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิชัย อาษาสุข  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจารุวรรณ สิมาพันธ์  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวยุผกา นามประภา  
เจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุจิตรา เคนสุวรรณ  
เจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปัญจมาพร สองแสน  
เจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพงษ์อนันต์ วันทาพรม  
เจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จงัหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวัฒนา สมสูง  
เจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอลิสา บุญโท  
ได้รับรางวัลออมดี สายอาชีวศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 
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นายจ ารอง พรมพาน  
ได้รับรางวัลชมเชย ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ประเภทที่ 3 ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารพร้อมอนุรักษ์พลังงาน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจ ารอง พรมพาน  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง เป็นครูที่
ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทที่ 3 ถังหมักปุ๋ย
จากเศษอาหารพร้อมอนุรักษ์พลังงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวชิระ เลิศประเสริฐ  
ได้รับรางวัลชมเชย ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ประเภทที่ 3 ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารพร้อมอนุรักษ์พลังงาน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวชิระ เลิสประเสริฐ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง เป็นครูที่
ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทที่ 3 ถังหมักปุ๋ย
จากเศษอาหารพร้อมอนุรักษ์พลังงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนันทพร สมวาส  
ได้รับรางวัลออมดี สายอาชีวศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางสาวจารุวรรณ สิมาพันธ์  
ได้รับรางวัลออมดี สายอาชีวศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางสาวนลินทิพย์ หอมจินดา  
ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง "ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.)" การจัด
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวนลินทิพย์ หอมจินดา  
ได้รับรางวัลออมดี สายอาชีวศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 
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นางสาวยุผกา นามประภา  
ได้รับรางวัลออมดี สายอาชีวศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 

 
  รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายอนุชา ศรีผง  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประเภทกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวจิราพร วงศ์เคน  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประเภทกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวศศิธร สอนอาจ  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประเภทกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวบี แพงจักร  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประเภทกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวนิธาดา ทุมยา  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประเภทกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายเพชรมังกร จันอะร่าม  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประเภทกีฑา วิ่ง 5,000 เมตร 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายวีรชัย ต้นโพธิ ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ชื่อผลงาน อุปกรณ์
ช่วยเดินอัจฉริยะ ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายศราวุฒิ กันทะตัน  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ชื่อผลงาน อุปกรณ์
ช่วยเดินอัจฉริยะ ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายอนุชา สารวรรณ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน ปลูกผักไร้ดินไฮโดรโป
นิกส์ ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี  

นายพิทยา ขันธ์สิงห์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน ปลูกผักไร้ดินไฮโดรโป
นิกส์ ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี  

นายศุภโชค สีบาลเย็น  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายสิทธิศักดิ์ ไทยบ ารุง  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายธีรศักดิ์ เลิศสงคราม  
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายเรืองศักดิ์ เลิศชัยภูมิ  
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายพงษ์พัฒน์ บุญเติม  
การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายรัฐพงษ์ ขันตรี  
การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายพงษ์กวี อาชญาทา  
งานปูน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายอมรเทพ ทองลิ่มสุด  
งานปูน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายพีรพัฒน์ นาสูงชน  
การขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายพิทยา ขันสิงห์  
การขายสินค้าออนไลน์ ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวจิรวรรณ ทรัพย์การดี  
การแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจิดารัตน์ ธิจันทร์ธุง  
การแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาววิจิตรา สาระทิศ  
การแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวอุษา สิงห์ทอง  
การแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวสายนที ภูมลี  
การแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายเพชรณลิน กอแก้ว  
การแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายจิรยุทธ ถาวร  
ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวนภาพร แก้วลา  
ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายประเสริฐ พิมพาพันธ์  
การแข่งขันทักษะงานรถจักยานยนต์ ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายจรัญ ภาวิเศษ  
การแข่งขันทักษะงานรถจักยานยนต์ ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายนันทวัฒน์ มูลสูงเนิน  
การแข่งขันทักษะงานรถจักยานยนต์ ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายปริวัติ ประเคน  
ทักษะการเชื่อม (GTAW&SMAW) ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายนุกูล คงยิ่ง  
การแข่งขันทักษะการเชื่อม (GTAW&SMAW) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด
อุบลราชธานี 

