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 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึ่งประสงค์ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เอกสารการายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราชเล่มนี้ จัดท าขึ้นภายใต้การก าหนดมาตรฐานการ ศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
มหาราช ด าเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐาน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา น าผลการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และการส่งเสริมผู้เรียนด้านต่าง ๆ มี
คุณภาพตามมาตรฐานของวิทยาลัยฯ ซึ่งจ าส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ น าผลการประเมิน
ตนเองภายในไปปรับปรุงพัฒนาในแต่ละมาตรฐานและประเด็น ให้มีคุณภาพมากยิ่งขั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
การประเมินตนเอง ฉบับนี้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ การจัดการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกต่อไป 

 
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

        31 พฤษภาคม 2564 
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 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา  2563 จัดท าขึ้น
เพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และการส่งเสริมผู้เรียนด้านต่าง ๆ มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิทยาลัยฯ  
ซึ่งจ าส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ น าผลการประเมินตนเองภายในไปปรับปรุงพัฒนาในแต่ละ
มาตรฐานและประเด็นให้มีคุณภาพมากยิ่งขั้น ประกอบด้วนสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ตัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2563 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.23 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเย่ียม 
 2) จุดเด่น 
 ประ เด็นการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระ ดับคุณภาพการ ศึกษาของสถาน ศึกษายอดเยี่ ยม   
จ านวน 18 ประเด็น ดังนี้ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  การ
บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 3) จุดที่ควรพัฒนา 
 ประ เด็นการประ เมิน  ค่าคะแนน 2 ระ ดับ คุณภาพการศึกษาของสถาน ศึกษาปานกลาง   
จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ประ เด็นการประ เมิน  ค่าคะแนน 3 ระ ดับ คุณภาพการศึกษาของสถาน ศึกษาปานกลาง   
จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  ผู้เรียนมี
ลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  จ านวน 4 รายการ ดังนี้  
  1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ บูรณาการ การฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการแข่งขันในรายวิชาท่ีท าการ
สอนแต่ละภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท าโครงการ การจัดการแข่งขันทักษาวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      2. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียนร่วมกับการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการดูแลผู้เรียนเชิงระบบใน
แต่ละปีการศึกษา โดยการจัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ) และโครงการ
เย่ียมท่ีอยู่อาศัยผู้เรียน และจัดระบบดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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      3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย บูรณาการณ์การ
สร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อการแข่งขันในรายวิชาท่ีท าการสอนแต่ละภาคเรียน
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท าโครงการส่งเสริม พัฒนาการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมสร้างสรรค์ และงานวิจัยท่ีมี 
คุณภาพ  โครงการส่งเสริม พัฒนาการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีมีคุณภาพ และ โครงการพัฒนาการจัดท า
รายงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 1.2 การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดท าแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการคัดเลือกผู้เรียนท า
สัญญาในการฝึกอาชีพ 
 1.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 เปิดระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา  
 1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน Fix it center โครงการ
อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
 2. ข้อมูลพื้นฐาน 
 2.1 ที่ต้ัง   

เลขท่ี 71 หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 
 2.2 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า 132 คน ส าเร็จการศึกษา 66 คน 
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า 39 คน ส าเร็จการศึกษา 35 คน 

 2.3 ด้านบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ข้าราชการครู จ านวน 3 คน พนักงานราชการ (ครู) จ านวน 3 คน พนักงานราชการ (อื่น) 

จ านวน 3 คน ครูพิเศษสอน จ านวน  12 คน เจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 คน บุคลากรอื่นจ านวน 7 คน  
รวมท้ังส้ิน จ านวน  34 คน 
 3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ค่าคะแนน 88.90 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน 100.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ด้านท่ี 3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ค่าคะแนน 100.00 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม ค่าคะแนน 100.00 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน ค่าคะแนน 100.00 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ค่าคะแนน 94.23 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ค่าคะแนน 90.00  
       ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ค่าคะแนน 100.00 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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  มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ค่าคะแนน 90.00 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
         สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาค่าคะแนน 94.23 ระดับ 
         คุณภาพ ยอดเย่ียม 
 6. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  จ านวน 27 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการด าเนินธุรกิจ ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีว 
ประจ าปี2564 

2. โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการประกอบการ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2564 

3. โครงการศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 2564 
4. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
5. โครงการ การจัดการแข่งขันทักษาวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา 
6. โครงการ การจัดการแข่งขันทักษาวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
7. โครงการ การจัดการแข่งขันทักษาวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค 
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สวนท่ี 1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561               
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 85.53 
  ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 89.57 
  ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 52.00 
  ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 89.47 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.10 
  ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  100 
  ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
  ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  100 
  ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 100 
 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90.00 
  ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100 
  ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60.00 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 88.60 
 1.2 จุดเดน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
  ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 
  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คาน้ําหนัก  20 คาคะแนน 5 คาคะแนนที่ไดรับ 100  
 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา คาน้ําหนัก 15 คาคะแนน 5 คาคะแนน   
 ทีไ่ดรับ 75 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ คาน้ําหนัก 2 คาคะแนน 5 คาคะแนน  
 ที่ไดรับ 10 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ  
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 กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม คาน้ําหนัก 3 คาคะแนน 5 คาคะแนนที่ไดรับ 15 คาคะแนน 5 ระดับ
 คุณภาพยอดเยี่ยม 

  ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ คาน้ําหนัก 2 คาคะแนน 5 คาคะแนนที่  
 ไดรับ 10 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการ  
 จัดการเรียนการสอน คาน้ําหนัก 3 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 15 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ   
 ยอดเยี่ยม 
  2.3 การจัดการเรียนการสอน คาน้ําหนัก 5 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรบั 25 คาคะแนน 5   
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน คาน้ําหนัก 3 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 15 คาคะแนน 5   
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คาน้ําหนัก 2 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 10 คา  
  คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
  3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา คาน้ําหนัก 5   
 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 25 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม คาน้ําหนัก 2 คา
 คะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 10 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน คาน้ําหนัก 2 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 10 คาคะแนน 5 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คาน้ําหนัก 2 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 10 คา
 คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
   3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา คา
 น้ําหนัก 2 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 10 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คาน้ําหนัก 6 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 30 คา
 คะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม คาน้ําหนัก 5 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรับ 25 คา  
 คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คาน้ําหนัก 2 คาคะแนน 5 คะแนนที ่  
 ไดรับ 10 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา คาน้ําหนัก 2 คาคะแนน 5 คะแนนที่ไดรบั 10 คาคะแนน   
 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค   
  ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คาน้ําหนัก 3 คาคะแนน 1   
 คะแนนที่ไดรับ 3 คาคะแนน 1 ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 
 ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช   
  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คาน้ําหนัก 2 คาคะแนน 2 คะแนนที่ไดรับ 4 คาคะแนน 2 ระดับ  
 คุณภาพ ปานกลาง 
 ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  การดูแลและแนะแนวผูเรียน คาน้ําหนัก 2 คาคะแนน 2 คะแนนที่ไดรับ 4 คาคะแนน 2 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรยีนการสอนในชั้นเรียน คาน้ําหนัก   
 2 คาคะแนน 1 คะแนนที่ไดรับ 2 คาคะแนน 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ บูรณาการณการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการแขงขันในรายวิชาที่ทํา
การสอนแตละภาคเรียนอยางตอเนื่อง 
  2. การดูแลและแนะแนวผูเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผูเรียนรวมกับการสรางความเชื่อมโยงระหวางครูผูสอน และครูที่ปรึกษาในการดูแลผูเรียนเชิงระบบใน
แตละปการศึกษา 
  3. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สรางความ
รวมมือกับชุมชนและหนวยงานในพื้นที ่เพื่อใหการสนับสนุนดาน งบประมาณนํามาพัฒนาระบบ Internet  
 
 2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ 
 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
  1. เตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํารวจความพรอมของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน องคกร จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
  2. วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดทําแผนงาน แผนการเรียนรวมกับสถาน
ประกอบการ หนวยงาน องคกร ประชาสัมพันธแนะแนวผูเรียน 
  3. จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คัดเลือกผูเรียนทําสัญญาในการฝกอาชีพ 
ปฐมนิเทศ ประชุมผูปกครอง จัดทําแผนการฝกจัดการฝกอาชีพ 
  4. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วัดและประเมินผล
การฝกอาชีพ 
  5. สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สําเร็จการศึกษา ติดตาม สรุปผลการ
ดําเนินงานและรายงานผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
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 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
  1. การเปดระบบทวิภาคี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตอเนื่อง 
  2. การเปดระบบทวิภาคี ระดับ ปวส ครบทุกสาขาวิชา 
  3. การเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รวมกับโรงเรียนเครือขาย เพิ่มศักยภาพการแนะแนว
เชิงลึก 
  4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) การ
บริการชุมชน 
 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) 
  โครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อพัฒนาชุมชน Fix it center   
  4.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
  ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหบริการประชาชนในชวงเทศกาล
สําคัญและยามมีภัยพิบัติตาง ๆ 
  4.2 วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนักเรียน  นักศึกษา  เกิดการเรียนรูเชิงประสบการณ  โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางาน รวมถึงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และชวยเหลือประชาชน ในชวงเทศกาลสําคัญและยาม
มีภัยพิบัติตาง ๆ 
  4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 
  4.4 วิธีการดําเนินงาน 
  เสนอโครงการ แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการจัดประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ 
ประชาสัมพันธ และสรุปผลการดําเนินโครงการ 
  4.5 ผลการดําเนินงาน 
  ใหบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต เครื่องยนตเล็ก ซอมอุปกรณเครื่องใชไฟฟา บํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร และสรางนวัตกรรม เพื่อใหบริการประชาชน รวมถึงเปนการใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกการ
ปฏิบัติงานจริง ฝกระเบียบวินัย และมีจิตอาสาในการใหบริการ  
  4.6 ประโยชนที่จะไดรับ 
  บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต เครื่องยนตเล็ก ซอมอุปกรณเครื่องใชไฟฟา บํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร บริการชวยเหลือประชาชน ในพื้นที่ของชุมชน และจุดบริการชวงเทศกาล เพื่อเปนจุดบริการ
สําหรับจอดรถและพักรถใหกับประชาชนในชวงเทศกาลตาง ๆ ตามโครงการ อาชีวะอาสา รวมดวยชวยประชาชน 
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สวนที่ 2 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สําคัญ ดังนี ้ 
 
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศกึษา 
 ท่ีอยู  
 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 71 หมูที่ 2 ตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
13150  
 โทรศัพท 035-611959  โทรสาร 035-611959 

