รายงานผลการประเมินตนเอง
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ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
อาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก

คานา
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ได้กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ ๓ กาหนดว่า สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและ ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา
2562 ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
และคู่มอื การจัดทารายงานการประเมินตนเองของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามเอกสารรายงาน
ฉบับนี้
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอวท.สถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้การ
จัดทารายนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาและ
ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อๆไป
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สวนที่ ๑
บทสรุปสาหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
(1) สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1) ดานความรู ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคุณภาพดีเลิศ
2) ดานทักษะและการประยุกตใช ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในทศวรรษที่ 21
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ระดับ
คุณภาพปานกลางและผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับคุณภาพดีเลิศ
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง เป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู้นากล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์คิด มี
ผลสัมฤทธิ์ด้านการดูแลและแนะแนวผูเรียน ส่งผลให้มีผู้สาเร็จการศึกษาร้อยละ 66.55 ระดับคุณภาพดี ผูเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 100.0และผลการ
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับ 3 ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาและศึกษาต่อ
ร้อยละ 100.0 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบ การ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบ การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเปนระบบ ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม และผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

2

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
ส่งเสริม สนับ สนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีผลคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ผลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ผลการจัดการเรียนการ
สอนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม การบริหารจัดการชั้นเรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ และมีการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
3) ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการและผลการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับคุณภาพยอดเยี่ยม การพัฒนาและ
ดูแลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารมระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และ
มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
4) ดานนานโยบายสูการปฏิบัติ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่
หนวยงานตนสังกัด โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ
สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีผลการงานระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล
ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคน
ในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู โดยมีกระบวนการและผลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมีการบริการชุมชน
และจิตอาสาระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้เรียนระดับชั้นปวช. และระดับชั้นปวส. ผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และจัดให้นาเสนอผลงานในงาน
อาชีววิชาการภายในสถานศึกษา และได้มีการคัดเลือกผลงานเข้าประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด และระดับภาค
โดยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือ
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ผลงานมีการนาไปใช้ประโยชน์ มีผลการประเมินคุณภาพผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัยระดับคุณภาพดีเลิศ
จุดเดน
1) สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถรักษาระดับ
คุณภาพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-Net) ระดับดีเลิศ
2) สถานศึ กษาส่งเสริม ผู้เรียนให้ มีทักษะและการประยุกต์ ใช้มาอย่างต่อเนื่อ ง ส่ง ผลให้ผู้เรียนได้รับ
รางวัลจาการแข่งขันทักษะวิชาระดับประเทศ
3) สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ อย่างเป็ น
ระบบ โดยเฉพาะระบบการดูแลและแนะแนว การส่งเสริมกิจกรรมให้ครอบคลุม เป้าหมายและแผนงานของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และพัฒนาการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสารวจและติดตาม
ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
4) สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนารายวิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการอย่างเป็นระบบตามแผนงานครอบคลุมทุกสาขาวิชา
5) สถานศึกษามีกระบวนการจัดทาแผนการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ
6) สถานศึกษารักษาอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่ต่า
7) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆอย่างเข้มแข็ง
8) สถานศึกษามีระบบการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพของครูทุกคน อย่างต่อเนื่อง
9) สถานศึกษามีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
10) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาระบบความเร็วอินเตอร์เน็ตต่อเนื่อง
11) สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่ง
อานวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องชัดเจน
12) สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
13) สถานศึกษามีความพร้อมด้านศูนย์วิทยบริการ และห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา
14) สถานศึ ก ษามี ร ะบบสารสนเทศเชื่ อ มโยงการบริ ห ารจั ด การภายในสถานศึ ก ษาและภายนอก
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
15) สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับสถานประกอบการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับความเชื่อมั่นจากสถานประกอบการ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
16) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างเป็นระบบ
17) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุกสาขาวิชา
18) สถานศึกษามีการส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสาและบริการชุมชนที่หลากหลายครอบคลุม
ทุกสาขาวิชา
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19) สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทุกคนจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และสนับสนุนให้เกิดการ
ใช้งานจริงในชุมชน และได้จัดเวทีแสดงผลงานภายในสถานศึกษาและส่งเข้าประกวดในระดับต่างๆ และได้รับ
รางวัลทุกระดับที่ส่งเข้าประกวด
จุดควรพัฒนา
1) การรักษาระดับคุณภาพผลประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่อง
2) การยกระดับผลการประเมินด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ของ
ผู้เรียน ในระดับประเทศให้ได้ร้อยละ 80
3) การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติให้มากขึ้น
4) การดาเนิ นกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ตาม
เกณฑ์คุณภาพร้อยละ 70 ขึ้นไปในปีการศึกษาถัดไป
5) การพัฒนาระบบการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ให้สามารถเข้า
ร่วมการประเมินมาตรฐานองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพสู่ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
6) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะทาง
7) กระบวนการส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
8) วิธีการและแนวทางจัดเก็บผลการดาเนินการด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
9) การส่งเสริมให้ครูได้ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และส่งเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ มาก
ขึ้น
10) การส่งเสริมให้มีการทาวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
11) การยกระดับการนาเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การรายงานผลการ
เรียนผ่านระบบออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยจัดเก็บข้อมูลในศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น
12) การเพิ่มขยายสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสาขาวิชาอื่นๆที่เปิดทาการสอน
นอกเหนือจากสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) สถานศึกษาใช้กระบวนการเสริมสร้างความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักต่อการเรียนรู้
และจูง ใจให้ ผู้เรียนผู้เรีย นเข้ารับการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติด้ านอาชีวศึกษา(V-net) และมีผลการ
ทดสอบสูงขึ้น
2) สถานศึกษาควรเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ในกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิชาชีพ และเพิ่มงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์บ่มเพาะฯ ให้ได้ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษาต่อไป
3) สถานศึกษาควรส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ
4) สถานศึ ก ษาควรเพิ่ ม งบประมาณในการด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการดู แ ลและแนะแนวผู้ เรี ย นที่
สถานศึกษาประเมินแล้วว่าใช้ได้มีประสิทธิภาพ
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5) สถานศึ ก ษาควรปรั บ ลดกิ จ กรรมและบู ร ณาการกระบวนการให้ ก ระชั บ เพื่ อ ลดภาระของครู
ผู้รับผิดชอบให้สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการดูและและแนะแนวผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
6) ควรเพิ่ ม งบประมาณเพื่ อพั ฒ นามาตรฐานองค์ก ารนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ ง ประทศไทยภายใน
สถานศึกษา
7) สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะทางจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
8) สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนการสอน
9) สนุบสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
10) ผู้บริหารควรสร้างโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
11) สนับสนุนทีมผู้บริหารทางานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
12) สถานศึกษาควรขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล เนื่องจาก
สถานศึกษามีเครือข่ายสถานประกอบการที่เข้มแข็ง
13) ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับครูและ
นักศึกษา
14) ควรส่งเสริมให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้ผลิตนวัตกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาตามความ
ต้องการของชุมชน
15) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชานานวัตกรรมที่ผลิตขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการบริการชุมชนและ
จิตอาสา
16) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
17) ควรสนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง
(2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ สถานศึกษาได้กาหนดประเด็นคุณภาพ
ในการสร้างความเชื่อในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา2562 จานวน 5 กิจกรรม เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ ต่อการเรียนทางสาย
วิชาชีพของผู้เรียน ที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม นาไปสู่การพัฒนาประเทศ มีการดาเนินกิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ได้แก่
1) กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
2) กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพ
3) กิจกรรมจัดซื้อจัดหาหนังสือสาหรับผู้เรียน
4) กิจกรรมจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนสาหรับผู้เรียน
5) กิจกรรมจัดซื้อจัดหาชุดนักศึกษาสาหรับผู้เรียน
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ผลการดาเนินกิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ที่ดี เข้ามามีส่วนร่วมร่วมต่อ
กิจกรรม และมีความมั่นใจในการนาบุตรหลานมาเข้าเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการ
เรียนการสอนระบบทวิภาคีที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและอนาคตให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา และสถานศึกษาได้
ดาเนินการประเมินผลกิจกรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นและความพึงพอใจ มีความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ยทุกกิจกรรมเท่ากับ 4.53
(3) การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 มีเป้าหมายเพื่อ
ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญา
2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
(4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice)
สถานศึกษา ได้พิจารณา “โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก” เป็นแบบอย่าง
ที่ดี(Best Practice) มีการดาเนินงานดังนี้
โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ความเป็นมา
ธุรกิจค้าปลีก เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของทุกคน สาหรับในประเทศไทย ธุรกิจ
ค้าปลีกมีมูลค่ากว่า 500,000ล้านบาท ดังนั้นการค้าปลีก จึงมิได้หมายถึงสิ่งเล็กๆน้อยหรือการขายเท่านั้น แต่
หมายความรวมถึง การตลาด การขาย การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด การคลัง การเงิน การบัญชี การลงทุน
การออกแบบ การจัดเรียงสินค้า เป็นต้น ประกอบกับการขยายตัวทางธุรกิจค้าปลีก มีการขยายตัวอย่างมาก
ดังนั้น บริษัท ซั.พี.ออล์ล จากัด(มหาชน) จึงได้ทาความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา
พนักงานและตอบสนองตลาดแรงงานด้านธุรกิจค้าปลีก จึงจัดทาโครงการนี้ร่วมกับสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรสายวิชาธุรกิจค้าปลีกให้สถานประกอบการ
2.เพื่อผลิตบุคลากรสายธุรกิจค้าปลีกอย่างมีคุณภาพ
3.เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน
วิธีดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทาแผนงานและจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ผลการดาเนินงาน
1.จานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นปวช.จานวน 211 คน ระดับชั้น
ปวส. จานวน 114 คน รวม 325 คน คิดเป็นร้อยละ 43.83 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
1.1) สถานประกอบการที่ร่วมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีความต้องการนักเรียน
ระดับ ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นที่ จ.กาแพงเพชร จ.ตาก และ จ.สุโขทัย จานวน
ไม่ต่ากว่า 45 คน ระดับปวส.สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ บริษัทมีความต้องการนักเรียน
จานวนไม่ต่ากว่า 35 คน และสาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคารบริษัทมีความ
ต้องการจานวนนักเรียนจานวน 5-10 คน มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2) ผู้เรียนในระบบทวิภาคี สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. 49 คน
ระดับ ปวส. 58 คน และมีการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.
ได้รับทุนเรียนต่อจากบริษัท CP ALL 35 คน ศึกษาต่อสถาบันอื่น 4 คน และประกอบอาชีพ
อื่น
10 คน ระดับ ปวส. ได้รับทุนเรียนต่อจากบริษัท PIMจานวน 40 คน ได้บรรจุเป็นพนักงานกับ
สถานประกอบการ 8 คน จบแล้วประกอบอาชีพอื่น 10 คน
1.3) สถานประกอบการเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกระบบทวิภาคีร่วมกัน
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1.4) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
1.5) สถานมีแนวทางในการเปิดขยายการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสาขาอื่นที่เปิด
ทาการสอน
1.6) ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการที่
สามารถนาไปใช้ประกอบวิชาชีพได้
2.ผลจากการดาเนินโครงการ
สถานศึกษาและครูได้รับรางวัลจากบริษัท ซี.พี.ออล์ล จากัด(มหาชน) ดังนี้
1.เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ Q-Platinum โครงการเชิดชูเกียรติประจาปี
2562 ผลงาน “การรับนักศึกษาทวิภาคีตามเป้าหมายและดูแลแนะนาให้คาปรึกษา
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ”
2.เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับบุคคล Q-Daimon “ดูแลให้คาปรึกษา
ยอดเยี่ยม” โครงการเชิดชูเกียรติประจาปี 2562
3.เกียรติบัตร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็น”ครูดีเด่น”
ประเภทครูพี่เลี้ยง/ครูนิเทศ ในโครงการ เชิดชูครู ซีพี ออลล์ ประจาปีการศึกษา
2562
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สวนที่ ๒
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1)ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี (รหัสสถานศึกษา) 1162100017
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544
2)ที่ตั้ง ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 39 ซอย 12 หมู่ที่ - ถนน ประชาหรรษา แขวง/ตาบล ในเมือง
เขต/อาเภอ เมืองกาแพงเพชร จังหวัด กาแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 0-5571-6459 โทรสาร 0-5571-6951 Website www.pcct.ac.th
E – mail
3)สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4)ประวัติสถานศึกษา
ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ได้ ร่วมจัดการศึกษา“โรงเรียนพณิชยการกาแพงเพชร”ซึ่งก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20
พฤษภาคม 2522 โดยเปิดทาการสอนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ และได้ร่วมก่อตั้ง “โรงเรียนบริหารธุรกิจพณิชยการกาแพงเพชร” เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2527 เพื่อเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจสาขา
การบัญชี
ต่อมาปี 2544 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินการของ บริษัทพณิชยการกาแพงเพชร จากัด เป็นดร.พิทักษ์
และคุณอร มหบุญพาชัย เป็นผู้บริหารบริษัทฯ และก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจากัด ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีขึ้น
ใหม่ ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย และครอบครัว มีแนวคิดในการตั้งสถานศึกษา ตามแนวนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ สนองความต้องการและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนในสาขาวิชาชีพ เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ง ชาติฉบับที่ 9 จึง ได้จัดทา “Mind – Map
สถานศึกษาในฝัน” ขึ้นโดยมี ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย เป็นผู้มีอานาจทาการแทน เพื่อก่อสร้างสถานศึกษาแห่ง
ใหม่บนเนื้อที่ 100 ไร่และได้ร่วมกับครอบครัว กาหนดชื่อสถานศึกษาแห่งใหม่ว่า “โรงเรียนภักดีพณิชยการ
และเทคโนโลยี”
คาว่า “ภักดี” นั้นมีความเป็นมาจากต้นตระกูลของ “คุณอร มหบุญพาชัย(สกุลเดิมผู้ภักดี) สมัยคุณปู่
ในฐานะข้าบาทผู้ใกล้ชิด พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลงกฎ ขณะนั้นดารงตาแหน่งเป็นแม่ทัพน้อยกองทัพภาค
ที่ 3 เมืองพิษณุโลก รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นที่ไว้วางพระทัยยิ่ง ใน
ความจงรักภักดีของท่านขุนฯ ประจวบกับทางราชการได้ประกาศกฎหมายให้ใช้นามสกุล ด้วยพระเมตตาของ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลงกฎ จึงได้ขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่คุณปู่ของ “คุณอร” และได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณพระราชทานนามสกุล ให้เป็น “ขุนศรีพานิช(ผู้ภักดี)” และเพื่อความเป็นศิริมงคลแห่งสถาบัน
จึงได้
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เอานามสกุลอันเป็ นมงคลนาม ตั้งเป็นชื่อสถาบันว่า “ภักดีพณิ ชยการและเทคโนโลยี ” โดยเริ่มดาเนินการ
ก่อสร้างและทาพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544
ในปี พ.ศ. 2554 สถานศึกษาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี”
5)สีประจาวิทยาลัยฯ
น้าเงิน-เทา
น้าเงินคือ
สีแห่งความมั่นคง เข้มแข็ง หมายถึง การศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพเยาวชน
และสังคมสู่ความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ
สีเทาคือ สีแห่งมันสมอง และจิตใจ เปรียบประดุจสติปัญญาที่เลิศล้าและความคิดสร้างสรรค์
ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
6)กฎปฏิบัติ 10 ประการ
สาหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติของนักศึกษา
1. ไม่มาเรียนสาย
2. แต่งกายถูกระเบียบ
3. พฤติกรรมเรียบร้อย
4. อ่อนช้อยมารยาท
5. ปราศจากยาเสพติด
6. รักษาสิทธิของตน
7. สร้างความอดทนเป็นนิสัย 8. มีวินยั ในตนเอง 9. เร่งพัฒนาความรู้ 10. เชิดชูสถาบัน