นายวัฒนา ทองมาก  
ทักษะเครื่องยนต์เล็ก ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายรัชชานนท์ ใจตรง  
ทักษะเครื่องยนต์เล็ก ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายอภิเชษฐ์ ปัญญาแก้ว  
ทักษะเครื่องยนต์เล็ก ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวยลรดี สว่างตา  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอริญา ค ากันหา  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายอนุสรณ์ อ้วนทูน  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาววาธิณี ศรีพิมพ์  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวศิรินันท์ จุลนันท์  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายอัษฎา ล้อเจริญ  
ตอบปัญหาทางวิชาการประวัติศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวจิราพร บุญทศ  
ตอบปัญหาทางวิชาการประวัติศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายอาณัติ อินท านุ  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานเครื่องสับหญ้าเอนกประสงค์ ประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายพิเชษฐ์ ประชุมเหล็ก  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานเครื่องสับหญ้าเอนกประสงค์ ประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายบุญส่ง จารุตัน  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานเครื่องบดสับใบไม้ ประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายจิรวัฒน์ อินน้อย  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานอุปกรณ์ดูดเศษเหล็ก ประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายธนันชัย พุธผา  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานอุปกรณ์ดูดเศษเหล็ก ประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายประธาน โกษา  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานตะแกรงย่าง ลดมะเร็ง ประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายจิตติ พันทอง  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงานสูตรสารภีอาหารไก่พันธุ์ไข่เพ่ือประหยัด
ต้นทุน ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายธีรวัตร สังขวรรณ  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานเครื่องปอกกระเทียมด้วยลม ประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายจักษ์ คุณภาที  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานเครื่องปอกกระเทียมด้วยลม ประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายพลากร ยุตวัน  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ชื่อผลงานจิ๊กช่วยจับชิ้นงานตัดทั่วไป ประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายขจรศักดิ์ แก้วโสภา  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ชื่อผลงานจิ๊กช่วยจับชิ้นงานตัดทั่วไป ประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายปริวัติ ประเคน  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ชื่อผลงานเครื่องเจียระไนเอนกประสงค์ ประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวพรชิตา บุญโสม  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ชื่อผลงานเครื่องเจียระไนเอนกประสงค์ ประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายศิลา พรมเทพ  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ชื่อผลงานเครื่องแยกสิ่งเจือปนในข้าวเปลือก ประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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นายพงษ์ตะวรรณ แก้วใส  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ชื่อผลงานเครื่องแยกสิ่งเจือปนในข้าวเปลือก ประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายนุกูล คงยิ่ง  
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานอุปกรณ์เก็บมะนาว ประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายพิธิวัฒน์ บุญเรือน  
ด้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงานอุปกรณ์เก็บมะนาว ประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 
  รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายนิกร บุญป้อง  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารพร้อม
อนุรักษ์พลังงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายเอกรินทร์ ชาตรี  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารพร้อม
อนุรักษ์พลังงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายธีรพัฒน์ ภูสมจิตร  
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม "ประเภท Flair 
Bartender" งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวลลิตา กองศรี  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช. 
การจัดประชุมทางวิชาการ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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นายธีรวัฒน์ ภูสมจิตร  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการ
ผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวศิริรัตน์ พืชค า  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
โรงแรม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช. การจัด
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวจตุพร อุดมศรี  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช. การจัดประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวปภาวรินท์ สมสิน  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช. การจัดประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวนริศรา คุนิราช  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช. การจัดประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวธิดา เพิ่มพันธ์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
โรงแรม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช. การจัด
ประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวสุธีรา เหล่าหมั้น  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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โรงแรม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช. การจัด
ประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน 

นายธีรภัทร์ ฑีฆะ  
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ การ
จัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายเกียรติศักดิ์ พุฒโสม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะงาน
จักรยานยนต์ การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายภานุวัฒน์ วงเวียน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะงาน
จักรยานยนต์ การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายเกียรติศักดิ์ สาธุ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรีญทองแดง ทักษะงาน
จักรยานยนต์ การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายนิรันดร์ พิลาทอง  
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ การ
จัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายอนุชา ยืนนาน  
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ การ
จัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายฉัตรชัย วงสา  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ในการแข่งขันฝีมือ

ชนะเลิศ ภาค 
กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวง
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แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค แรงงาน 

นายมกรา นารักษ์  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ในการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค 

ชนะเลิศ ภาค 
กระทรวงแรงงาน 
กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

นางสาวกมลชนก เสียงเพราะ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง การจัด
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายธีระพงษ์ เลิศยะโส  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ การจัดประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

นายชินวัตร์ มาหลี  
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล INTERNATIONAL 
YOUTH ROBOT COMPETITION THAILAND ระดับชาติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

นายธานากร สิงห์ษา  
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล INTERNATIONAL 
YOUTH ROBOT COMPETITION THAILAND ระดับชาติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

นายชินวัตร มาหลี  
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล 
INTERNATIONAL YOUTH ROBOT COMPETITION THAILAND 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

นายธีระพงษ์ เลิศยะโส  
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล 
INTERNATIONAL YOUTH ROBOT COMPETITION THAILAND 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

นายสันติสุข คนยัง  
รองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์วอลเลย์บอล INTERNATIONAL 
YOUTH ROBOT COMPETITION THAILAND ประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

นายคมกริช ขันจันทา  
รองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์วอลเลย์บอล INTERNATIONAL 
YOUTH ROBOT COMPETITION THAILAND ประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 
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นายเอกรินทร์ ชาตรี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารพร้อมอนุรักษ์
พลังงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายนิกร บุญป้อง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารพร้อมอนุรักษ์
พลังงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายชาญชัย โล้ค า  
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ KMT4.0 "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายส ารวย สุทธิสา  
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามันนวดหน้าออแกนิค "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

นายเอกรินทร์ ชาตรี  
รางวัลชมเชย ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ถัง
หมักปุ๋ยจากเศษอาหารพร้อมอนุรักษ์พลังงาน "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ า 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคชุม
แพ 

นายนิกร บุญป้อง  
รางวัลชมเชย ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ถัง
หมักปุ๋ยจากเศษอาหารพร้อมอนุรักษ์พลังงาน "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ า 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคชุม
แพ 

นางสาวธิติมา ทองลิ่มสุด  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการ
ตลาด ชื่อผลงาน การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคอาหารปรุงสด
ในร้านเซเว่น-อีเลฟ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 
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นางสาววิราวรรณ แก้วชิณ  
ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง แผนกวิชาการตลาด ชื่อผลงาน การศึกษาพฤติกรรมการไม่รับ
ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น-อี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 

นางสาวปรางทอง ภาพันธ์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง แผนกวิชาการตลาด ชื่อผลงาน ไม้จัดเรียงสินค้าประหยัดเวลา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 