 E-mail prakan.mice@gmail.com  Website www.mice.ac.th 

 ประวัติสถานศึกษา 
 การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เกิดจากการรวมกลุมของพระภิกษุสงฆ  ขาราชการ พอคา คหบดี 
และประชาชน ในบริเวณใกลเคียงไดยื่นคํารองขอใหกรมอาชีวศึกษาจัดตั้งเปนสถานศึกษา บนที่ดินที่พระครูสุวรรณโส
รัต (หลวงพอเสงี่ยม) เจาอาวาสวัดสุวรรณเจดีย ขณะที่ทานดํารงตําแหนง  ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไดจัดซื้อ มอบใหกรมอาชีวศึกษาจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อใหลูกหลานชาวอําเภอมหาราชและใกลเคียง
ไดมีสัมมาชีพ หารายไดเลี้ยงครอบครัวไดอยางมั่นคง ซึ่งหลวงพอเสงี่ยมไดกลาวไวตอนหนึ่งวา“ อาตมามีความรูนอย  
อานหนังสือไมคอยออก จบแค ป.4 ไมอยากใหลูกหลานเปนดั่งอาตมา จึงสรางวิทยาลัยการอาชีพมหาราชเพื่อ
ลูกหลานจะไดมีภูมิปญญาและมีอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได ” 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2540 สังกัด
กองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อที ่23 ไร  1 งาน 30 ตารางวา   
 ทิศตะวันออก - ติดที่ดินสาธารณประโยชน    
 ทิศตะวันตก - ติดวัดสุวรรณเจดีย  
 ทิศเหนือ  - ติดคลองบางแกว   
 ทิศใต  - ติดถนนโพธิ์พระยา – ทาเรือ 
 การจัดการศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช  จัดการศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามความตองการของ
โรงเรียนเครือขายและประชาชน รวมทั้งการฝกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ 
 สภาพชุมชน 
 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช  ตั้งอยูในชุมชนที่เปนที่ตั้งของหมูบานและอยูหางจากตัวอําเภอมหาราช  
ประมาณ 7 กิโลเมตร   
 สภาพเศรษฐกิจ 
 ประชาชนในอําเภอมหาราช  และอําเภอใกลเคียงโดยมากประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม  โดย
ภาพรวมประชาชนและผูปกครองของนักเรียนจึงมีอาชีพหลัก  คือ  ทําไร  ทํานา  ซึ่งรายไดไมแนนอน 
 สภาพสังคม 
 ชวงปดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราชสวนใหญไปทํางานหารายไดเสริมจาก
จังหวัดใกลเคียงเพื่อชวยผูปกครอง 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา 
ตารางที่ 1 ขอมูลผูเรียนระดับชั้น ปวช. 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 106 0 0 106 
ปวช.2 66 0 9 75 
ปวช.3 56 0 10 66 
รวม 228 0 19 247 

ตารางที่ 2 ขอมูลผูเรียนระดับชั้น ปวส. 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 0 53 53 
ปวส.2 0 61 61 
รวม 0 114 114 

ตารางที่ 3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 
ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.3 132 66 50.00 
ปวส.2 39 35 89.74 
รวม 171 101 59.06 
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ตารางที่ 4 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.3 109 45 41.28 
ปวส.2 66 56 84.85 
รวม 175 101 57.71 

ตารางที่ 5 ขอมูลบุคลากร 
ประเภท ทั้งหมด(คน) มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน) 

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ 
รองผูอํานวยการ/ ผูชวย

ผูอํานวยการ 

1 1 - 

ขาราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 3 3 3 

พนักงานราชการ(อื่น) 3 - - 
ครูพิเศษสอน 12 10 12 

เจาหนาที่ 5 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภาร

โรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

7 - - 

รวม ครู 18 16 18 
รวมทั้งสิ้น 34 16 18 

ตารางที่ 6 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 3 3 6 
พาณิชยกรรม 2 2 4 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 5 5 10 
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ตารางที่ 7 ขอมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 0 

อาคารอเนกประสงค 1 
อาคารอื่น ๆ 1 
รวมทั้งสิ้น 6 

ตารางที่ 8 ขอมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) 

งบบุคลากร 1,407,960.00 
งบดําเนินงาน 2,087,300.00 

งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 4,753,967.96 
งบรายจายอื่น 525,600.00 
รวมทั้งสิ้น 8,774,827.96 

 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 
  ทักษะเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม กาวนําบริการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ 
 อัตลักษณ 
  รูหนาที ่มีทักษะ จิตอาสา 
 เอกลักษณ 
  บริการวิชาชีพสูชุมชน 
 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 วิสัยทัศน 
  วิทยาลัยการอาชีพมหาราช มุงพัฒนาและผลิตกําลังคนสายอาชีพใหมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดงานและสังคม สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ สู Thailand 4.0 
 พันธกิจ 
  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและความตองการของสถาน
ประกอบการ และสังคม 
  2. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย  
  3. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย  
  4. จัดการศึกษาและขยายโอกาสดานวิชาชีพรวมกับภาคีเครือขาย 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  
  6. ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นใหแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
  7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม  
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 เปาประสงค 
  1. เพื่อผลิตบุคลากรอาชีวศึกษาใหเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งในดานความรู
ความสามารถ และในดานทักษะในการออกไปประกอบอาชีพไดทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
  2. เพื่อผลิตบุคลากรดานอาชีวศึกษาท่ีมีความรู  ความสามารถทักษะและความเชื่อมั่นตนเองใน
วิชาชีพ ที่จะออกไปสรางงานอาชีพอิสระ 
  3. เพื่อใหผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดมีพื้นฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษา  
หาความรูเพิ่มเติม 
 ยุทธศาสตร 
  1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
  2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
  3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความตองการของ ชุมชนและ
สถานประกอบการ  
  กลยุทธ ที่ 1 เพิ่มปริมาณผูเรียน  
  กลยุทธ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
  กลยุทธ ที่ 3 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  
  กลยุทธ ที่ 4 พัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 พันธกิจที่ 2 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย  
  กลยุทธ ที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  กลยุทธ ที่ 2 พัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
  กลยุทธ ที่ 3 พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 
  กลยุทธ ที่ 4 สงเสริมใหบุคลากรเขารับการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย  
  กลยุทธ ที่ 1 สงเสริมสนับสนุนใหใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธ ที่ 2 สงเสริมครู และผูเรียนทํางานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อการใช  
งานในสถานศึกษาและชุมชน 
  กลยุทธ ที่ 3 เผยแพรและการนําผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมไปใชประโยชนตอยอด  
สูเชิงพาณิชย 
  กลยุทธ ที่ 4 สงเสริมการเปนผูประกอบการใหม  
 พันธกิจที่ 4 จัดการศึกษาและขยายโอกาสดานวิชาชีพรวมกับภาคีเครือขาย 
  กลยุทธ ที ่1 สงเสริมทัศนคติ ที่ดีตอการเขารับการศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา  
  กลยุทธ ที่ 2 สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาใหมีงานทํามีรายไดในระหวางเรียน  
  กลยุทธ ที่ 3 สรางโอกาสในการมีงานทําหลังจัดการศึกษาวิชาชีพรวมกับภาคีเครือขาย  
  กลยุทธ ที่ 4 สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการเรียนการสอนและการฝกอาชีพ 
 พันธกิจที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  
  กลยุทธ ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสถานศึกษา  
  กลยุทธ ที่ 2 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนอยางมีคุณภาพทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรู  