7)สัญญลักษณ์ประจาสถานศึกษา

พระวิษณุ เรือสาเภา ฟันเฟือง มีเพชรหน้าตัดตรงกลางอยู่ภายในวงแหวนด้านใน วงแหวนรอบ
นอกมีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านบน ชื่ออาเภอและจังหวัดอยู่ด้านล่าง ขั้นด้วยดอกบัวด้านละ1 ดอก
พระวิษณุ
หมายถึง เทพซึ่งเป็นบรมครูแห่งช่าง
เรือสาเภา
หมายถึง สัญลักษณ์แห่งธุรกิจการค้าในระดับสากล
ฟันเฟือง
หมายถึง เครื่องจักรกลและระบบกลไก
เพชรหน้าตัดตรงกลาง หมายถึง ความมีคุณค่า ความเจิดจรัสรุ่งเรืองและความมั่นคงแห่งสถาบัน
8)ต้นไม้ประจาสถานศึกษา
คือ ต้นทองกวาว
ภายในบริเวณสถานศึกษา มีต้นทองกวาวขึ้นปะปนกับพรรณไม้อื่นๆ เป็นจานวนมาก เป็นไม้ยืนต้น
ที่มีดอกสีเหลือง-สีแดง ในฤดูกาลจะออกบานสะพรั่งสวยงามมาก จึงได้อนุรักษ์ไว้เป็น “ต้นไม้ประจา
สถานศึกษา” ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “ทองธรรมชาติ” บ่งบอกถึง ความเป็นทองแท้-ทองบริสุทธิ์ ที่ไม่สามารถ
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แปรเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้ มีความคงทนมีคุณค่าในตนเอง เฉกเช่นเดียวกับ“การศึกษา” ที่ให้ความรู้ ประสบ
การณ์ ทักษะ แก่เยาวชน ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ดุจเดียวกับ “ทองแท้”หรือ “ทองธรรมชาติ”
2.2 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม
จังหวัดกาแพงเพชร หรือเมืองชากังราว เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์แห่ง
หนึ่ง มีความเจริญรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง บนพื้นที่ราบ ลุ่มน้าเจ้าพระยา
ตอนบน มีแหล่งน้าอันอุดมสมบูรณ์ อันเกิดจากขุนเขาทางทิศตะวันตกของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากการทับ
ถมของตะกอน พื้นที่ครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม ทาให้จังหวัดกาแพงเพชรมี
ความอุดมสมบูร ณ์ ไปด้ วยพื ชพรรณธัญ ญาหาร ผลผลิ ตทางการเกษตรที่ สาคัญ คือ ข้ าว อ้อ ย กล้ายไข่ มั น
สาปะหลัง ข้าวโพด และยางพารา โดยเฉพาะกล้วยไข่ที่มีผลสีทอง เนื้ออ่อนนุ่ม รสชาติหวานลิ่นหอมที่สุดใน
เมืองไทย ซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่สาคัญ และนาชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาแพงเพชรอย่างมากจนได้รับฉายาว่า
“เมืองกล้วยไข่”
1)สัญลักษณ์ประจาจังหวัด
คือ รูปกาแพงเพชรประดับเพชรเปล่งประกายแห่งความงดงามโชติช่วงประดิษฐานอยู่ในวงกลม
2)ธงประจาจังหวัด
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นสีอยู่ 3 สี คือ เหลือง แดง และเขียวใบไม้ มีรูปตราสัญลักษณ์ของ
จังหวัดอยู่ตรงกลางผืนผ้าสีแดง แถบสีเหลือง ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว แสดงว่า จังหวัดนี้เป็นเมืองที่สร้าง
ในสมัยโบราณ มีปูชนียวัตถุเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่มาก แถบสีแดงขนาด 3 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว แสดงว่า จังหวัด
นี้เคยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณ ได้ทาศึกสงครามกับพม่าหลายครั้งหลายหน แถบสีเขียวใบไม้ ขนาดกว้าง 2
นิ้ว ยาว 10 นิ้ว แสดงว่า จังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาชนิด อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
3)ต้นไม้ประจาจังหวัด
สีเสียดแก่น
พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดกาแพงเพชร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia Catechu Wild.
วงษ์
LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ
Catechu tree
4)ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร เปลือกสีเทาคล้าแตกเป็นสะเก็ดบาง เรือนยอดเป็นรูปกรวย
ต่าๆ ตามกิ่งก้านมาหนามโค้ง เป็นคู่ทั่วไป ใบประกอบรูปขนนก 2 ชิ้น มีก้านแขนง 10 – 20 คู่ใบย่อยเล็กเรียง
กันอยู่หนาแน่นประมาณก้านละ 30 – 50 คู่ ดอกเล็กออกเป็นช่อแบบหางกระรอก สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ยาวประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบน บาง สีน้าตาลแตกเมื่อแห้ง
5)นิเวศวิทยา ถิ่นเดิมของไม้ชนิดนี้อยู่ในประเทศอินเดีย ทนความแห้งแล้งและทนไปได้ดี ขึ้นได้ดีในที่แห้งแล้ง
และภูเขาหิน
ออกดอก เดือนเมษายน–เดือนพฤษภาคม เป็นผลระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
การเก็บเมล็ด เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
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การขยายพันธุ์ โดยเมล็ด
ประโยชน์ ไม้ใช้ทาเสา ตง คาน สะพาน ทาด้ามเครื่องมือทางการเกษตร ให้น้าฝาด ชนิด Catechol
ฟอกหนัง และให้สีน้าตาล ใช้ย้อมผ้า แห อวน หนัง ก้อนสีเสียดเป็นยาสมานแผล แก้โรคท้องร่วง บิด ไข้จับสั่น
อมแก้ไอ แก้เสียงแห้ง รักษาแผลต่อมในลาคอ รักษาเหงือก ลิ้น และฟัน รักษาโรงผิวหนัง ล้างแผลไฟไหม้
6)ดอกไม้ประจาจังหวัด
คือ ดอกพิกุล เป็นไม้ยืนต้น สูง10–25 เมตร ใบเดี่ยว เรียวสลับ รูปไข่หรือรูปวงรี
กว้าง 3–6 ซม. ยาว 5–12 ซม. ขอบใบเป็นคลื่น ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุก 2 – 6 ดอก ที่ซอกใบ หลีบดอก
สีนวล กลิ่นหอม ผลเป็นผลสด รูปไข่
7)คาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแรงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
8)ขนาดพื้นที่
จังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่ 8,954.3855 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,596,490.63 ไร่ เป็นพื้นที่ทา
การเกษตร ประมาณ 3,209,890 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.67 ใช้ประโยชน์อื่นประมาณ 828,079 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 15.39 และเป็นพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 1,341,687.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.97
2.3 สภาพทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดกาแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โดยอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอโพธิ์ทะเล
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
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(2.4) แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
2.4.1 คณะที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษา

พระธรรมภาณพิลาส

พลเอกพลางกูรกล้าหาญ

พล.ต.ท.วสันต์ วัสสานนท์

เจ้าอาวาสวัดคูยาง

อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

อดีตผู้บัญชาการ

เจ้าคณะจังหวัดกาแพงเพชร

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย

ตารวจภูธรภาค 6

นายนิทัศน์ ชิวารักษ์

นายประเทือง เกตุอ่า

อดีต ผจก.อาวุโส
ธนาคารกรุงเทพฯ
สานักงานภาค จ.นครสวรรค์
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต

ประธานกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1

ทญ.ดร.เศวดีภ์
เติมสุขนิรันดร
ทันตแพทย์
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา(ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด)

ประธานกรรมการ

ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย
ผู้รับใบอนุญาต

ดร.ธิติ มหบุญพาชัย
แทนผู้อานวยการ

นายบุญเลิศ ยมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
แทนผู้จัดการ

นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
ผู้แทนครู

ชื่อ – สกุล
ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย
ดร.ธิติ มหบุญพาชัย
ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
นายวิรัติ กล้าหาญ
นายลิ่ม ขุนพิทักษ์
นางสาวบุญยนุช ธนาโชติวัต
นายบุญเลิศ ยมนา
นางเกศกนก ชนะพิศ
นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
นายประหลาด จันทะโก

นายวิรัติ กล้าหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเกศกนก ชนะพิศ
ผู้แทนผูป้ กครอง

นายลิ่ม ขุนพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวบุญยนุช ธนาโชติวัต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประหลาด จันทะโก
ผู้แทนครู(เลขานุการ)

ตาแหน่งใน
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง

หมายเหตุ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1 ปีการศึกษา
“
“
“
“
“
“
“
“

ผู้รับใบอนุญาต
แทนผู้อานวยการ
แทนผูจ้ ัดการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนครู
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2.4.3 คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2561

นางณภณัฐ เสาวยงค์
ประธานกรรมการ

นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ

นางปรีดาวรรณ ฟักสุวรรณ

นางเกศกนก ชนะพิศ

ผู้แทนครู

ผู้แทนผูป้ กครอง

ผู้แทนผูป้ กครอง

นายเชิญ นรกิจ

นายณัฐวุฒิ พิมพา

ผู้แทนชุมชน

ผู้แทนชุมชน

นางสาวอรัญญา กันทะวงค์
ผู้แทนนักศึกษา

นางสาวนพวรรณ สายแวว
ผู้แทนนักศึกษา
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2.4.4 คณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่

คณะกรรมการบริหารงานอาคารและสถานที่
ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
ประธาน
คณะกรรมการร่วมครู-นักศึกษา
ดูแล-กากับ-ติดตาม

กำกับและติดตำมห้องคอมพิวเตอร์
ดร.ธิติ , นายประภพ
ห้องคอมพิวเตอร์ 4 (223)
ครูปริเยศ
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 (224)
ครูสุพัตรา
ศูนย์อินเตอร์เน็ต
Smast Class Room

นายประภพ
ห้องเรียนประกอบคอม (143)
นายฐาปณัฐ
ศูนย์ช่างก่อสร้าง
ครูเอนก

ศูนย์ช่างยนต์ 1 ครูจิรวัฒน์
ศูนย์ช่างยนต์ 2 ครูกรกต
ศูนย์ดนตรี
นายภูวเดช
ห้องเขียนแบบ ครูเอนก
อาคาร อร-พิทักษ์ ครูกุญชรี
ชั้น 1
น.ส.สุกันญา
ชั้น 2
ครุกุญชรี
ชั้น 3
ครูกุญชรี
ชมรมศิษย์เก่าฯ ครูประหลาด
คณะกรรมการนักศึกษา
ครูกิติมาภรณ์
ห้องอุปกรณ์กีฬา ครูเอนก
ตรวจสอบความเรียบร้อย ของ
อาคาร/สถานที่/ระบบไฟ
ครูเอนก, ครูน้าฝน,
, นส.ธัญญาลักษณ์

อาคารผู้ภักดี
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4

สนง.บริหารโครงการ วิจัยและแผน
นส.สุกันญา

ครูน้าฝน
ครูกชกร
ครูสุพัตรา
ครูเกศกนก

สานักงานชั้น 1
พิมพ์ดดี ไทย 1
พิมพ์ดดี ไทย 2
พิมพ์ดดี อังกฤษ

ครูน้าฝน
ครูเกศกนก
ครูสุพรรษา
ครูเกศกนก

ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก
ครูกชกร , ครูชนะ
ศูนย์ธุรกิจค้าปลีก
ครูกชกร , ครูธีรดา

อาคารโรงยิม
นายพนิต
หอพระ/โรเนียว ครูเกศกนก
โรงอาหาร
ครูเกศกนก
สวนหย่อม
ครูน้าฝน
พระวิศณุ/ หอประชุมบุญพาชัย
ครูกรกต, ครูจิรวัฒน์
ห้องใต้ป้าย ครูเอนก
งานหอพักหอพักชาย
ครูเอนก, ครูพนิต ,
นายกรกต , นายประภพ
งานหอพักหอพักหญิง ครูกุญชรี
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2.4.5 คณะกรรมการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

คณะกรรมการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย
ผู้อานวยการ / ผู้รับใบอนุญาต
ประธาน
นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองประธาน
นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
สาขาวิชาการบัญชี
กรรมการ

นส.กุญชรี บุญคุ้มครอง
สาขาวิชาสามัญ
กรรมการ

ส.อ. ปริเยศ จันทะโก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการ

นายจิรวัฒน์ ทองหล่อ
สาชาวิชาช่างยนต์
กรรมการ

นางน้าฝน หญ้าลาบ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นายณัฐวุฒิ พิมพา
ประธานชุมชนประชาหรรษา
กรรมการ

นางเกศกนก ชนะพิศ
อ.ฝ่ายปกครอง
กรรมการ

ประธาน
คณะกรรมการนักศึกษา
กรรมการ

ร.ต.ท สัมพันธ์ อิ่มมาก
รองสวป.สภ.เมือง
กาแพงเพชร
กรรมการ(084-7213730)

นายเอนก เมืองฉาย
อ.ฝ่ายปกครอง
กรรมการและเลขานุการ

นส.สุพัตรา วงษ์ยอด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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2.4.6 แผนผังการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายพิทักษ์ มหบุญพาชัย

ชมรมศิษย์เก่า

ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

ผูป้ ระสานงาน : นายประหลาด จันทะโก

คณะกรรมการฝ่ายแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การทางานสถานศึกษา
ที่ปรึกษา

ดร.ธิติ มหบุญพาชัย
นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
ประธาน
ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
กรรมการ นายประหลาด จันทะโก
นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
น.ส.ธันยรัตน์ กอสัมพันธ์
นางอัญญ์มาลี กอสัมพันธ์
นางเกศกนก ชนะพิศ
น.ส.กุญชรี บุญค้มครอง
เลขานุการ
น.ส.สุกันญา ขุมเพชร
ผู้ช่วยเลขานุการ น.ส.กมลรัตน์ นาคนาม

หัวหน้างานฝ่ายการเงิน งบประมาณ น.ส.
ธันยรัตน์ กอสัมพันธ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี /วางแผน
งบประมาณ ธันยรัตน์ , ดร.ณภณัฐ
งานการเงิน
น้าฝน
บัญชีประจาวัน วณิชยา
บัญชีสถานศึกษา วณิชยา
จัดซื้อจัดจ้าง
น้าฝน
เงินอุดหนุน/โครงการเรียนฟรี
ธันยรัตน์, อัญญ์มาลี , สุพรรษา
ทุนการศึกษา ภาชินี
E-offce
สุพรรษา
งาน กยศ. ธันยรัตน์ , เกศกนก
งานตรวจสอบภายใน ธันยรัตน์
หัวหน้างานฝ่ายธุรการ
น.ส.กุญชรี บุญคุ้มครอง
ธุรการ/สารบรรณ
กุญชรี
Pcct.Shop
วณิชยา, น้าฝน
พัสดุทั่วไป
กุญชรี
ครุภัณฑ์ทั่วไป น้าฝน, เอนก,
จิรวัฒน์, อ.ปริเยศ
พัสดุคอมพิวเตอร์ วรวิทย์, ประภพ, ปริเยศ ,
สุพัตรา
พัสดุช่างยนต์ น้าฝน , เบญจะ, จิรวัฒน์ ,
อัศนัย , กรกต
พัสดุเครื่องพิมพ์ดีด
เกศกนก
พัสดุก่อสร้าง เอนก, น้าฝน
พัสดุกีฬา พนิต , น้าฝน
พัสดุดนตรี ภูวเดช, น้าฝน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

เลขานุการอานวยการ
ดร. ธิติ มหบุญพาชัย
ผู้ช่วย กุญชรี บุญคุ้มครอง

คณะกรรมการบริหารงาน
อาคารและสถานที่
คณะกรรมการดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

หัวหน้างานฝ่ายงานวิชาการ
นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
งานจัดการเรียนการสอน ทับทิม, กิติมา
ภรณ์ , อ.ประหลาด
นิเทศการสอน ทับทิม , อัญญ์มาลี
สาขาวิชาบัญชี
ทับทิม
สาขาคอมพิวเตอร์
สุพตั รา
สาขาช่างยนต์
เบญจะ
สาขาธุรกิจค้าปลีก กชกร , ชนะ
หมวดสามัญ
กุญชรี
วัดผลประเมินผล ทับทิม, อัญญ์มาลี
ฝึกงาน /ฝึกประสบการณ์ เกศกนก
ทับทิม, เบญจะ ,กชกร ,สุพัตรา ,เอนก
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา
ไพฑูรย์,ทับทิม,กชกร,สุพัตรา,เบญจะ
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
กชกร , สุพัตรา ,
สุพรรษา , เบญจะ
เตรียมฝึกงาน/เตรียมV-NET/เตรียมสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ อัญญ์มาลี,เกศกนก
งานสื่อการเรียนการสอน ปริเยศ, ทับทิม
งานวิจัยครู ทับทิม

หัวหน้างานฝ่ายงานทั่วไป
ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
นางเกศกนก ชนะพิศ
ประสานงานหน่วยงานภายในจังหวัด
ดร.ณภณัฐ , ประหลาด , เอนก
ประสานงานหน่วยงาน กทม. ดร. ธิติ
งานแผน/งบประมาณ ไพฑูรย์,ธันยรัตน์
นักศึกษาวิชาทหาร ประหลาด,ปริเยศ
ปกครอง เอนก, เกศกนก, อัศนัย
สถิตินักศึกษา สุพัตรา
ศูนย์ตรวจสารเสพติด / ติดตามพฤติกรรม
เอนก, เกศกนก , กรกต
ยานพาหนะ จิรวัฒน์,ชนะ,เอนก,อัศนัย
ควบคุมการใช้รถ น้าฝน
ควบคุมการใช้เครื่องปรับอากาศ สิทธิพร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ไพฑูรย์ , กชกร ,เบญจะ
ห้องพยาบาล
สุพัตรา
ตกแต่งศิลป์ อัญญ์มาลี , กุญชรี,
กิติมาภรณ์, ธันยรัตน์, สุพรรษา
ชุมชนสัมพันธ์ เอนก, อัศนัย, ภูวเดช
กิจกรรม/กีฬา/นันทนาการ อเนก , กิติมา
ภรณ์, ภูวเดช , พนิต
พัฒนา/ซ่อมบารุงเว็ปไซต์ วรวิทย์
ซ่อมบารุงคอมฯ ประภพ
ข่าวหนังสือพิมพ์ ไพฑูรย์ , กมลรัตน์
หนังสือรุ่น
ปริเยศ
สื่อ/โสต/เสียง ปริเยศ, วรวิทย์,ประภพ
ศูนย์พัฒนาระบบเอกสารวิทยาลัย
ไพฑูรย์ , สุกันญา ,กมลรัตน์