นางสาวกัณณิกา ไชยสิทธิ์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการตลาด 
ชื่อผลงาน ที่ตัดขนมปังปิ้ง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 

นางสาวลักษมี เทียนหอม  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการตลาด 
ชื่อผลงาน ที่ตัดขนมปังปิ้ง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 

นางสาวสุดารัตน์ แสงชัย  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการตลาด 
ชื่อผลงาน ที่ตัดขนมปังปิ้ง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 

นางสาวอมรรัตน์ อริยะ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนกวิชาการตลาด ชื่อผลงาน ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้า
ข้าวกล่องแช่เเข็ง เซ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 

นางสาววรินทร ลมดี  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนกวิชาการตลาด ชื่อผลงาน ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้า
ข้าวกล่องแช่แข็ง เซเ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 

นางสาวกัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนกวิชาการตลาด ชื่อผลงาน ขนมจีบปลา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอาทิติยา บันทอน  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนกวิชาการตลาด ชื่อผลงาน ขนมจีบปลา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
เขมราฐ 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้ำนควำมรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

  1.  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
      1.1   เชิงปริมาณ  

           - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวน 376 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 348 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.55 
           - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวน 392 คน  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 370 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.39 

      1.2  เชิงคุณภาพ 
          ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 
93.49  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

      1.3  ผลสะท้อน  
          สถานศึกษาด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้เรียนในระดับปวช.3 
และระดับปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งมีกระบวนการ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด จากผลการประเมินผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

 
  2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
      2.1.  เชิงปริมาณ  

           - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวน  376 คน และได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน 
85 คน  
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      2.2.  เชิงคุณภาพ  
             ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.61 มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 

 
      2.3.  ผลสะท้อน  

          สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน โดยมีการจัดสอนเสริมผู้เรียนระดับ 
ปวช.3 ทุกสัปดาห์ เพ่ือท าการทบทวนความรู้และทักษะความรู้พ้ืนฐานและความรู้ด้าน
วิชาชีพ ก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และ
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช.3 สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ในภาคเรียนสุดท้ายผู้เรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและไม่สามารถเข้ารับ
การทดสอบได้ ท าให้จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบน้อย และมีคะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปมีจ านวนน้อย ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
      1.1.  เชิงปริมาณ 

      1. จ านวนผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอิสระ จ านวน 80 คน 
     2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 72 คน  

      1.2  เชิงคุณภาพ   
          ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพ อิสระ เทียบกับจ านวนผู้ เรียนกลุ่ม เป้ าหมายที่ ผ่ านกา รพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 90 และสถานศึกษามีผลการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้ 76.11 คะแนน ระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

      1.3  ผลสะท้อน  
 จากการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 
การด าเนินธุรกิจในสถานศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษามีการประกอบอาชีพหรือมีธุรกิจ
เป็นของตัวเอง 



หน้า 43 จาก 73 
 

  2.  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      2.1.  เชิงปริมาณ  

 จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ทั้งหมดจ านวน 
76 คน ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ45.84 

    
     2.2  เชิงคุณภาพ 

          ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ดังนี้ ระดับปวช. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประกอบด้วย ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง,ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก,ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม แผนกวิชาการโรงแรม,การประกวดร้องเพลงไทยสากล และได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี แผนก
วิชาการบัญชี,ทักษะการแข่งขันงานจักรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ ,ทักษะการตรวจ
และทดสอบวัสดุงานเชื่อม แผนกวิชาช่างเชื่อม , และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประกอบด้วย ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเวียงเคลื่อนที่ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์,ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ทักษะการเชื่อม (GTAW&SMAW) แผนกวิชาช่างเชื่อม,ทักษะงานวัด
ละเอียด แผนกวิชาเครื่องมือกล ,ทักษะงานฝึกฝีมือ(ตะไบ) แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
และทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกวิชาการโรงแรม  
 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประกอบด้วย ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ , ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วย ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง,และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย 
ทักษะการเชื่อม (GTAW&SMAW&GMAW) แผนกวิชาช่างเชื่อม และทักษะตรวจสอบ
และทดสอบวัสดุงานเชื่อม แผนกวิชาช่างเชื่อม มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 

     2.3  ผลสะท้อน   
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
และมีการจัดการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. 
และระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน และส่งตัวแทนผู้เรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกในแต่ละระดับ แต่ละทักษะวิชาชีพเข้าร่วมการประกวดในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด จนได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
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4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
        1.1  เชิงปริมาณ  

 - จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  แรกเข้า จ านวน 510  คน  
ส าเร็จการศึกษา จ านวน  306 คน 
 - จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า จ านวน  441 คน  
ส าเร็จการศึกษา จ านวน 353  คน 

        1.2  เชิงคุณภาพ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 60.00 
   ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 80.04 
   ผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.  
   รวมคิดเป็นร้อยละ 69.29  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
        1.3  ผลสะท้อน  

             สถานศึกษาได้ด าเนินการโครงการเยี่ยมบ้านโดยออกตรวจเยี่ยมบ้าน หอพัก 
บ้านเช่าและที่อยู่อาศัย ส่งเสริมให้มีการตรวจร่างกายห่างไกลยาเสพติด โดยได้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมป้องกันความเสี่ยง 5 ด้าน ตรวจสารเสพติด
และการตั้งครรภ์นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน จัดโครงการป้องกันการติดเชื้อเอช
ไอวี/เอดส์ ในกลุ่มผู้หญิงจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการป้องกันความเสี่ยง 5 ด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ยาเสพติด มีการ
ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษาน าบุตร
หลานเข้ามาศึกษาต่อมากข้ึน ท าให้สถานศึกษามีปริมาณผู้เรียนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุก
ปีซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐได้มีการพัฒนาและจัดระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว
ผู้เรียน จัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาทุกเช้าก่อนเข้าเรียนและชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูม   
มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน และมีแผนงาน โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม และส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด สถาน
ประกอบการพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.73 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 
  2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        2.1   เชิงปริมาณ   

        จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และผ่านการ
ประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) จ านวน 
1,866 คน 
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        2.2  เชิงคุณภาพ  
        ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ พึ งประสงค์   
คิดค่าเฉลี่ยร้อยละ  93.23  และสถานศึกษาผลการเมิน  เป็นองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

        2.3  ผลสะท้อน  
        สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง สถานศึกษาปลูกสร้างอบรมบ่มนิสัยให้มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
กิจกรรมคนดี คนเก่ง คนกล้า โครงการ TO BE NUMBER ONE  โครงการต่อต้าน
ยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการ
จัดกิ จกรรมขององค์ การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งป ระเทศไทย (อวท .)  
จนสถานศึกษาได้รับผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  
ปีการศึกษา 2562  ระดับเหรียญทอง  

 
 3.  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
     3.1  เชิงปริมาณ  
          จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 532  คน จากจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 594 คน 
     3.2  เชิงคุณภาพ  
          ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 89.56 มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     3.3  ผลสะท้อน  
          องค์กร หน่วยงานภายนอก ชุมชน และผู้ปกครองให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ซึ่งสถานศึกษามีการติดตามข้อมูล โดยครูที่ปรึกษาและงานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางานร่วมกันติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อและประเมินความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จดารศึกษาควบคู่กันโดยใช้
แบบสอบถามและตอบกลับข้อมูลทางไปรษณีย์ , อีเมล์, facebook, line และอ่ืนๆ อีกทั้งมีการรายงานข้อมูล
การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบ www.v-cop.go.th 
 
 

http://www.v-cop.go.th/


หน้า 46 จาก 73 
 

  2) จุดเด่น  
   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ครองตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมให้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือน าไปสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนออก
ปฏิบัติจริงโดยการจัดโครงการให้ผู้เรียนได้ออกไปปฏิบัติจริงนอกสถานศึกษา เช่น โครงการ Fix it center 
โครงการอาชีวศึกษาเคลื่อนที่  เป็นต้น เพ่ือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีจิตอาสาและเป็นการฝึกทักษะด้านวิชาชีพ 
สถานศึกษามีการวัดระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยได้ท าการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อวัดระดับฝีมือก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน และเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการในการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ปกครองในน าบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษา 
 

  3) จุดที่ควรพัฒนำ  
   สถานศึกษาควรวางแผนการในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถานประกอบการ
ของกลุ่มผู้เรียนระบบทวิภาคีที่ยังคงฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในสถานประกอบการในช่วงเวลาที่มีการ
ทดสอบ ท าให้ผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบทุกคนที่ลงทะเบียนทุกรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
   1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน อันจะ
ส่งผลให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
       2. จัดสรรงบประมาณ วัสดุฝึก ในการฝึกทักษะวิชาชีพแต่ละสาขาท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันใน
ทุกระดับ 
 
  4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
      1.1  เชิงปริมาณ  
            วิทยาลัยฯมีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ จ านวน 7 ประเภทวิชา จากท้ังหมด 19 ประเภทวิชา คิดเป็นร้อยละ 36.84 
      1.2 เชิงคุณภาพ  
           สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการส ารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ มีการทดลองใช้หลักสูตรและมีการ
ปรับปรุงแก้ไข น าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ และมีการประเมินหลักสูตร ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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      1.3  ผลสะท้อน  
           สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร โดยการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน
หรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการตลาดแรงงาน มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 
 2.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
     2.1  เชิงปริมาณ  
             วิทยาลัยฯมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 19 สาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 7 สาขาวิชา 
     2.2  เชิงคุณภาพ  
           ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 36.84  อยู่ในระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา 
 
     2.3  ผลสะท้อน  
            สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่
ได้จากการพัฒนา หรือจากการปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน 
 

4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
        1.1  เชิงปริมาณ  
              ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 405 เล่ม และในภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 421 เล่ม 
         1.2 เชิงคุณภาพ  
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
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คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในทศวรรษที่ 21 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
         1.3 ผลสะท้อน  
               สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ท าให้องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือชุมชน ผู้ปกครองให้การยอมรับสถานศึกษา
ในคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 
 
  2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
      2.1  เชิงปริมาณ  
           ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 66 คน 
 
 
      2.2  เชิงคุณภาพ  
           ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      2.3  ผลสะท้อน   
            สถานศึกษาได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้เมื่อ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
 
  3. การจัดการเรียนการสอน 
     3.1  เชิงปริมาณ   
             1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100   
             2. ครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100   
             3. ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
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             4. ครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
             5. ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 96.97  
     3.2  เชิงคุณภาพ  
              ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 
99.39  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     3.3  ผลสะท้อน  
              สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน มีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
  
  4  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
      4.1  เชิงปริมาณ  
               1. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 66 คน 
               2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น 
      ปัจจุบัน จ านวน 66 คน 

3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ  
   การเรียนรู้ จ านวน 66 คน 

          4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน  
      จ านวน 66 คน 

5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ   
   จ านวน 66 คน 

     4.2  เชิงคุณภาพ  
               ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ  
           100  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     4.3  ผลสะท้อน  

         สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือ เอกสารประจ าชั้นเรียน ส่งผลให้องค์กร 
หน่วยงานภายนอก หรือชุมชน ผู้ปกครองให้การยอมรับในการบริหารจัดการชั้น
เรียน ครูผู้สอนได้เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนโดยการใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือลดปัญหาการการออกกลางคัน และ
เพ่ิมปริมาณผู้ส าเร็จการศึกษา 
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  5  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
      5.1  เชิงปริมาณ   
     1. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ พัฒนาวิชาชีพ จ านวน 64 คน 
     2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 64 คน 
     3. ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ 
        เรียนการสอน จ านวน 64 คน 
     4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 64 คน 
     5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ 
        ยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 64 คน 
      5.2  เชิงคุณภาพ  
            ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็น 
     ร้อยละ 100  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      5.3  ผลสะท้อน  

 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ โดย
ครูผู้สอนได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนทุกคนได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ได้น าผลจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับได้ท าการเผยแพร่สู่สาธารณชน  

 
  6  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
      6.1   เชิงปริมาณ  

 จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 58 ห้อง 

 
      6.2  เชิงคุณภาพ  

 ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน เทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนทั้งหมดของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      6.3  ผลสะท้อน  
 สถานศึกษาได้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล และพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนได้ศักยภาพ โดยมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนที่ใช้
งานภายในสถานศึกษา มีความเร็ว 400 Mbps 

 

4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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     1.1   เชิงปริมาณ    
 สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 400 Mbps 

     1.2  เชิงคุณภาพ    
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     1.3  ผลสะท้อน    
 สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดให้มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา จัดให้มีระบบสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผลจาก
การประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา 

 
  2  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
       2.1   เชิงปริมาณ   

       ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย อาคารเรียน 1 หลัง อาคาร
ปฏิบัติการ 7 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 58 ห้อง ห้องงานฟาร์มจ านวน 1 ห้อง และอาคาร
อ่ืน ๆ จ านวน 4 หลัง 

     2.2  เชิงคุณภาพ   
    ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     2.3  ผลสะท้อน    
    สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
วิทยาลัยฯ โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ แหล่งเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ท าการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ แหล่ง
เรียนรู้ โรงฝึกงาน ให้น่าอยู่น่าเรียน โดยได้แบ่งเขตพ้ืนที่ดูแลความสะอาดและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานดูแลความสะอาดตามเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จัดท า
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สถานศึกษาได้ส่งเสริมการรัก
ความสะอาดให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา โดย
จัดกิจกรรมธนาคารขยะขึ้น เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยก
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ประเภทของขยะ ท าให้สถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น เป็นที่ประทับใจของผู้เรียนและ
บุคคลภายนอก 

 
  3  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      3.1  เชิงปริมาณ  
              ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของสถานศึกษามีจ านวน 5 ระบบได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา มีโรงผลิตน้ าดื่ม มีระบบก าจัดขยะ ระบบการคมนาคมภายในสถานศึกษาสะดวกสบาย 
ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      3.2  เชิงคุณภาพ  
               สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
      3.3  ผลสะท้อน  
               สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า มีหม้อแปลงไฟฟ้า 2 ขนาด คือ 
315 KVA และ 500 KVA ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ระบบส่งก าลัง ระบบควบคุม ระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพวัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย ส่วนระบบประปา หรือน้ าดื่มเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีโรงผลิตน้ า
ดื่มไว้บริการให้กับนักศึกษาและจ าหน่ายมีชื่อว่าน้ าดื่มสารภี ซึ่งผลิตและจัดจ าหน่ายให้กับประชาชนและชุมชน
ใกล้เคียง ระบบคมนาคม สถานศึกษามีถนนในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบก าจัดขยะภายใน
สถานศึกษา  ระบบการสื่อสาร สถานศึกษามีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว เช่น Line  Facebook  ฯลฯ และสถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ยาม
รักษาการณ์ เป็นต้น  
 
  4  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
      4.1   เชิงปริมาณ    
                 ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 60.37 
      4.2  เชิงคุณภาพ   
                 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      4.3  ผลสะท้อน     
                 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยได้จัดท า
แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการจัดซื้อจัดหาหนังสือที่ทันสมัยมาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า มีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดและมีคอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน มีการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มีสื่อ อุปกรณ์ มีห้องเรียนเฉพาะทาง ความพึงพอของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจด้าน
ปริมาณหนังสือ มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก  ระดับความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่
ในระดับมาก  ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากรห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก 
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  5.  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
        5.1  เชิงปริมาณ  
               ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ ใช้ งานและ
สถานศึกษา จ านวน 400 Mbps 
        5.2  เชิงคุณภาพ  
                สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
        5.3  ผลสะท้อน  
                สถานศึกษาได้ท าการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบ ดูแล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา โดยมีความเร็ว 400 Mbps 
 

4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      1.1  เชิงปริมาณ   
            สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี มีสาขาวิชา ทั้งหมดจ านวน 19 
สาขาวิชา และสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี มีจ านวน 13 สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ 68.42  
            จ านวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด จ านวน 2,657 คน ศึกษาในระบบทวิภาคี 
จ านวน 1,465 คน คิดเป็นร้อยละ 55.13 
      1.2  เชิงคุณภาพ    
           สถานศึกษาท าการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ในระดับปวช. จ านวน 
4 สาขาวิชา และระดับปวส. จ านวน 9 สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 13 สาขาวิชา  ผลการด าเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      1.3  ผลสะท้อน   
           สถานศึกษาได้มีการจั ดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาและได้ท าการลงนามความร่วมมือในการในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้ส่งครูเข้าอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการ
ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562 2. สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างวินัยอุตสาหกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี



หน้า 54 จาก 73 
 

การศึกษา 2562  3. การจัดการเรียนการเสนออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา จัดท าโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562  4. การ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สถานศึกษาได้จัดท า
โครงการนิเทศและติดตามนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562 และ 5. การสรุป
รายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ สัมมนา และ
น าเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพที่กลับจากสถานประกอบการ ในจัดการการศึกษาระบบทวิภาคี 
นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและนอกประเทศ เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี และให้ความไว้วางใจในคุณภาพของสถานศึกษาส่งผลให้น าบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษามาก
ขึ้นท าให้สถานศึกษามีปริมาณผู้เรียนเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
 

  2) จุดเด่น  
     สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในทศวรรษที่ 21 ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน มีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน  โดยได้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล และพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษาได้จัดท า
แผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ท าการลงนามความร่วมมือเพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีการพัฒนาศักยภาพครูโดยส่งครูออกฝึกประสบการณ์เป็นครูฝึก
ในสถานประกอบการ และทุกแผนกวิชาได้ด าเนินการจัดท าโครงการเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการมาให้ความรู้กับผู้เรียน สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีห้องเรียน 
ห้องปฎิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนมีระบบส่งก าลัง ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพวัสดุ
อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย ส่วนระบบประปา หรือน้ าดื่มเพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีโรงผลิตน้ าดื่มไว้บริการให้กับนักศึกษาและจ าหน่ายมีชื่อว่าน้ าดื่ม
สารภี ซึ่งผลิตและจัดจ าหน่ายให้กับประชาชนและชุมชนใกล้เคียง ระบบคมนาคม สถานศึกษามีถนนใน
สถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษา  ระบบการสื่อสาร สถานศึกษามีระบบ
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัย สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดที่มีความพร้อมและ



หน้า 55 จาก 73 
 

เพียงพอส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ โดยได้จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการจัดซื้อจัดหาหนังสือที่ทันสมัยมาเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า มีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและมีคอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
   สถานศึกษาควรมีการจัดค าขอความต้องการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก เนื่องจากจ านวน
นักเรียน นักศึกษามีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนที่มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 

  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
   สถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณ วัสดุ จากองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการจัดหาและสร้างห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้เพียงพอ
ต่อผู้เรียน 
 
  4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
      1.1  เชิงปริมาณ    
                  ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  
     1.2 เชิงคุณภาพ   
          ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
     1.3 ผลสะท้อน    
         ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาและน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
  2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
     2.1  เชิงปริมาณ   
           ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
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     2.2  เชิงคุณภาพ  
           สถานศึกษามีระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
     2.3  ผลสะท้อน   
           สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับองค์กร 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน  มีการจัดท าแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากร มีการพัฒนา
ศักยภาพครูโดยส่งครูออกฝึกประสบการณ์เป็นครูฝึกในสถานประกอบการ และทุกแผนกวิชาได้ด าเนินการจัด
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการมาให้ความรู้กับผู้เรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้ท า
การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเช่น ทุนการศึกษาจากบริษัทกันยงอิเลคทริก
จ ากัด (มหาชน) ทุนการศึกษาจากบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริคคอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3  ทุน ม.ท.ศ. ทุนจากคุณวิโรจน์  ทุนกระติบข้าว  
ทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์  ทุนนายแพทย์สุรชัย  ทุนวันไหว้ครู  ทุนชมรมผู้ปกครอง  ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์  
ทุนโครงการ “อาชีวฝีมือชน คนสร้างชาติ” (SCG)  ทุนชมรมผู้ปกครอง  ทุนเรียนฟรีค่าหน่วยกิต  ทุนเรียนฟรี
จากบริษัท CP ALL  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการระดมทรัพยากร  เช่น  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  เช่น  บริษัท
โกลบอล-ไทยซอล  พรีซิซั่น  อินดัสทรี  จ ากัด  บริจาคสื่อการเรียนการสอน  เครื่องจักร  CNC  Late  จ านวน 
1 เครื่อง  และบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์  จ ากัด  บริจาคชุดรถยนต์เพ่ือการศึกษา จ านวน 1 ชุด  เป็นต้น 
สถานศึกษาได้ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการเพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
  3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
      3.1  เชิงปริมาณ  
            จ านวนกิจกรรมบริการชุมชน จ านวน 19 กิจกรรม 
            จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ จ านวน 11 กิจกรรม 
                        จ านวนกิจกรรมบริการวิชาชีพ จ านวน 11 กิจกรรม 
              จ านวนกิจกรรมเข้าร่วมจิตอาสา จ านวน 19 กิจกรรม 
      3.2  เชิงคุณภาพ  
            สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
หน่วยงาน องค์ภาครัฐและ ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ อ าเภอเขมราฐ และอ าเภอใกล้เคียง มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
      3.3  ผลสะท้อน  
            หน่วยงานภายนอก ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ปกครองให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และมีจิตอาสา โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
สาธารณะจิตอาสาโดยใช้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เช่น โครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน fix it center ช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนเทิดไท้องค์
ราชัน โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยพา
นักเรียนนักศึกษาออกบริการอ าเภอเคลื่อนที่ กิจกรรรมอาชีวอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมฝึกอบรม 108 
อาชีพ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมอาสางานพระราช
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ทางเพลิงศพ พระครูสุทรพัฒโนดม (หลวงปู่จันทร์หอม) กิจกรรมอาสาเพาะช ากล้าไม้เพ่ือปลูกป่านิเวศ 
กิจกรรมอาสาพาสะอาด กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และกิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น 
 