10 
 

  กลยุทธ ที่ 3 บริหารการเงินและงบประมาณอยางมีคุณภาพ  
  กลยุทธ ที่ 4 บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 6 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นใหแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
  กลยุทธ ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของผูเรียน 
  กลยุทธ ที่ 2 จัดอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อการ Up Skill, Re Skill และNew Skill 
  กลยุทธ ที่ 3 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะอาชีพที่หลากหลาย Multi Skill 
  กลยุทธ ที่ 4 สงเสริมใหผูผานการอบรมวิชาชีพระยะสั้นประกอบอาชีพอิสระและสามารถเปน  
ผูประกอบการ 
 พันธกิจที่ 7 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม 
  กลยุทธ ที่ 1 เสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการดวยระบบดิจิตอล 
  กลยุทธ ที่ 2 สงเสริมความเขมแข็งการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ ที่ 3 สงเสริมคานิยมองคกรดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
  กลยุทธ ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการทํางานใหมีความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว เรียบรอย 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
ตารางที่ 9 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาด

เล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
รางวัลอื่น ๆ ภาค 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
ตารางที่ 10 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
การประเมินองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ตารางที่ 11 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายปรีชา ไชยศรีษะ  
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดบัภาค  
ภาคกลาง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวสุจินดา เต็มสังข  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที ่4 
สิ่งประดษิฐดานผลิตภัณฑอาหาร ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวัสดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที ่4 
สิ่งประดษิฐดานผลิตภัณฑอาหาร ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวณัฐกานต สาระพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที ่4 
สิ่งประดษิฐดานผลิตภัณฑอาหาร ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวเยาวเรศ อนันต  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาคกลาง ประเภทที ่4 สิ่งประดิษฐดานผลติภัณฑอาหาร 
ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวณัฐกานต สาระพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาคกลาง ประเภทที ่4 สิ่งประดิษฐดานผลติภัณฑอาหาร 
ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสุจินดา เต็มสังข  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาคกลาง ประเภทที ่4 สิ่งประดิษฐดานผลติภัณฑอาหาร 
ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศิริกาญจน สุขพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาคกลาง ประเภทที ่4 สิ่งประดิษฐดานผลติภัณฑอาหาร 
ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวสัดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาคกลาง ประเภทที ่4 สิ่งประดิษฐดานผลติภัณฑอาหาร 
ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

นายชูชัย หันตรา  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดดบัที ่1 การแขงขันกฬีาฟุตซอล การแขงขัน
กีฬาอาชวีศึกษาจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา “กรุงเกาเกมส” ผูฝกสอน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

อาชีวศึกษาจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

   



12 
 

ตารางที่ 12 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางกฤษตยาวรรณ สังขสวัสดิ์ 
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดาน
หัตถศิลป ที่ระลึกมหาราช Memorial of the Great 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาว ศิริกาจญน สุขพันธ 
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดษิฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดาน
หัตถศิลป ที่ระลึกมหาราช Memorial of the Great  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกฤษณา แยมเกษร 
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดาน
หัตถศิลป ที่ระลึกมหาราช Memorial of the Great  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปรีชา ไชยศรีษะ 
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดาน
หัตถศิลป ที่ระลึกมหาราช Memorial of the Great  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาว ณัฎฐา ชูกิจ 
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดาน
หัตถศิลป ที่ระลึกมหาราช Memorial of the Great  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวณัฐกานต สาระพันธ 
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดาน
หัตถศิลป ที่ระลึกมหาราช Memorial of the Great  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวัสดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องรีด
เสนขวด Bottle extrusion machine 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 12 (ตอ) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวศิริกาญจน สุขพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องรีด
เสนขวด Bottle extrusion machine 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกฤษณา แยมเกสร  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องรีด
เสนขวด Bottle extrusion machine 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวณัฎฐา ชูกิจ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที ่1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่อง
รีดเสนขวด Bottle extrusion machine 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปรีชา ไชยศรีษะ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องรีด
เสนขวด Bottle extrusion machine 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายภาสุ ทรัพยระเบียบ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต v 
power exercise 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปรีชา ไชยศรีษะ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องรีด
เสนขวด Bottle extrusion machine 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายณฐพนธ หอมกลุน  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องรีด
เสนขวด Bottle extrusion machine 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 