หัวหน้างานฝ่ายงานทะเบียน
(นายทะเบียน) อัญญ์มาลี
งานทะเบียนนักศึกษา สุพรรษา,
ธัญญาลักษณ์
ตรวจสอบคุณวุฒิ สุพรรษา
ข้อมูลศิษย์เก่า ปริเยศ
โปรแกรมบริหารสถานศึกษา สุพัตรา, สิทธิพร ,
ปริเยศ,วรวิทย์, ประภพ
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ที่ปรึกษา นายพิทักษ์ มหบุญพาชัย
ประธาน ดร.ธิติ มหบุญพาชัย
กรรมการ ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
นายประหลาด จันทะโก
กรรมการและเลขานุการ นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
ผู้ช่วยเลขานุการ น.ส.สุกันญา ขุมเพชร

สานักงานฝ่ายแผนพัฒนา และการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
หัวหน้า สนง. นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ไพฑูรย์ , ธันยรัตน์ , สุกันญา , กมลรัตน์
แผนงาน / โครงการ นายไพฑูรย์ ,
นส.สุกันญา , น.ส.กมลรัตน์
งานทั่วไป (ต่อ)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักศึกษา
กิติมาภรณ์
แนะแนวภายใน
สุกันญา
แนะแนวภายนอก ภูวเดช, สุกันญา,
จิรวัฒน์, ชนะ
งานพัฒนากิจกรรมชมรม
ภูวเดช , กิติมาภรณ์
ข่าวเว็ปไซต์ วรวิทย์
ออกแบบสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ วรวิทย์
Smast Class Room ประภพ
ศูนย์ธุรกิจค้าปลีก กชกร , ชนะ ,
ภูวเดช , ธีรดา
ประชาสัมพันธ์ ภูวเดช ,วรวิทย์ , กมลรัตน์
งานอาคารสถานที่ อเนก , สิทธิพร
ดูแลประสานงานร้านค้า เกศกนก
วิทยาการและห้องสมุด สิทธิพร

หัวหน้างานฝ่ายงานบุคลากร
นายประหลาด จันทะโก
งานบรรจุครูและบุคลากร ประหลาด
ทะเบียนครูและบุคลากร
กุญชรี
กรอบงานและระเบียบบุคลากร
ประหลาด, สิทธิพร
ข้อมูลครู /บุคลากร (ประจาเดือน)
สิทธิพร , สุพรรษา (ตรวจทาน)
ข้อมูลครู /บุคลากร (ประจาวัน)

(2.5) ข้อมูลด้านบุคลากร
2.5.1 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
สถานภาพ
วุฒิการศึกษา
วิ
ช
าชี
พ
จานวน
สาขาวิชา/สาขางาน
ครู
ต่ากว่า
(คน) ครู
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ประจา

อัตรา
จ้าง

มี

ไม่มี

13

11

2

9

4
5
4

3
5
3

1
1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

8

4

สาขาวิชาช่างยนต์
ประเภทวิชาสามัญ

8
6

รวม
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ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขางานบัญชี
สาขางานธุรกิจค้าปลีก

เอก

โท

ตรี

ปริญญา
ตรี

4

1

3

9

-

2
5
2

2
2

1
-

1
2

4
3
2

-

4

3

5

1

1

6

-

4
5

4
1

3
6

5
-

1
-

1
-

6
6

-

20

7

18

9

2

4
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-

รายชื่อครู – อาจารย์และบุคลากร
ผู้บริหาร/ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
ดร.พิทักษ์

มหบุญพาชัย

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

- น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต
ม.รามคาแหง กทม.
- กศ.ม. (เอกการบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ
สถาบันพระปกเกล้า จ.นนทบุรี
ประชาธิปไตยสาหรับผู้บริหารระดับสูง(ปปร.5)
- หลักสูตรผู้นาการบริหารการเปลี่ยนแปลงกพร.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(ผู้ว่าCEO.)
- ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สาขาการบริหารการศึกษา
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คณะผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ดร.ธิติ

มหบุญพาชัย

นางณภณัฐ เสาวยงค์

นายประหลาด จันทะโก

นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิศวกรรมโยธา(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยโตเกียว
(ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยโตเกียว
(ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บธ.บ. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บช.บ.
มหาวิยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
- กศ.ม.(การวัดและประเมินผล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปร.ด.(การศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กทม.
- น.บ.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.กศ.)
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม(พ.ม.)
กระทรวงศึกษาธิการ
- ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(วิชาเอกภาษาอังกฤษ/
พิษณุโลก
วิชาโทบริหารการศึกษา)
- หลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 1
เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก
- หลักสูตรเตรียมอาจารย์ใหญ่
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา รุ่นที่ 4
สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(วัดไร่ขิง)
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รายนามครู-อาจารย์
ครูผู้สอน
ประเภทวิชาพณิชยกรรม

วุฒิการศึกษา
ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
หัวหน้าประเภทวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สิบเอกปริเยศ จันทะโก - วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
- ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวสุพัตรา วงษ์ยอด - วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นางสาวสุพรรษา คาอิ่ม - ปวส. (บัญชี)
โรงเรียนภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
- ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โรงเรียนภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี
- บธ.บ.(บัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
- ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ครูอัตราจ้างประจาสาขาวิชา
นายฐาปณัฐ ปุ่มเพ็ชร์ - ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
- วธ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
สาขาวิชาการบัญชี
นางณภณัฐ เสาวยงค์
นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ

- บธ.บ. (การเงิน)
- บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)
นางอัญญ์มาลี กอสัมพันธ์ - ปวส. (บัญชี)
- ศศ.บ.(บัญชี)
นางสาวธันยรัตน์ กอสัมพันธ์ - ปวส. (บัญชี)
- ศศ.บ.(บัญชี)
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
นางเกศกนก ชนะพิศ

- ศศ.บ.(การจัดการ)
- ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
- ประกาศนียบัตรครูต้นแบบ
สาขาธุรกิจค้าปลีก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนบริหารธุรกิจพณิชยการกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
โรงเรียนบริหารธุรกิจพณิชยการกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
บริษัท CP ALL จากัด (มหาชน)
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นางน้าฝน หญ้าลาบ

- ปวส.(บัญชี)
- กศ.บ. (แนะแนว)
- ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
นายชนะ มหบุญพาชัย
- รปม.(การปกครองท้องถิ่น)
- ประกาศนียบัตรครูต้นแบบ
ธุรกิจค้าปลีก
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
นายพนิต บรรณสาร
- วท.บ. (เกษตรเคมี)
- วท.บ. (ธุรกิจเกษตร)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ดร.ธิติ มหบุญพาชัย
นายเอนก
เมืองฉาย
นางสาวกชกร ไทยไชยนต์

โรงเรียนภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บริษัทซีพี.ออลล์ จากัด(มหาชน)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ธิติ มหบุญพาชัย หัวหน้าประเภทวิชา
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว
- ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
- วศ.บ.เครื่องกล(วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นายจิรวัฒน์ ทองหล่อ
- ปวส.(ช่างยนต์)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
- ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม
นายกรกต
จันทร์นุช
- คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต)
ล้านนาพิษณุโลก
นายณัฐพล
ม่วงทอง
- ปวส.(สาขางานเทคนิคยานยนต์)
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต)
ล้านนาพิษณุโลก
นายนิธิ ถิระสาโรช
- ปวส.(สาขาช่างยนต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาพิษณุโลก
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต)
ล้านนาพิษณุโลก
นายคมสัน ปิ่นมั่น
- ปวส.(สาขาเทคนิคยานยนต์)
วิทยาลัยการอาชีศรีสาโรง จ.สุโขทัย
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต)
ล้านนาพิษณุโลก
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หมวดวิชาสามัญ
นายประหลาด จันทะโก
กทม.
นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
นางสาวกุญชรี บุญคุ้มครอง
นางภาชินี
ทุ่งโพธิ์ตระกูล
นางสาวกิติมาภรณ์ ดวงเนตร

นายประหลาด จันทะโก
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

หัวหน้าหมวดวิชา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ค.บ. (ภาษาไทย)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
- วท.บ.(ชีววิทยา)
- ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาสามัญ
นางสาวกมลรัตน์ นาคนาม - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2.5.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ประเภทบุคลากร

จานวน
(คน)

บุคลากรทางการ
ศึกษา
บุคลากรสนับสนุน
(นักการภารโรงและ
ลูกจ้าง)

สถานภาพ

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ประจา พิเศษ

มี

ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
เอก
โท
ตรี
ตรี

2

2

-

-

-

-

1

1

2

7

7

-

-

-

-

-

-

7

9

9

-

-

-

-

1

1

7

รายนามบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร
นายอังกูร

วุฒกิ ารศึกษา
มหบุญพาชัย

นางสาวสุกันญา ขุมเพชร

- บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)
- ศศ.บ. (การจัดการ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บุคลากรด้านการสนับสนุน
นายเพชร
นางชวนชื่น
นางปรีดาวรรณ
นางสาวณภัสนันท์

เงินทอง
หญ้าลาบ
ฟักสุวรรณ
กรองแก้ว

นางสาวบุปผา
นางสาวอัมพร
นายประจิม

รอดนิ่ม
รอดนิ่ม
สรรพมงค์
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2.6ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2.6.1 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี ปีการศึกษา 2562

หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/
สาขางาน
สาขางานการบัญชี

ปวช.
ประเภทวิชา
พณิชยกรรม

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
ปวช.
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขางานยานยนต์

ชั้นปี
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

รวม ปวช.
สาขางานการบัญชี
ปวส.
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
สาขางาน
ธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวนทั้งหมด

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

จานวนผู้เรียน
ปกติ

ทวิภาคี

44
17
25
53
44
24
87

72
52
48

45
39
339
18
22
18
12

211

49
60
5
10
5
85
424

114
325

749
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2.6.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน
ระดับชั้น ปวช.
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
4. สาขาวิชางานยานยนต์
รวมระดับปวช.
ระดับชั้นปวส.
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขางานสะดวกซื้อ
4. สาขางานธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
5. สาขางานเทคนิคเครื่องกลการเกษตร
รวมระดับปวส.
รวมทั้งหมด