4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจัย 
     1.1  เชิงปริมาณ   

    จ านวนผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย จ านวน 
285  ผลงาน 

     1.2  เชิงคุณภาพ  
    สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลในระดับ สถานศึกษา 
จังหวัด ภาค และระดับชาติ  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

     1.3  ผลสะท้อน   
           สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและจัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อีกทั้งมีการสนับสนุนให้น าผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น เข้าร่วมการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14-15 
พฤศจิกายน  2562  จนได้รับรางวัลและสามารถน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในสถานศึกษาและชุมชน  เช่น 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารพร้อมอนุรักษ์พลังงาน  สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย  อุปกรณ์ KMT 4.0  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  น้ ามันนวดหน้าออ
แกนิค และยังเป็นตัวแทนสถานศึกษาไปร่วมแข่งขันในระดับภาคและได้ร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 
28 สาขาหุ่นยนต์ เคลื่อนที่ (ประเภททีม)  ณ สถาบันฝีมือแรงงาน 2  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่ 15-16 
มีนาคม 2563 

  2) จุดเด่น  
   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
โดยครูผู้สอนได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ได้น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับได้ท าการเผยแพร่สู่
สาธารณชน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของ
สถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย 
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และเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา จัดให้มี
ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน สถานศึกษาได้จัดท าแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หน่วยงานภายนอก ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ปกครองให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่มีการ
บริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
   สถานศึกษาควรจัดหาและบ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เหมาะสม กับ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
   สถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตำรำงท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 21 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 84.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 103 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
115 

89.57 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 3 6 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 87 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 91.58 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตำรำงท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตำรำงท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตำรำงท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 89.79 

    ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 89.57 

    ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84 

    ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 91.58 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 94.15 

    ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

    ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

    ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

    ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 100 

    ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

    ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 92.80 

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 (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำที่ก ำหนดเพ่ิมเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. ด้านความรู้สถานศึกษาผลิตผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีทักษะ และสมรรถนะ ตรงตามความ
ต้องการตลาดแรงงาน ประกอบด้วย แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการพัฒนา
ระบบการวัดผลและประเมินผล 1.1 โครงการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1.2 โครงการ
ทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา (V-net) 1.3 
โครงการติวสอบมาตรฐานทางการศึกษา (Pre 
V-net) 1.4 โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพฝีมือแรงงาน 1.5 โครงการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานนักเรียนนักศึกษาก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.6 โครงการสอบ
ปลายภาค 1.7 โครงการจัดท าเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ สถานศึกษาได้
มีการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และจัดให้มีการ
แข่งขันทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพให้ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ประกอบด้วย 
แผนงานโครงการ 1) โครงการพัฒนางาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 1.1 
โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจใน
สถานศึกษา 1.2 โครงการอบรมเสริม
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและเขียน
แผนธุรกิจ 1.3 โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 1.4 โครงการหารายได้ระหว่าง
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

เรียน 1.5 โครงการพัฒนาส านักงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา โดยการ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาชีพและวิชาชีพ
พ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษา 3) โครงการครูคลัง
สมองเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ช านาญการด้านภาษา
ต่างประเทศและกลุ่มวิชาชีพ  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้วยกิจกรรม “การปลูกจิตส านึก
ด้านการรักชาติ ศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 1.1 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
1.2 โครงการวันแม่แห่งชาติ 1.3 โครงการวัน
ปิยมหาราช 1.4 โครงการวันวิสาขบูชา 1.5 
โครงการวันวชิราวุธ 1.6 โครงการวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 1.7 โครงการ
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1.8 
โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา 1.9 โครงการ
เสริมสร้างประชาธิปไตย 1.10 โครงการวัน
ไหว้คร ู1.11 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัย 1.12 โครงการท าบุญตักบาตร 1.13 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ท าความ
ดี กินฟรีตลอดปี 1.14 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ข้ามปี 1.15 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้
กิจกรรมธรรมสัญจร 1.16 โครงการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
งานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
1.17 โครงการพัฒนาจิตโดยใช้กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2) โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 2.1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูและบุคลากรโรงเรียนคุณธรรม 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

2.2 โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาแกนน า
โรงเรียนคุณธรรม 2.3 โครงการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการด าเนินโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม 2.4 โครงการตลาดนัด
ความดี 3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาด้วย
กิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ 3.1 
โครงการคลื่นลูกใหม่ห่างไกลยาเสพติดโดยใช้
กิจกรรม การประกวดร้องเพลง การประกวด
โฟล์คซอง การประกวด Cover Dance การ
ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 3.2 
โครงการ day Camp ลูกเสือวิสามัญ 3.3 
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 3.4 โครงการ
แข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 3.5 
โครงการแข่งขันกีฬาระดับภาค 3.6 โครงการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติ 3.7 โครงการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 3.8 โครงการ
ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ภาค 3.9 โครงการ
ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ชาติ 3.10 โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันเด็ก 4) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้าน
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 4.1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 4.2 โครงการดับเครื่องก่อนน ารถเข้า
จอด 4.3 โครงการรักษาความสะอาดภายใน
วิทยาลัย 5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยกิจกรรม “การปรับปรุงและ
พัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย” 5.1 โครงการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพระดับ อศจ. 5.2 
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ระดับภาค 5.3 โครงการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพระดับชาติ 5.4 โครงการ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา 5.5 โครงการเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินองค์การวิชาชีพ 5.6 
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โครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น ภายใต้การนิเทศ
ฯ 5.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น า 6) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
7) โครงการตรวจร่างกายห่างไกลยาเสพติด 
8) โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน
นักศึกษา 9) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ยาเสพติด 10) โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 11) โครงการกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษาแกนน า (ป้องกันความเสี่ยง 
5 ด้าน) 12) โครงการป้องกันความเสี่ยง 5 
ด้าน (ตรวจสารเสพติดและการตั้งครรภ์ของ
นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน) 13) โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสวมหมวก
นิรภัย 100% ลดปริมาณท่อเสียงดัง 14) 
โครงการพัฒนางานครูที่ปรึกษา 14.1 
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 14.2 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่
ปรึกษา(ครูที่ปรึกษาดีเด่น) 14.3 โครงการ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 15) โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 16) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนนักศึกษา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนใน รายวิชาสามัญแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์ 16.1 โครงการวันสุนทรภู่ ครู
กวีผู้ยิ่งใหญ่ 16.2 โครงการวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 16.3 โครงการวันคริสต์มาสและวัน
ขึ้นปีใหม่ 2560 16.4 โครงการกิจกรรมเข้า
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนอาเซียน 
(Asean Camp) 16.5 โครงการกิจกรรม
พัฒนาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 16.6 
โครงการกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 17) โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
18) โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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19) โครงการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ
ตามแนวพระราชด ารัสของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง** 20) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษากิจกรรม
เด็กดีมีเงินออม  