14 
 

ตารางที่ 12 (ตอ) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวัสดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต เครื่องคัดแยกเหรียญอัติโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศิริกาญจน สุขพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต เครื่องคัดแยกเหรียญอัติโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกฤษณา แยมเกสร  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต เครื่องคัดแยกเหรียญอัติโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวณัฎฐา ชูกิจ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต เครื่องคัดแยกเหรียญอัตโินมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปรีชา ไชยศรีษะ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต เครื่องคัดแยกเหรียญอตัิโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวัสดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการ
ประกอบอาชีพ แผนปูทางเดินจากขวดแกว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศิริกาญจน สุขพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการ
ประกอบอาชีพ แผนปูทางเดินจากขวดแกว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 12 (ตอ) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวกฤษณา แยมเกสร  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ แผนปู
ทางเดินจากขวดแกว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสุนียพร อินทนาท  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณ
ชวยถอนตะปู 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนะชัย วงศวิริยะพาณิชย  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณ
ชวยถอนตะปู 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายอานนท แกวชาติ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณ
ชวยถอนตะปู 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปรีชา ไชยศรีษะ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณปอกสายเมน Main 
cable stripping device 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนะชัย วงศวิริยะพาณิชย  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณปอกสายเมน Main 
cable stripping device  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวัสดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ
ดอกไมโซลารเซลล Solar flower lamp 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 12 (ตอ) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวศิริกาญจน สุขพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน โคมไฟดอกไมโซลารเซลล Solar 
flower lamp 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกฤษณา แยมเกสร  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน โคมไฟดอกไมโซลารเซลล Solar 
flower lamp 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวณัฎฐา ชูกิจ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน โคมไฟดอกไมโซลารเซลล Solar 
flower lamp 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนะชัย วงศวิริยะพาณิชย  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน โคมไฟดอกไมโซลารเซลล Solar 
flower lamp 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวัสดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดาน
ผลิตภัณฑอาหาร ทอดมันสามสหาย Fried pumpkin-
paste balls 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศิริกาญจน สุขพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดาน
ผลิตภัณฑอาหาร ทอดมันสามสหาย Fried pumpkin-
paste balls 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 12 (ตอ) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวกฤษณา แยมเกสร  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ทอดมัน
สามสหาย Fried pumpkin-paste balls 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายจารุพัฒน สุขญาณกิจ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและ
ระบบสมองกลฝงตัว ถังขยะอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวรัชรินทร เฉลยชนม  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและ
ระบบสมองกลฝงตัว ถังขยะอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวณัฎฐา ชูกิจ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและ
ระบบสมองกลฝงตัว ถังขยะอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปรีชา ไชยศรีษะ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบ
สมองกลฝงตัว ถังขยะอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนะชัย วงษวิริยะพาณิชย  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและ
ระบบสมองกลฝงตัว ถังขยะอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 12 (ตอ) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวศิริกาญจน สุขพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ Smart apple clean น้ํายาลางจาน
จากน้ําหมักมะเฟองและน้ําดาง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววรารักษ หอมนาน  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ Smart apple clean น้ํายาลางจาน
จากน้ําหมักมะเฟองและน้ําดาง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวัสดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ Smart apple clean น้ํายาลางจาน
จากน้ําหมักมะเฟองและน้ําดาง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปรีชา ไชยศรีษะ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ Smart apple clean  
น้ํายาลางจานจากน้ําหมักมะเฟองและน้ําดาง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศิริกาญจน สุขพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ Nature Soap Antibacterial สูตร
มะเฟอง มะขามและวางหางจระเข 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววรารักษ หอมนาน  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ Nature Soap Antibacterial สูตร
มะเฟอง มะขามและวางหางจระเข 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 12 (ตอ) รางวัลและผลงานของครแูละบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวัสดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ Nature Soap Antibacterial สูตร
มะเฟอง มะขามและวางหางจระเข 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปรีชา ไชยศรีษะ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ Nature Soap Antibacterial สูตร
มะเฟอง มะขามและวางหางจระเข 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางกฤตยาวรรณ สังขสวัสดิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ สเปรยน้ํายาลางจานจากมะขามและ
วางหางจระเข Tamarind and al 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศิริกาญจน สุขพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ สเปรยน้ํายาลางจานจากมะขามและ
วางหางจระเข Tamarind and al 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกฤษณา แยมเกสร  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ สเปรยน้ํายาลางจานจากมะขามและ
วางหางจระเข Tamarind and al 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวณัฎฐา ชูกิจ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ สเปรยน้ํายาลางจานจากมะขามและ
วางหางจระเข Tamarind and al 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 12 (ตอ) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวณัฐกานต สารพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ สเปรยน้ํายาลางจานจากมะขามและ
วางหางจระเข Tamarind and al 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพงศกร โพธิ์รมเย็น  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 ซุปเปอรวิ๊งค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 13 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาววรรณณษา แซลิ้ม  
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่ 30  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา 
นายธีรภัทร ใบชา  
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้ง
ที ่30  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา 

นายเจษฎาภรณ ผลพัตร  
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้ง
ที ่30  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา 