ปกติ

จานวน
ทวิภาคี

20
16
42
27
63

42

18
10
50
5
5
33
96

55
97

เทียบโอน

รวม
20
16
42
27
105
16
12
32
4
5
88
193

2.7 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
2.7.1 หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ดังนี้
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จานวน 3 สาขางาน ได้แก่
1.1 สาขางานการบัญชี
1.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 1 สาขางาน ได้แก่
2.1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
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2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 สาขาวิชาสะดวกซื้อ
1.4 สาขาวิชาธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่
2.1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลการเกษตร
2.8 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
2.8.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ
1.“อาคารผู้ภักดี” ขนาด 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน 25 ห้อง
2. “อาคารอร-พิทักษ์ ” ขนาด 3 ชั้น ใช้เป็นอาคารสานักงานฯ ชั้นที่ 1-2 เป็นห้องปฏิบัติการของ
ผู้บริหาร
ครูและเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ห้องเรียนปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี ชั้นที่ 3 ห้องเรียนรวมขนาดความจุ 200 คน
3.“อาคารบุญพาชัย” อาคารทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น ใช้เป็นอาคาร ขนาดความจุ 1,500 คน มีเวทียกพื้น
ห้องควบคุม ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ และด้านหลังเวทียกพื้นเป็นห้องเรียนแผนกช่างยนต์ 3 ห้อง และ
ด้านล่างใช้เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมสาขาช่างยนต์” พร้อมมีห้องแต่งตัวนักแสดง ชาย-หญิง 2 ห้อง พร้อมห้องน้า
จานวน 1 หลัง
4. อาคารศูนย์ฝึกอบรมสาขาช่างยนต์ 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
5. อาคารฝึกอบรมสาขาช่างยนต์สามเหลี่ยม จานวน 1 หลัง
6. อาคารศูนย์ฝึกอบรมสาขาช่างก่อสร้าง ขนาด 2 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง
7. อาคาร “ คลังข้อสอบ ” ขนาด 2 ชั้น ชั้นบนเป็นป้ายชื่อสถานศึกษา จานวน 1 หลัง
8. อาคารจตุรทิศ ” อาคารห้องสมุด(คสล.) ทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น
ชั้นที่ 1 เป็นศูนย์ศึกษาสื่อทางไกล และกิจกรรมดนตรี สามารถใช้เป็นที่ประชุมขนาด
ความจุ 800 คน
ชั้นที่2 เป็นศูนย์วิทยบริการ ห้องทางานครู บรรณารักษ์ / ห้องเรียน จานวน 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง
9.อาคารห้องน้า ขาย/หญิง(คสล.) ห้องน้าหญิง 10 ห้อง ห้องน้าชาย 7 ห้อง ห้องปัสสาวะชาย 10 ที่
จานวน 2 หลัง
10. อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่/นักการภารโรง จานวน 4 หลัง
11. อาคาร(คสล.) ใช้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการสาขาช่างก่อสร้างและสาหรับเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์/พัสดุ
งานช่าง งานช่างก่อสร้าง และห้องน้าครู อาคาร 3 จานวน 3 หลัง ห้องเรียน 4 ห้อง ห้องฝึกงาน 3 ห้อง
12. ศาลาทรงแปดเหลี่ยม สาหรับการนันทนาการของบุคลากร จานวน 1 หลัง
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13. อาคารพุทธสถาน(คสล.) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจาสถานศึกษา 2 ชั้น ชั้นล่างเก็บ
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จานวน 1 หลัง
14. อาคารที่ประดิษฐานพระวิษณุกรรม จานวน 1 หลัง
15. อาคารสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. จานวน 3 หลัง
16. อาคารยิมฯทรงหลังคาโค้ง 1 หลัง พร้อมสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน แลที่นั่งเชียร์ จานวน 8 ที่
17. สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน จานวน 1 สนาม (รองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติและ
ระดับสโมสร)
18. สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน จานวน 2 สนาม
19. สนามวอลเลย์บอล ขนาดมาตรฐาน จานวน 1 สนาม
20. สนามตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน จานวน 1 สนาม
21. สวนหย่อมรอบบริเวณพื้นที่โรงเรียน(มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม)
22. พื้นที่ลานเอนกประสงค์/สวนพักผ่อนหย่อนใจ หน้าอาคารสานักงาน
23. ถนน(คสล.) รอบบริเวณโรงเรียน
24. สระน้าพุ บริเวณหน้าศูนย์ฝึกอบรมช่างยนต์
25. ลานจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์
26. โรงจอดรถ จานวน 3 หลัง
27. อาคารศูนย์คลายเหงา (กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา) และศาลาพักผ่อน รวม 16 หลัง
28. อาคาร PCCT SHOP จานวน 1 หลัง
29. ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จานวน 1 ห้อง บริหารข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการบริหารด้วย
ระบบ LAN.
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2.9 ข้อมูลด้านงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจาปีการศึกษา 2562 (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563)
รายรับ
เงินอุดหนุนรายหัว
รายได้เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายได้เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน

8,090,739.43
506,350.00
1,066,000.00

รายได้เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

245,180.00

รายได้เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน

493,200.00

รายได้เงินอุดหนุนค่าเครื่องมืออาชีวศึกษา

84,000.00

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2,995,280.00

ค่าธรรมเนียมอื่น

2,422,827.00

ดอกเบี้ยรับ
รายได้สนับสนุน
รายได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

13,819.92
455,290.00
-

16,372,686.35

รายจ่าย
แผนงานบริหารและงานทั่วไป
เงินเดือนครูและผู้บริหาร
เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา

4,738,800.00
454,100.00

ค่าตอบแทนครูและบุคลากร

1,008,725.90

งบปรับปรุงอาคารสถานที่

-

ค่าเสื่อมราคา

2,529,801.02 8,731,426.92

งบดาเนินการ
แผนงงานทั่วไป

1,096,589.45

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,804,380.00
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แผนงานกิจกรรม/โครงการ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
รายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่าย

3,739,975.43
-

6,640,944.88
15,372,371.80
1,000,314.55
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2.10 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
2.10.1 ปรัชญาของสถานศึกษา
“ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้าทักษะวิชาชีพ”
ความรู้ดี คือ เป็นผู้มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ตลอดจนทักษะ ความชานาญ
ความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีวินัย
คือ การยึดมั่นให้เกิดวินัยในตนเอง รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สถาบัน รักษาเกียรติ ชื่อเสียงของตนเอง เชิดชูสถาบัน
ใฝ่คุณธรรม คือ การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้าใจ รู้จักเอื้ออาทรช่วยเหลือ
ผู้ที่ด้อยกว่า มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาตนอยู่ในระเบียบวินัย รักษา
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
เลิศล้าทักษะวิชาชีพ คือ เป็นผู้มีความสามารถนาความรู้ความชานาญในทางการปฏิบัติไปใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ในทางวิชาชีพทุกแขนง
2.10.2 อัตลักษณ์ของผู้เรียน
1) อัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน “ยิ้ม-ไหว้-ทักทายเป็นนิจ มีจิตอาสาเพื่อสังคม”
2) อัตลักษณ์ในอนาคต(เป้าหมาย) “เข้มแข็งด้านวิชาชีพ เพียบพร้อมคุณธรรม”
2.10.3 เอกลักลักษณ์ของสถานศึกษา
1) เอกลักษณ์ในปัจจุบัน “สถาบันแห่งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณี”
2) เอกลักษณ์ในอนาคต(เป้าหมาย) “สถาบันแห่งการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสร้าง
ผู้ประกอบการ”
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2.11 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
2.11.1 วิสัยทัศน์(Vision)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ไว้ดังนี้
“จัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ค้นหาและพัฒนาสุนทรียภาพของผู้เรียน บริหารอย่างมี
ส่วนร่วม สร้างความมั่นคงให้กับบุคลากร ตอบสนองท้องถิ่นและสังคม ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียง”
2.11.2 พันธกิจ(Mission)
เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนด จึงได้กาหนดพันธกิจ และเป้าประสงค์(Goals) รองรับการพันธกิจ ไว้ดงั นี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีผล
การประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
พันธกิจที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
โดยมีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
เป้าประสงค์
สถานศึกษาสามารถสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
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และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดีขึ้นไป
2.11.3 กลยุทธ์(Strategy)
เพื่อให้เป้าประสงค์(Goal) ตามพันธกิจบรรลุผล สถานศึกษาจึงกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละ
พันธกิจเป็นกลยุทธ์การดาเนินงาน ไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีว
ศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1

2

3

2 บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการ
1
ศึกษาของสถานศึกษาและนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด และการส่งเสริมความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
อาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2

3

กลยุทธ์
การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และสามารถ
ทางานได้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา
การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะ
ความสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
และการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
จัดให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่
กาหนด มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อม
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้ม แข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
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ที่

พันธกิจ

3 ส่งเสริมความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย

กลยุทธ์
4 บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วย
งานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
มอบหมาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
1 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
2 สนับสนุนการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง
สรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

2.12 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปการศึกษาที่จัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเอง
2.12.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ที่

รายการรางวัลและผลงาน

1 โล่รางวัล"สถาบันอาชีวศึกษา
ประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน

2 รางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา
Q-Platinum"รับนักศึกษาระบบ
ทวิภาคีได้ตามเป้าหมาย และดูแล
แนะนาให้คาปรึกษายอดเยี่ยม
ระดับประเทศ โครงการเชิดชู
เกียรติ ประจาปี 2562
3 โล่เกียรติยศการแข่งขันYAMAHA
MOTO CHALLENGE 2019
สนามที่ 2

ปี
การศึกษา
2562

รางวัล

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัล
อื่นๆ

ชาติ

2562

ชนะเลิศ

ชาติ

คณะกรรมการโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและประชาธิปไตย
ในโรงเรียน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน)

2562

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด
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ที่

รายการรางวัลและผลงาน

4 เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

5 รางวัลชนะเลิศอันดับ3 การ
ประกวดผลงานโครงการTO BE
NUMBER ONE ประเภทชมรม
TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
6 เกียรติบัตรการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรม ระดับ"
สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม
อาชีวศึกษา"
7 เกียรติบัตรการอบรมให้ความรู้
ด้านการจัดทาสื่อดิจิทัลใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ"
การรู้เท่าทันสื่อ"
7 เกียรติบัตรการอบรมให้ความรู้
ด้านการจัดทาสื่อดิจิทัลใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ"
การรู้เท่าทันสื่อ"
8 ประกาศเกียรติคุณบัตร
หน่วยงาน/องค์กรที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการป้องกันปัญหายา
เสพติด

ปี
การศึกษา
2562

2562

รางวัล

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัล
อื่นๆ

ชาติ

ชนะเลิศ

ชาติ

สานักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์
ประธานโครงการTO BE
NUMBER ONE

2562

รางวัล
อื่นๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคเหนือ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2562

รางวัล
อื่นๆ

จังหวัด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

รางวัล
อื่นๆ

จังหวัด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

รางวัล
อื่นๆ

จังหวัด จังหวัดกาแพงเพชร
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ปี
รางวัล ระดับ
หน่วยงานที่จัด
การศึกษา
9 เกียรติบัตรการช่วยงานคณะสงฆ์ 2562
รางวัล จังหวัด สานักเรียนคณะสงฆ์จังหวัด
จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็น
อื่นๆ
กาแพงเพชร
สนามสอบธรรมศึกษา การสอบ
ธรรมสนามหลวงประจาปี 2562