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
แผนงานโครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 1.1 โครงการ
ประเมินความพึงพอใจนักเรียนนักศึกษาต่อ
ครูผู้สอน 1.2 โครงการนิเทศการเรียนการ
สอน 1.3 โครงการพานักศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษา 1.4 โครงการจัดการเรียนการ
สอนแกนมัธยม/ประถมศึกษา 1.5 โครงการ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนแกนมัธยม/
ประถมศึกษา 1.6 โครงการจัดการเรียนการ
สอนทวิศึกษา 1.7 โครงการสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา 2) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักศึกษา โดยการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
วิชาชีพและวิชาชีพพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษา 
3) โครงการครูคลังสมองเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช านาญการด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่ม
วิชาชีพ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผล 1.1 โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 1.2 โครงการทดสอบมาตรฐานทาง
การศึกษา (V-net) 1.3 โครงการติวสอบ
มาตรฐานทางการศึกษา (Pre V-net) 1.4 
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพฝีมือ
แรงงาน 1.5 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
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แรงงานนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1.6 โครงการสอบปลาย
ภาค 1.7 โครงการจัดท าเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 2) 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 2.1 
โครงการประเมินความพึงพอใจนักเรียน
นักศึกษาต่อครูผู้สอน 2.2 โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน 2.3 โครงการพานักศึกษาดูงาน
นอกสถานศึกษา 2.4 โครงการจัดการเรียน
การสอนแกนมัธยม/ประถมศึกษา 2.5 
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนแกน
มัธยม/ประถมศึกษา 2.6 โครงการจัดการ
เรียนการสอนทวิศึกษา 2.7 โครงการสัมมนา
การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา 3) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักศึกษา โดยการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
วิชาชีพและวิชาชีพพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษา 
4) โครงการครูคลังสมองเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช านาญการด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่ม
วิชาชีพ  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงานโครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือ
จัดการเรียนรู้ 1.1 โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการเรียนรู้ 
1.2 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 
1.3 โครงการติดตั้งระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ออฟติก 2) โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) 
โครงการปรับปรุงความเร็วอินเตอร์เน็ต 4) 
กิจกรรมปิดแอร์ทุกวันศุกร์ 5) โครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยน้อมน าหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) โครงการ
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ปรับปรุงระบบเสียงและเครื่องเสียงห้อง
ประชุมภักดีชาติ  

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษา
ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ และ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม ประกอบด้วย 1) 
โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครองก่อนออกฝึกอาชีพ 1.2 โครงการ
นิเทศก ากับติดตามนักเรียนนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ 1.3 โครงการประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 1.4 โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ สัมมนา และน าเสนอผลงานของ
นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพที่ กลับจากสถาน
ประกอบการ 1.5 โครงการสร้างเสริมวินัย
อุตสาหกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 2) 
โครงการ Open House 3) โครงการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา 4) โครงการแนะแนวอาชีพ
และศึกษาต่อ 5) โครงการประชุมผู้ปกครอง/
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 6) โครงการปัจฉิม
นิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 7) โครงการมอบใบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน และการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 1.1 โครงการศึกษาดู
งาน 1.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรร่วมกับงานกิจกรรม
ฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียนนักศึกษา 1.3 
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โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากร(วันขึ้นปีใหม่) 1.4 โครงการเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง 
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 1.6 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูที่ปรึกษาเพ่ือลดปัญหาการออก 
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 2) โครงการบริการ
ภายในและบริการภายนอกสถานศึกษา งาน
โครงการพิเศษ 2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนเทิดไท้องค์
ราชันย์ 2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 12 สิงหา
มหาราชินี 2.3 โครงการอาชีวะร่วมใจช่วย
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม 2.4 โครงการอาชีวะ
อาสาเทศกาลสงกรานต์ 2.5 โครงการอาชีวะ
อาสาเทศปีใหม่ 2.6 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน (Fix it center) 2.7 โครงการความ
ร่วมมือเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 2.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โดยพานักเรียนนักศึกษาออก
บริการวิชาชีพ เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานใน
ชุมชนท้องถิ่น  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย สถานศึกษาได้ส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการจัดท าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิทยาศาสตร์
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 2) โครงการประกวด
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

โครงการนักเรียนนักศึกษา 3) โครงการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
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