นายเจษฎาภรณ ผลพัตร  
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค 
ภาคกลาง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธีรภัทร ใบชา  
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค 
ภาคกลาง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววรรณณษา แซลิ้ม  
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค 
ภาคกลาง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกมลทิพย จําพรต  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ถุงทอง
ธัญพืช Gold bag Grains 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนภารัตน กนกวานิช  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ถุงทอง
ธัญพืช Gold bag Grains 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนิธิรัตน พึงนอย  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ถุงทอง
ธัญพืช Gold bag Grains 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกมลทิพย จําพรต  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 13 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวนภารัตน กนกวานิช  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนิธิรัตน พึ่งนอย  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับภาคกลาง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ถุงทองธัญพืช Gold bag Grains 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพงษระพี มั่งสมบูรณ  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายใจเพชร สุขศิลปวิทยา  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายภาคีนัย เฉลยรักษ  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสมาพล พรมโคตร  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายขุนทรัพย วงษาเศก  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปกรณ มั่นอวม  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปองพล ปานคงคา  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 13 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายโชติพัฒน เฉลิมฤกษ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายจิรายุส สังรัศมี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธีรวุฒิ เรืองกุศล  
รางวัลรองชนะเลิศอันดดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายจักรพงษ รุงเรือง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศกึษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสหัศวรรษ จันทริน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดดับที่ 1 การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กรุง
เกาเกมส" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวณัฏฐกานต กลิ่นทวี  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดรักการอาน
ภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายอธิราช สีดี  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา ชางยนต ทักษะงานจักรยานยนต (ปวช) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพีรพัฒน จันทรสวาง  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา ชางยนต ทักษะงานจักรยานยนต (ปวช) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายรัชพล พานทอง  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา ชางยนต ทักษะเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 13 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายธีศักดิ์ สัยวุฒิ  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล ทักษะงานเครื่องยนตแกโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายฤทธิเกียรติ์ แจงจิตร  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซ
ลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพิเชษ คุณีพันธุ  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล ทักษะงานปรับอากาศยานยนต 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสริพงศ ชื่นชอบ  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล ทักษะงานปรับอากาศยานยนต 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธีระพงษ เหมดี  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา ชางกลโรงงาน ทักษะ งานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายคมชาญ ครายานนท  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา ชางกลโรงงาน ทักษะ งานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสุวนันท ทรัพยเอนก  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาวิชา การบัญชี ทักษะ การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววรรณิศา จันทะนิด  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาวิชา การบัญชี ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวไพริน ฤาพันธ  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา การบัญชี ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวปนิดา ปราสัย  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา พื้นฐาน 
สาขาวิชา พื้นฐาน ทักษะลูกทุงหญิง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 14 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายนัควัฒน เกตุโกมล  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท 
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสมฤทัย เพ็งรุง  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววรรณิศา จันทะนิด  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายอธิราช สีดี  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทงาน
จักรยานยนต 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายวีรภัทร รอดเรือง  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทงาน
จักรยานยนต 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายกฤษดา ขุนกทล  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทงาน
จักรยานยนต 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพงษสกร กรรณาริก  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทงาน
เครื่องยนตเล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนพล กลิ่นจันทร  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทงาน
เครื่องยนตเล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพฒุิพงศ นกทอง  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทงาน
เครื่องยนตเล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกัญญานัฐ ไทยเจือ  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commcrce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนริรทร จีนประโคน  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commcrce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปริญญา ทองบําเพ็ญ  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 14 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวอุทุมพร นนทแสง  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวปติพร พวงบุรี  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
แขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชาประวัติศาสตร
ชาติไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวมลฤดี สะอาด  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
แขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวิชาประวัติศาสตร
ชาติไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวแพรพลอย จีนฉาย  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
แขงขันรักการอาน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวจีนพันธุ อินทรโต  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายวรวิช พลูสวัสดิ์  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายธีระพงษ เหมดี  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท
งานวัดละเอียด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายคมชาญ ครายานนต  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท
งานวัดละเอียด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพุฒินาท ล้ํานาค  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท
งานวัดละเอียด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกัลยารัตน ปญญากุล  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท
สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวมิลดา วรสาย  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท
สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววรรณิศา จันทะนิค  
   การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภท
สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 14 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวปนิดา ปราศรัย  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องรีดเสนขวด Bottle 
extrusion machine 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกมลทิพย จําพรต  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องรีด
เสนขวด Bottle extrusion machine 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายวรวิทย วรสาย  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต v power exercise 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพงศเดช สีดาคํา  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต v power exercise 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวชนัดดา มาลีหอม  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องคัดแยกเหรียญอัติโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนิธิรันต พึ่งนอย  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องคัดแยกเหรียญอัติโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนพรัตน กันสถิต  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ
ดานการประกอบอาชีพ แผนปูทางเดินจากขวดแกว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนภารัตน กนกวานิช  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ แผนปูทางเดินจากขวดแกว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 14 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวนภารัตน กนกวานิช  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน  
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ แผนปูทางเดินจากขวดแกว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนัฐวรรณ หลีกพาล  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณชวยถอนตะปู 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายปองพล ปานคงคา  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณชวยถอนตะปู 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายจีรพล เปยมสุข  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณชวยถอนตะปู 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายศิวกร อุบลวรรณี  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณ
ปอกสายเมน Main cable stripping device 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายกนกศักดิ ์อายุวโรจน  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณ
ปอกสายเมน Main cable stripping device 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสุกัญญา ยึดนาวา  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ
ดอกไมโซลารเซลล Solar flower lamp 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวเสาวลักษณ เฉลยโภชน  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน โคมไฟ
ดอกไมโซลารเซลล Solar flower lamp 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 14 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวปยฉัตร เสมพิพัฒน  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ทอดมันสาม
สหาย Fried pumpkin-paste balls 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศกึษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสโรชา ทรงปญญา  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ทอดมันสาม
สหาย Fried pumpkin-paste balls 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวชนัญชิดา พันหนู  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ทอดมันสาม
สหาย Fried pumpkin-paste balls 