ที่

รายการรางวัลและผลงาน

2.12.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อผู้รับ

1 ดร.ธิติ มหบุญพาชัย

2 นางณภณัฐ เสาวยงค์

3 นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช

เรื่อเกียรติบัตร
ได้รับรางวัล”ผู้บริหารดีเด่นการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประจาปีการศึกษา 2562
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองาน
คณะสงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็น
รองประธานอานวยการสอบธรรมศึกษา
การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562
ณ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี
ได้รับ รางวัล”ผู้บริหารดีเด่น” ประจาปี
การศึกษา 2562
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองาน
คณะสงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็น
รองประธานอานวยการสอบธรรมศึกษา
การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562
ณ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองาน
คณะสงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็น
รองประธานอานวยการสอบธรรมศึกษา
การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562
ณ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี

จากหน่วยงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร
สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

ว/ด/ป
ที่ได้รับ
16
มกราคม
2562
29
พฤศจิกายน
2562

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร
สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

16 มกราคม
2562
29 พฤศจิกายน
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29 พฤศจิกายน
2562

36

ที่

ชื่อผู้รับ

3 นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช

เรื่อเกียรติบัตร

ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองาน
คณะสงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็น
รองประธานอานวยการสอบธรรมศึกษา
การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562
ณ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี
4 นายประหลาด จันทะโก โล่ห์ รางวัลและเกียรติบัตรในฐานะผู้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
นักศึกษาวิชาทหารในสังกัดด้วยวิริยะ
อุตสาหะ เสียสละ จนครบเกษียณอายุ
ราชการ ถือเป็นตัวอย่างที่ดี
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองาน
คณะสงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็น
รองประธานอานวยการสอบธรรมศึกษา
การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562
ณ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี
5 นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองาน
คณะสงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นรอง
ประธานเลขานุการสอบธรรมศึกษา การ
สอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562 ณ
สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี
6 นางเกศกนก ชนะพิศ
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองาน
คณะสงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็น
กรรมการกากับห้องสอบธรรมศึกษา การ
สอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562 ณ
สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี
7 น.ส.กุญชรี บุญคุ้มครอง ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองาน
คณะสงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็น

จากหน่วยงาน

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

มณฑลทหารที่ 31

12
กรกฎาคม
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29 พฤศจิกายน
2562

37

ที่

ชื่อผู้รับ

7 น.ส.กุญชรี บุญคุ้มครอง

เรื่อเกียรติบัตร
กรรมการกากับห้องสอบธรรมศึกษา การ
สอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562 ณ
สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี
เกียรติบัตร ยกย่องในฐานะ ครูผู้ควบคุม
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจาปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัล ”ครูผู้สอนดีเด่นด้านสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา” ประจาปี
การศึกษา 2562

จากหน่วยงาน

ที่ได้รับ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่
16-20
ธันวาคม
2562 ณ
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

16
มกราคม
2562

8 นางอัญญ์มาลี กอสัมพันธ์ ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะ สานักเรียนคณะ
สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นรอง
จังหวัดกาแพงเพชร
ประธานเลขานุการสอบธรรมศึกษา การสอบ
ธรรมสนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนาม
สอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการ
และเทคโนโลยี

9 น.ส.ธันยรัตน์ กอสัมพันธ์ ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองาน
คณะสงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นรอง
ประธานเลขานุการสอบธรรมศึกษา การ
สอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562 ณ
สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล”ครูผู้สอนดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรมและน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ประจาปีการศึกษา
2562

ว/ด/ป

29
พฤศจิกายน
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

16 มกราคม
2562

38

ที่

ชื่อผู้รับ

10 นางน้าฝน หญ้าลาบ

11 น.ส.สุพรรษา คาอิ่ม

12 นายเอนก เมืองฉาย

เรื่อเกียรติบัตร
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะ
สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการกา
กับห้องสอบธรรมศึกษา การสอบธรรมสนาม
หลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ได้รับ รางวัล”ครูผู้สอนดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรมและน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ประจาปีการศึกษา 2562
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะ
สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการ
กากับห้องสอบธรรมศึกษา การสอบธรรม
สนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะ
สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการ
กากับห้องสอบธรรมศึกษา การสอบธรรม
สนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนค่ายสร้างซ่อมห้องสมุดเพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
เกียรติบัตร ยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน
เข้าแข่งขันให้ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ
4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่ง
ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้หยอดปุ๋ย
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562

จากหน่วยงาน

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

16 มกราคม
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

โรงเรียนบ้านศรีคีรี
รักษ์

15-16
กุมภาพันธ์
2563

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

20
พฤศจิกายน
2562

39

ที่

ชื่อผู้รับ

12 นายเอนก เมืองฉาย

ว/ด/ป

เรื่อเกียรติบัตร

จากหน่วยงาน

เกียรติบตั รยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษา ผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
รถเข็นเอนกประสงค์ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา
2562
เกียรติบตั รยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษา ผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประ เภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝัง
ตัว ตู้ล็อกเกอร์อุ่นใจ“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีว
ศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562
เกียรติบตั รยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ดา้ นนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝัง
ตัว ไม้เท้าอัจฉริยะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีว
ศึกษา จังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562
เกียรติบตั รยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
หรือบรรเทาสาธารณภัย เครื่องวัดระดับน้าเตือน
อุทกภัย V.2 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562
เกียรติบตั รยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
รถเข็นถังน้ามัน 200 ลิตร“สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2562

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

20
พฤศจิกายน
2562

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

20
พฤศจิกายน
2562

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

20
พฤศจิกายน
2562

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

20
พฤศจิกายน
2562

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

20
พฤศจิกายน
2562

ที่ได้รับ

40

ที่

ชื่อผู้รับ

13 นายจิรวัฒน์

เรื่อเกียรติบัตร

ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะสงฆ์
ทองหล่อ จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการกากับห้องสอบ
ธรรมศึกษา การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562
ณ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะเป็นวิทยากรพิเศษ
โครงการ”อบรมคุณธรรมและจริยธรรม สู่เด็กและ
เยาวชน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียนค่ายสร้างซ่อมห้องสมุดเพื่อน้องโรงเรียนบ้าน
ศรีคีรีรักษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
รถเข็นถังน้ามัน 200 ลิตร“สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2562
ได้รับ รางวัล ”ครูผู้สอนดีเด่นด้านจิตอาสา และ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ”ประจาปีการศึกษา
2562
14 น.ส.กิติมาภรณ์
เกียรติบัตรเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ
ดวงเนตร วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) การประกวด
โครงการงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจาปี พ.ศ.
2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
ได้เกียรติบัตรในฐานะผูท้ ชี่ ่วยเหลืองานคณะสงฆ์จังหวัด
กาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการเลขานุการสอบธรรม
ศึกษา การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562 ณ
สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี อาเภอกาแพงเพชร

จากหน่วยงาน

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

สานักเรียนคณะ 29
จังหวัด
พฤศจิกายน
กาแพงเพชร
2562

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชียง
ทอง
โรงเรียนบ้านศรี
คีรีรักษ์

16-17
พฤศจิกายน
2562
15-16
กุมภาพันธ์
2563

สานักงาน
20
คณะกรรมการ พฤศจิกายน
การอาชีวศึกษา 2562

อาชีวศึกษา
จังหวัด
กาแพงเพชร
อาชีวศึกษา
จังหวัด
กาแพงเพชร

16
มกราคม
2562
17
มิถุนายน
2562

สานักเรียนคณะ 29
จังหวัด
พฤศจิกายน
กาแพงเพชร
2562

41

ที่

ชื่อผู้รับ

14 น.ส.กิติมาภรณ์ ดวงเนตร

15 นายพนิต บรรณสาร

16 สิบเอกปริเยศ จันทะโก

เรื่อเกียรติบัตร
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูผู้ควบคุม การ
ประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ เหรียญทอง งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัล”ครูผสู้ อนดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียง
ให้กับสถานศึกษา” ประจาปีการศึกษา 2562
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะ
สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการ
กากับห้องสอบธรรมศึกษา การสอบธรรม
สนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี
ได้เกียรติบัตรในฐานะผูท้ ชี่ ่วยเหลืองานคณะ
สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการ
กากับห้องสอบธรรมศึกษา การสอบธรรม
สนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี อาเภอกาแพงเพชร
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียน
เข้าแข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ตู้ล็อกเกอร์อุ่น
ใจ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2562

จากหน่วยงาน

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

สานักงาน
16-20
คณะกรรมการการ ธันวาคม
อาชีวศึกษา
2562
ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร
สานักเรียนคณะ
จังหวัด
กาแพงเพชร

16 มกราคม
2562
29
พฤศจิกายน
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัด
กาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

20
พฤศจิกายน
2562

42

ที่

ชื่อผู้รับ

เรื่อเกียรติบัตร

16 สิบเอกปริเยศ จันทะโก เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย เครื่องวัดระดับ
น้าเตือนอุทกภัย v.2 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2562
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่
6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกล
ฝังตัว ไม้เท้าอัจฉริยะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีว
ศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2562
17 น.ส.สุพัตรา วงษ์ยอด ได้เกียรติบัตรในฐานะผูท้ ชี่ ่วยเหลืองานคณะสงฆ์
จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการเลขานุการ
สอบธรรมศึกษา การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี
2562 ณ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชย
การและเทคโนโลยี อาเภอกาแพงเพชร
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
หรือบรรเทาสาธารณภัย เครื่องวัดระดับน้าเตือน
อุทกภัย V.2 “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2562

จากหน่วยงาน

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

สานักงาน
20
คณะกรรมการการ พฤศจิกายน
อาชีวศึกษา
2562

สานักงาน
20
คณะกรรมการการ พฤศจิกายน
อาชีวศึกษา
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัด
กาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

สานักงาน
20
คณะกรรมการการ พฤศจิกายน
อาชีวศึกษา
2562

43

ที่

ชื่อผู้รับ

17 น.ส.สุพัตรา วงษ์ยอด

เรื่อเกียรติบัตร

จากหน่วยงาน

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
สานักงาน
แข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 6 คณะกรรมการการ
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝัง อาชีวศึกษา
ตัว ตู้ล็อกเกอร์อุ่นใจ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2562

20
พฤศจิกายน
2562

เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
สานักงาน
แข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่
คณะกรรมการการ
6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกล อาชีวศึกษา
ฝังตัว ตู้ล็อกเกอร์อุ่นใจ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2562

20
พฤศจิกายน
2562

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

20
พฤศจิกายน
2562

เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษาผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รับ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย เครื่องวัดระดับ
น้าเตือนอุทกภัย v.2 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีว
ศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562
18 นายชนะ มหบุญพาชัย ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับบุคคล Q-Diamond
“ดูแลให้คาปรึกษายอดเยี่ยม”โครงการ”เชิดชูเกียรติ
ประจาปี 2562”

11
กรกฎาคม
2562
ได้รับรางวัล”ครูผู้สอนดีเด่นด้านจิตอาสา และบาเพ็ญ อาชีวศึกษาจังหวัด 16 มกราคม
ประโยชน์ต่อสาธารณะ”ประจาปีการศึกษา 2562
กาแพงเพชร
2562
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะสงฆ์
สานักเรียนคณะ
29
จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการกากับห้องสอบ จังหวัดกาแพงเพชร พฤศจิกายน
ธรรมศึกษา การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562
2562
ณ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการ
และเทคโนโลยี อาเภอกาแพงเพชร

บริษัท ซีพี ออลล์
จากัด(มหาชน)