รางวัลอืน่ ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอุทมพร นนสแสง  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ทอดมันสาม
สหาย Fried pumpkin-paste balls 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนิลนุชนาฏ นุสติ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ทอดมันสาม
สหาย Fried pumpkin-paste balls 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนิลนุชนาฏ นุสติ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ทอดมันสาม
สหาย Fried pumpkin-paste balls 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววรรณิศา จันทะนิด  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับอาชวีศึกษาจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ประเภทที ่5 
สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ที่ระลกึมหาราช Memorial of the Great 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 14 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวกัลยารัตน ปญญากุล  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ที่ระลึกมหาราช 
Memorial of the Great 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายกิตติกร สารศรี  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบ
สมองกลฝงตัว ถังขยะอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนิรมล พูลศิลป  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบ
สมองกลฝงตัว ถังขยะอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนฤมล แสงเมือง  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบ
สมองกลฝงตัว ถังขยะอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศศิธร ถึงลอม  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ Smart 
apple clean  
(น้ํายาลางจานจากน้ําหมักมะเฟองและน้ําดาง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวเนตนภา พันธุดนตรี  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ Smart 
apple clean  
(น้ํายาลางจานจากน้ําหมักมะเฟองและน้ําดาง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนงนุช พงษเกิดผล  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ Smart 
apple clean น้ํายาลางจานจากน้ําหมักมะเฟองและน้ําดาง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 14 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวเนตรนภา พันธดนตรี  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดษิฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยชีีวภาพ Smart apple clean น้ํายา
ลางจานจากน้ําหมักมะเฟองและน้ําดาง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกนกวรรณ แกวผลึก  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยชีีวภาพ Nature Soap Antibacterial 
สูตรมะเฟอง มะขามและวางหางจระเข 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอธิตยา ทรัพยสิน  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยชีีวภาพ Nature Soap Antibacterial 
สูตรมะเฟอง มะขามและวางหางจระเข 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวปฑิตตา ประสงคสุทธิ์  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยชีีวภาพ สเปรยน้ํายาลางจานจาก
มะขามและวางหางจระเข Tamarind and al 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสลิลทิพย ภูมมา  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยชีีวภาพ สเปรยน้ํายาลางจานจาก
มะขามและวางหางจระเข Tamarind and al 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอริสา สมตัว  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยชีีวภาพ สเปรยน้ํายาลางจานจาก
มะขามและวางหางจระเข Tamarind and al 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววัลยา ผดุงทรง  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยชีีวภาพ สเปรยน้ํายาลางจานจาก
มะขามและวางหางจระเข Tamarind and al 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 14 (ตอ) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวกัญญาณัฐ ไทยจือ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรวิ๊งค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกัญญารัตน ทองประสาน  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรวิ๊งค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวชนากานต บุณยทรรพ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรวิ๊งค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนรินทร จีนประโคน  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรวิ๊งค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวเดนนภา บวัพันธ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรวิ๊งค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวธิดารัตน หนูนิล  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที ่8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยชีีวภาพ ซุปเปอรวิ๊งค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนัฐมล หิรัญวงษ  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรวิ๊งค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสุมิตา ผลศาสตร  
   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรวิ๊งค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชวีศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สวนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ใหสถานศกึษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็น
การประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 1.1 ดานความรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ด ี
 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จ
ในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
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เรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ 
 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ
  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 
 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
  4.1.1 ดานความรู  
  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1.1 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 
  จํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การประเมิน ผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดจําแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  - ผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 100 จากจํานวน 63 คน 
คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี ้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษาตามเกณฑ การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ 
  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว คาคะแนน 3  ระดับคุณภาพ ดี 
  1.2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจาก
การเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  - การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ รางวัลระดับชนะเลิศระดับจังหวัด จํานวน 1 
รายการ  
  - การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ รางวัลระดับรองชนะเลิศระดับจังหวัด จํานวน 6 
รายการ คาคะแนน 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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 4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา 
  - ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 57.71 จากจํานวนแรกเขา 175 คน คา
คะแนน 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง  
  1.3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออก ทั้ง
ดานจิตใจและพฤติกรรม หรือสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย (อวท.) ปรากฏผลประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่ สอศ.กําหนด ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
  - จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงครวมกันจัดกิจกรรมเสริม
หลักสตูร จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 91.10 จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 281 คน คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  
  - ผลการประเมินการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 
ไดรับผลการประเมินองคการมาตรฐาน รางวัลเหรียญเงิน ระดับจังหวัด คาคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
  1.3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในหนวยงานภาครัฐอลัเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ตอ โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ  จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา 
  - ผูสําเร็จการศึกษาการมีงานทําและศึกษาตอ  จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 100 จาก
จํานวนแรกเขา 101 คน คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเดน  
    1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
        - ผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 100 จากจํานวน 63 คน 
คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
        - จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงครวมกันจัดกิจกรรมเสริม
หลักสตูร จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 91.10 จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 281 คน คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  
        - ผูสําเร็จการศึกษาการมีงานทําและศึกษาตอ จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 100 จาก
จํานวนแรกเขา 101 คน คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  1.2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจาก
การเขารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  - การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ รางวัลระดับชนะเลิศระดับจังหวัด จํานวน 1 
รายการ  
  - การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ รางวัลระดับรองชนะเลิศระดับจังหวัด จํานวน 6 
รายการ คาคะแนน 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง  
  1.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา 
  - ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 57.71 จากจํานวนแรกเขา 175 คน คา
คะแนน 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1.สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ในครบทุกสาขาวิชา สามารถประสบความสําเร็จ หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
  2. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเขารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
หรือหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ
 4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  สถานศึกษามีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จํานวน 6 สาขาวิชา  ประกอบดวยสาขางานยานยนต  สาขางานเครื่องมือกล สาขางาน
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ไฟฟากําลัง สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ คิดเปนรอยละ 100  จากสาขาวิชาจํานวน  5  สาขาวิชา 
คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ   
  ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
การใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสมและนํามาใชในการจัดการเรียน  การสอน และ
แนวทางการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงดวยรูปแบบวิธีการหลากหลาย  
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21  ครูทั้งหมด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 76.92 จากจํานวน .20 คน คาคะแนน 5 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 
  ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัด การเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และ
ทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู รอยละเฉลี่ย 100 คาคะแนน .5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
  2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน
และรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมี
ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล คิดเปนรอยละเฉลี่ย 100 คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  
  2.2.5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพมีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี
ผลงานจากการพัฒนา ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร คิดเปน
รอยละเฉลี่ย 80.86 คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  2.2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน   
  สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียน
การสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพมีหองเรียนหองปฏิบัติการ
ที่มีระบบอินเทอรเน็ต  จํานวน  21 หอง จากหองเรียนหองปฏิบัติการทั้งหมด 26  คิดเปนรอยละเฉลี่ย 80.77 คา
คะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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  4.2.3 ดานการบริหารจัดการ 
   ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการบริหารจัดการ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  2.3.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
   
  2.3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ
ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
  2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับ
ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา  
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  2.3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
  สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับ
ใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  2.3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา 
งบประมาณเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
  การปฏิบัติ  ขอ 2 , 4 , 5  จํานวน  3 ขอ  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  4.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 
  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ ตามรายการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อให
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สถานศึกษา  สถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเดน  
  1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  2.1.1 การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ   
  การปฏิบัติ ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2. ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ    
  ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
การใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสมและนํามาใชในการจัดการเรียน  การสอน และ
แนวทางการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงดวยรูปแบบวิธีการหลากหลาย   
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 ครูทั้งหมด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 100 จากจํานวน .23 คน คาคะแนน 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 
  ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัด การเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และ
ทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  รอยละเฉลี่ย 100 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
  2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน
และรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมี
ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล  รอยละเฉลี่ย 100 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม  
  2.2.5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
    ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพมีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี
ผลงานจากการพัฒนา ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร รอยละ
เฉลี่ย 100 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 2.2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน   
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  สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียน
การสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ   
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ คาคะแนน 1 ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 
  3. ดานการบริหารจัดการ 
  2.3.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  2.3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
  ถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ
ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   
 
  2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับ
ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  2.3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
  สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับ
ใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  3. ดานการบริหารจัดการ 
  2.3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา 
งบประมาณเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  การปฏิบัติ  ขอ 2 , 4 , 5  จํานวน  3 ขอ  คาคะแนน 3  ระดับคุณภาพ ดี 
  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา 
งบประมาณเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
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 4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมมีสวนรวม 
  ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศกึษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาและใชนวัตกรรมใน การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    
  3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากร  เพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัฑณ และมีการประเมินผล  เพื่อการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5  ระดบัคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
   
 
  3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและ   
จิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  3.2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ผลงานของ ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติ และระดับนานาชาต ิ
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3  จํานวน .3 ขอ  คาคะแนน 3  ระดับคุณภาพ  ดี 
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  2) จุดเดน  
  1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมมีสวนรวม 
  ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาและใชนวัตกรรมใน การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    
  3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากร  เพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัฑณ และมีการประเมินผล  เพื่อการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและ   
จิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
  การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 จํานวน 5 ขอ  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  2. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
  3.2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ผลงานของ 
ผู เรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ การปฏิบัติ  ขอ 1 , 2 , 3 จํานวน .3 ขอ คาคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ผลงานของ ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ
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สวนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
ตารางที่ 15 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู 

ขอการประเมิน คานํ้าหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานํ้าหนัก x คาคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได 100 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 100 

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที ่1 ดานความรู 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ขอการประเมิน คานํ้าหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานํ้าหนัก x คาคะแนน) 
2.1 ผูเรยีนมสีมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 
ผลรวมคะแนนที่ได 13 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 52.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ขอการประเมิน คานํ้าหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คานํ้าหนัก x คาคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4 
3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 3 6 
3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได 85 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95 89.47 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 16 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนัก x คาคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได 25 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 85 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85 100 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
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ตารางที่ 16 (ตอ) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยาบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 65 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได 30 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ตารางที่ 17 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 45 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได 9 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15 60.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 18 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 รอยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 90 
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 100 
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 52 
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 89.47 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90 
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100 
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.23 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
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สวนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศกึษาที่กําหนดเพิ่มเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
กําหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 
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สวนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ใหสถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะหเพื่อกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  
 
ตารางที่ 19 ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

1.1 ดานความรู - 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการดําเนินธุรกิจ ตามโครงการสงเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีว ประจําป2564 
2. โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
ตามโครงการสงเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน
อาชีวศึกษาประจําปงบประมาณ 2564 
3. โครงการศึกษาดูงาน ตามโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 2564 
4. โครงการสงเสริมการเปนผูประกอบธุรกิจ 
5. โครงการ การจัดการแขงขันทักษาวิชาชีพและการแขงขัน
ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา 
6. โครงการ การจัดการแขงขันทักษาวิชาชีพและการแขงขัน
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
7. โครงการ การจัดการแขงขันทักษาวิชาชีพและการแขงขัน
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค 
8. โครงการแขงขันทักษะวิชาชางยนต 
9. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพชางกลโรงงาน 
10. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟากําลังดานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
11. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพการบัญชี 
12. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commcrce) 
13. โครงการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน 
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ตารางที่ 19 (ตอ) ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค 

1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหมและเขาคาย
คุณธรรม จริยธรรม ประจําปการศึกษา2564 
2. โครงการอบรมภาวะผูนํา ยุค Thailanf 4.0ประจําป
การศึกษา 2564 
3. โครงการ บวร (บาน - วัด - โรงเรียน) 
4. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
5. โครงการเยี่ยมที่อยูอาศัยผูเรียน และจัดระบบดูแล
ชวยเหลือเปนรายบุคคล 
6. โครงการลดปญหาการออกกลางคัน (กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ) 
7. โครงการรองรับการประเมินมาตรฐานองคการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา - 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา - 
2.3 ดานการบริหารจัดการ - 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ - 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 

- 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย 

1. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
2. โครงการสรางสรรคนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม (ระดับสถานศึกษา) 
3. โครงการสงเสริม พัฒนาการจัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
สรางสรรค และงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
4. โครงการสงเสริม พัฒนาการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร ที่
มีคุณภาพ 
5. โครงการสรางสรรคนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม (ระดับจังหวัด) 
6. โครงการสรางสรรคนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม (ระดับภาค) 
7. โครงการพัฒนาการจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียนอยางมี
คุณภาพ 
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