44

ที่

ชือ่ ผู้รับ

19 น.ส.กมลรัตน์ นาคนาม

20 น.ส.กชกร ไทยไชยนต์

21 นางภาชินี

เรื่อเกียรติบัตร
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะ
สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการ
กากับห้องสอบธรรมศึกษา การสอบธรรม
สนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลQ-Diamond
“ดูแลให้คาปรึกษายอดเยี่ยม”โครงการ”เชิดชู
เกียรติ ประจาปี 2562”
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูผู้ควบคุม การ
จัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 4 งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31
ประจาปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัล”ครูผู้สอนดีเด่นด้านการจัดการ
เรียน การสอน” ประจาปีการศึกษา 2562
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะ
สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการ
กากับห้องสอบธรรมศึกษา การสอบธรรม
สนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี

ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะสงฆ์
ทุ่งโพธิ์ตระกูล จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการกากับห้อง
สอบธรรมศึกษา การสอบธรรมสนามหลวง
ประจาปี 2562 ณ สนามสอบ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล”ครูผู้สอนดีเด่นด้านการจัดการเรียน
การสอน” ประจาปีการศึกษา 2562

จากหน่วยงาน

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

สานักเรียนคณะ
29
จังหวัดกาแพงเพชร พฤศจิกายน
2562

บริษัท ซีพี ออลล์
จากัด(มหาชน)

11
กรกฎาคม
2562
สานักงาน
16-20
คณะกรรมการการ ธันวาคม
อาชีวศึกษา
2562
ณ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
สุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัด 16 มกราคม
กาแพงเพชร
2562
สานักเรียนคณะ
29
จังหวัดกาแพงเพชร พฤศจิกายน
2562

สานักเรียนคณะ
จังหวัดกาแพงเพชร

29
พฤศจิกายน
2562

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

16 มกราคม
2562
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ที่

ชื่อผู้รับ

22 นายกรกต จันทร์นุช

เรื่อเกียรติบัตร
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะ
สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการ
กากับห้องสอบธรรมศึกษา การสอบธรรม
สนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ

ว/ด/ป

จากหน่วยงาน

ที่ได้รับ

สานักเรียนคณะ
29
จังหวัดกาแพงเพชร พฤศจิกายน
2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะร่วมกิจกรรมจิต

โรงเรียนบ้านศรีคีรี

15-16

อาสาพัฒนาโรงเรียนค่ายสร้างซ่อมห้องสมุด
เพื่อน้องโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ สังกัดสานัก

รักษ์

กุมภาพันธ์
2563

เกียรติบัตรยกย่องในฐานะร่วมกิจกรรมจิต

โรงเรียนบ้านศรีคีรี

15-16

อาสาพัฒนาโรงเรียนค่ายสร้างซ่อมห้องสมุด

รักษ์

กุมภาพันธ์

งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

23 นายฐาปณัฐ ปุ้มเพ็ชร

เพื่อน้องโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1

24 นายคมสัน ปิ่นมั่น

2563

ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะ

สานักเรียนคณะ

สงฆ์จังหวัดกาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการ

จังหวัดกาแพงเพชร พฤศจิกายน

กากับห้องสอบธรรมศึกษา การสอบธรรม
สนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ

29
2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะร่วมกิจกรรมจิต

โรงเรียนบ้านศรีคีรี 15-16

อาสาพัฒนาโรงเรียนค่ายสร้างซ่อมห้องสมุด
เพื่อน้องโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ สังกัดสานัก

รักษ์

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1

กุมภาพันธ์
2563
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ที่

ชื่อผู้รับ

25 นายนิธิ ถิระสาโรจน์

26 นายณัฐพล ม่วงทอง

เรื่อเกียรติบัตร
ได้เกียรติบตั รในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะสงฆ์จังหวัด
กาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการกากับห้องสอบธรรม
ศึกษา การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562 ณ
สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี
เกียรติบตั รยกย่องในฐานะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียนค่ายสร้างซ่อมห้องสมุดเพื่อน้องโรงเรียนบ้าน
ศรีคีรรี ักษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1
เกียรติบตั รยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษา ผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รางวัล รางวัลชมเชย ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีว ศึกษา
จังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562
เกียรติบตั รยกย่องในฐานะครูที่ปรึกษา ผู้เรียนเข้า
แข่งขันให้ได้รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง
ประเภทที่2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่อง
พ่นยุง“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดัอาชีวศึกษา จังหวัด
กาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562
ได้เกียรติบัตรในฐานะผู้ที่ช่วยเหลืองานคณะสงฆ์จงั หวัด
กาแพงเพชร โดยเป็นกรรมการกากับห้องสอบธรรมศึกษา
การสอบธรรมสนามหลวงประจาปี 2562 ณ สนามสอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียนค่ายสร้างซ่อมห้องสมุดเพื่อน้องโรงเรียนบ้านศรี
คีรีรักษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะ ครูที่ปรึกษา ผู้เรียนเข้าแข่งขัน
ให้ได้รางวัล รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประ
เภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รถเข็นถัง
น้ามัน 200 ลิตร“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562

จากหน่วยงาน

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

สานักเรียนคณะ
29
จังหวัดกาแพงเพชร พฤศจิกายน
2562
โรงเรียนบ้านศรีคีรี 15-16
รักษ์
กุมภาพันธ์
2563
สานักงาน
20
คณะกรรมการการ พฤศจิกายน
อาชีวศึกษา
2562

สานักงาน
20
คณะกรรมการการ พฤศจิกายน
อาชีวศึกษา
2562

สานักเรียนคณะ
29
จังหวัดกาแพงเพชร พฤศจิกายน
2562
โรงเรียนบ้านศรีคีรี
รักษ์

15-16
กุมภาพันธ์
2563

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

20
พฤศจิกายน
2562

2.12.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายเกียรติศักดิ์ นาคดี

2 นายทิพากร อ่อนสกุล

4 นายพนสันธ์ ใจปานน้า

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท งาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (HONDA GX -160)
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท งาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (HONDA GX -160)
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท งาน
เครื่องยนต์ยนต์ดีเซล (YANMAR รุ่น TF 20
DI)การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท งาน
เครื่องยนต์ยนต์ดีเซล (YANMAR รุ่น TF 20
DI)การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

2562

รองชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

รองชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

รองชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

รองชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร
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3 นายวัชรพล ใจชื่น

รายการรางวัลและผลงาน

ที่
5

6

8

นายณัฐพล คาพานุช

รายการรางวัลและผลงาน

รางวัล ชนะเลิศ ประเภท ทักษะ การจัดแสดง
สินค้า การประชุมองค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด
น.ส.วรรณิภา วิลฉิมภาลี รางวัล ชนะเลิศ ประเภททักษะการจัดแสดง
สินค้า การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นางสาวณิชากร สารัตน์
รางวัล ชนะเลิศ ประเภททักษะการจัดแสดง
สินค้า การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
น.ส.ณัฐษาปาลิน การะภักดี รางวัล ชนะเลิศ ประเภทการประกวดพูดสุนทร
พจน์ภาษาจีน การประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

2562

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร
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7

ชื่อ-สกุล

ที่

ชื่อ-สกุล

9 นายพลวัฒน์ ประชุม

10 นายสิทธิพร เกษมทรง

12 นายมงคล พ่อมูล

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

รางวัล ชนะเลิศ ประเภทการประกวดสุนทร
พจน์ภาษาไทย การประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด
รางวัล ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลง
ไทยสากล ชาย การประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด
รางวัล ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่ง หญิง การประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย การประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

2562

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

ชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

รองชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร
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11 นางสาวนวรัตน์ ยอดคีรี

รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

13 นางสาวมณี บุญทรัพย์

14 น.ส.ณิชานันท์ คาใจหนัก

16

นางสาวนวรัตน์ ยอดคีรี

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท ทักษะ
การเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการ
ประกวดร้องเพลงสากล หญิง การประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทอง การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 31
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญ
ทองแดง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 31

2562

รองชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

รองชนะเลิศ

จังหวัด

ทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร

2562

รองชนะเลิศ

ภาค

ทักษะวิชาชีพ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รองชนะเลิศ

ภาค

ทักษะวิชาชีพ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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15 นายสิทธิพร เกษมทรง

รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

17 นายณัฐพล คาพานุช

รายการรางวัลและผลงาน

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

2562

รองชนะเลิศ

ภาค

ทักษะวิชาชีพ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รองชนะเลิศ

ภาค

ทักษะวิชาชีพ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รางวัลอื่นๆ

ภาค

ทักษะวิชาชีพ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รางวัลอื่นๆ

ภาค

ทักษะวิชาชีพ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 การจัดแสดง
สินค้าและบริการลูกค้า งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.)การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31
18 นางสาวณิชากร สารัตน์
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 การจัดแสดง
สินค้าและบริการลูกค้า งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.)การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31
19 น.ส.ณัฐษาปาลิน การะภักดี รางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง การ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 31
20 นายพลวัฒน์ ประชุม
รางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง การ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 31

ปีการศึกษา

ที่

ชื่อ-สกุล

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 การจัดแสดง
สินค้าและบริการลูกค้า งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.)การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31
รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับชั้น ปวช. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ

2562

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

ทักษะวิชาชีพ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

23 น.ส.พิราวรรณ จันทร์แฉล้ม รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับชั้น ปวช. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ

2562

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

21 น.ส.วรรณวิภา วิลฉิมภาลี

22 นายศราวุฒิ ยางระหงษ์

หน่วยงานที่จัด

52

รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

24 นายนิติพงษ์ อุ่นใจ

รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาทักษะ
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับชั้น ปวช. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ

2562

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

25 นายอเลสซานโตร ฟอซโซ

รางวัลเกียรติบัตร ชมเชย วิชาทักษะงาน
จักรยานยนต์ ระดับชั้น ปวช. การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ

2562

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

26 นายมาตเตล ฟอซโซ

รางวัลเกียรติบัตร ชมเชย วิชาทักษะงาน
จักรยานยนต์ ระดับชั้น ปวช. การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ

2562

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

53

รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

27 นายมโนชญ์ ขังเขตต์

รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาทักษะระบบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้น
ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีว
ศึกษาเอกชน ระดับชาติ

2562

รางวัล
ชนะเลิศ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

28 นายสมศักดิ์ แซ่กิม

รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาทักษะระบบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้น
ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีว
ศึกษาเอกชน ระดับชาติ

2562

รางวัล
ชนะเลิศ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

29 นายวิศรุต มั่นกิจ

รางวัลเกียรติบัตร ชมเชย วิชาทักษะด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับชั้น ปวช. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ

2562

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

54

รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

รายการรางวัลและผลงาน

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

30 นายศราวุฒิ มอไธสง

รางวัลเกียรติบัตร ชมเชย วิชาทักษะด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับชั้น ปวช. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ

2562

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

31 นายทิพากร อ่อนสกุล

รางวัลเกียรติบัตร ชมเชย วิชาเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ระดับชั้น ปวช. การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

2562

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

32 นายศิริโรจน์ ปิ่นสังข์

รางวัลเกียรติบัตร ชมเชย วิชาเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ระดับชั้น ปวช. การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

2562

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

55

ปีการศึกษา

ที่

ชื่อ-สกุล

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

33 นายธนดล ต๊ะวัน

รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช. การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ

2562

รางวัล
ชนะเลิศ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

34 นางสาวณัฐวรรณ เสชัง

รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช. การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ

2562

รางวัล
ชนะเลิศ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

35 นางสาวกัลยา ไม้แดง

รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช. การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ

2562

รางวัล
ชนะเลิศ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

56

รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช. การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ

2562

รางวัล
ชนะเลิศ

ชาติ

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ประเภท ที่ 3
“สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตู้อบ
พลังงานสงอาทิตย์” สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
38 นายนภดล สนธิกัน
รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ประเภท ที่ 3
“สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์”สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
39 นายวรรณชัย
รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ประเภทที่ 3
จันทร์ตะละกูล “สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์”สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร

2562

รางวัลอื่นๆ จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รางวัลอื่นๆ จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รางวัลอื่นๆ จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

36 นางสาววนิดา โพธิ์อาพล

37 นายทนงศักดิ์ เกษมี
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รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

40 นางสาววิสัยทัศน์ ขาเขว้า

41 นางสาวดาริกา คุ้มภัย

43 นายอรินทร์ เหล่าเขตกิจ

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท
ที่ 6 “สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมอง
กลฝังตัว ตู้ล็อกเกอร์อุ่นใจ”สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท
ที่ 6 “สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมอง
กลฝังตัว ตู้ล็อกเกอร์อุ่นใจ”สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท
ที่ 6 “สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมอง
กลฝังตัว ตู้ล็อกเกอร์อุ่นใจ”สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท
ที่ 6 “สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมอง
กลฝังตัว ไม้เท้าอัจฉะริยะ”สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร

2562

ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

2562

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

2562

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

2562

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

58

42 นางสาวนฤมล คนรู้

รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

44 นางสาวญาดา วนไธสงค์

45

นางสาวจิราภา สินตะมะ

47 นายณัฐพล ช่วงโชติ

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 6
“สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ไม้
เท้าอัจฉะริยะ”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร
รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 6
“สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ไม้
เท้าอัจฉะริยะ”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร
รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 7 “สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย เครื่องวัดระดับน้าเตือนอุทกภัย v.2สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 7 “สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย เครื่องวัดระดับน้าเตือนอุทกภัย v.2 สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร

2562

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2562

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

59

46 นางสาวพัชรี วงษ์มีพันธ์

รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

48 นางสาวเฟื่องฟ้า ตอสี

49 นายอานาจ ชัยรัตน์

51 นายอัษฎา นาใจเย็น

52 นายอิทธิโชติ เหมือยไธสง

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

รางวัลเกียรติบตั ร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 7 “สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย เครื่องวัดระดับน้าเตือนอุทกภัย v.2สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลเกียรติบตั ร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 7 “สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย เครื่องวัดระดับน้าเตือนอุทกภัย v.2สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 “สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องพ่นยุง ”สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 “สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องพ่นยุง ”สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 “สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ รถเข็นถังน้ามัน 200 ลิตร ”สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
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รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
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ชนะเลิศ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
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รางวัล
อื่นๆ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
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รางวัล
อื่นๆ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
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รางวัล
อื่นๆ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
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50 นายอานาจ สนธิพงษ์

รายการรางวัลและผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

53 นายนราชัย สาเลิศ

54 นายนพพล ชูสิน

56 นายวิสศรุต มั่นกิจ

57 นายศราวุฒิ มอไธสง

ปีการศึกษา

รางวัล

ระดับ

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่จัด

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
“สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รถเข็นถังน้ามัน 200
ลิตร”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
“สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รถเข็นเอนกประสงค์”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
“สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รถเข็นเอนกประสงค์”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้หยอดปุ๋ย"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน รุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้หยอดปุ๋ย"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน รุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
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อื่นๆ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
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สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
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สิ่งประดิษฐ์
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การการอาชีวศึกษา
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รางวัล
อื่นๆ

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
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การการอาชีวศึกษา
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นวัตกรรม

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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55 นายนวพล คีรีผา

รายการรางวัลและผลงาน
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สวนที่ ๓
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561 ข้อ 3. โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 และมีมาตรฐานและประเด็นการประเมินเพิม่ เติม จานวน 4 มาตรฐาน 12 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ได้แก่
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในทศวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรัก
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ได้แก่
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบ
การ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบ การหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมินจานวน 2 ประเด็น
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ ใน
การจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์ งานวิ จัย ร่วมกัน
ระหว่างครู และผู้เรียน หรือบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาดาเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีกระบวนการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
(1) วิธีการดาเนินงาน
(1.1) กาหนด“กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
(1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
(1.3) ชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์
(1.4) มอบหมายครูผู้สอนรายวิชาในแต่ละสาขาประเมินความรู้ผู้เรียนเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ทักษะและ
ความสามารถพื้นฐาน ก่อนที่จะสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(1.5) จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียน เพื่อเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนในการเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(1.6) รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาที่จะเข้ารับการประเมิน
(1.7) ประสานแจ้งครูผู้ทาหน้าที่เป็นกรรมการสอบจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งระเบียบ
และแนวปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อดาเนินการประเมินให้เป็นไปตามาตรฐานวิชาชีพ
(1.8) ประสานแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมิน
(1.9) ดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
(1.10) ประกาศผลการประประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และสรุปกิจกรรม
(1.11) สรุปและรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแจ้งผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
(2.1.1) ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน จานวน 11 คน
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(2.1.2) ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์สอบมาตรฐานวิชาชีพตัวแทนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
จานวน 5 คน
(2.1.3) นักเรียนระดับชั้นปวช.3 จานวน 138 คน ประกอบด้วย
ชั้นปวช.3/1 สาขางานการบัญชี
จานวน 24 คน
ชั้นปวช.3/2 สาขางานคอมพิวเตอร์
จานวน 24 คน
ชั้นปวช.3/3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
จานวน 21 คน
ชั้นปวช.3/4 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
จานวน 30 คน
ชั้นปวช.3/5 สาขางานยานยนต์
จานวน 39 คน
(2.1.4) นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 จานวน 102 คน ประกอบด้วย
ชั้นปวส.2/1 สาขางานการบัญชี
จานวน 20 คน
ชั้นปวส.2/2 สาขางานคอมพิวเตอร์
จานวน 12 คน
ชั้นปวส.2/3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
จานวน 21 คน
ชั้นปวส.2/4 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
จานวน 39 คน
ชั้นปวส.2/5 สาขางานธุรกิจอาหาร
จานวน 5 คน
ชั้นปวส.2/6 สาขางานเทคนิคเครื่อง
จานวน 5 คน
(2.2) คณะกรรมการผู้บริหารเข้าเยี่ยมสนามสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และกาลังแก่ผู้เข้าสอบ
คณะกรรมการสอบ เป็นคณะกรรมการดาเนินการสอบร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
(2.3) คณะกรรมการสอบตรวจผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินแก่ผู้เกี่ยวข้อง
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) นักเรียนระดับชั้นปวช.3 เข้ารับการประเมิน จานวน 138 คน มีผลการประเมินรอบแรก ดังนี้
ผ่าน
108 คน
ไม่ผ่าน
30 คน
(3.2) นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จานวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีผลการประเมินรอบแรก ดังนี้
ผ่าน
84
คน
ไม่ผ่าน
18
คน
(3.3) ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์สอบมาตรฐานวิชาชีพตัวแทนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
(3.3.1) นายวิรัติ
กล้าหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(3.3.2) นายลิ่ม
ขุนพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(3.3.3) นายประหลาด
จันทะโก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(3.3.4) นางเกศกนก
ชนะพิศ
ผู้แทนครู
(3.3.5) นางสาวบุณยนุช
ธนาโชติวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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(4) ผลการคานวณ
จานวนผู้เรียนปวช.3 และปวส.2
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
X 100
ร้อยละ =
จานวนผู้เรียนปวช.3 และปวส.2
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ระดับ ปวช.
108
X 100
138
ผลการคานวณ ผลการประเมินตามเกณฑ์ร้อยละ 78.26
ค่าคะแนน 4
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับ ปวส.
84
ร้อยละ =
X 100
102
ผลการคานวณ ผลการประเมินตามเกณฑ์ร้อยละ 82.35
ค่าคะแนน 5
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
(5) เกณฑ์การประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
ค้าเฉลี่ยผลการประเมิน ร้อยละ 80.00
ค่าคะแนนระดับ 5
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.1) เชิงปริมาณ :
(1) จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นปวช.3 จานวน 138 คน ระดับชั้นปวส.2 จานวน 102คน
(2) จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ระดับชั้นปวช.3 จานวน 108 คน ระดับชั้นปวส.2 จานวน 84 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละจานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 80.0
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียน
มีมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
(1) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก
(2) คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ร้อยละ =
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1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
สถานศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการทดสอบ เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
(1) วิธีดาเนินงาน
(1.1) กาหนด“กิจกรรมการทดสอบV-NET”ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ทดสอบ ดังนี้
(1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
(1.3) ชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์
(1.4) มอบหมายครูผู้สอนรายวิชาในแต่ละสาขาประเมินความรู้ผู้เรียนเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ระดับ
ความรู้พื้นฐาน ก่อนที่จะสนับสนุนให้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาV-NET
(1.5) จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพและวิชาการในสาขาวิชาที่เรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบV-NET
(1.6) ประสานส่งรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบไปยัง สานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน)
(1.7) ประสานแจ้งครูผู้ทาหน้าที่เป็นกรรมการสนามสอบไปยังสถานที่สอบ(วิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร) และจ้งผู้เข้ารับการทดสอบทราบถึงแนวปฏิบัติในการทดสอบ
(1.8) ครูผู้รับผิดชอบนานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าทดสอบทางการศึกษา(V-NET) ณ สนามสอบ ดังนี้
(1.8.1) ระดับชั้นปวช. สอบวันที่ 25 มกราคม 2563
(1.8.2) ระดับชั้นปวส. สอบวันที่ 26 มกราคม 2563
(1.9) สานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ประกาศผลทางเว็บไซด์
(1.10) สรุปและรายงานผลการทดสอบแจ้งผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
(1.11) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบเพื่อวางแผนการพัฒนาผู้เรียนในรุ่นต่อไป
(2) ผลการดาเนินกิจกรรม
(2.1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
(2.1.1) ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน จานวน 11 คน
(2.1.2) นักเรียนระดับชั้นปวช.3 จานวน 138 คน ประกอบด้วย
ชั้นปวช.3/1 สาขางานการบัญชี
จานวน 24 คน
ชั้นปวช.3/2 สาขางานคอมพิวเตอร์
จานวน 24 คน
ชั้นปวช.3/3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
จานวน 21 คน
ชั้นปวช.3/4 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
จานวน 30 คน
ชั้นปวช.3/5 สาขางานยานยนต์
จานวน 39 คน
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(2.1.3 นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 จานวน 102 คน ประกอบด้วย
ชั้นปวส.2/1 สาขางานการบัญชี
จานวน 20 คน
ชั้นปวส.2/2 สาขางานคอมพิวเตอร์
จานวน 12 คน
ชั้นปวส.2/3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
จานวน 21 คน
ชั้นปวส.2/4 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
จานวน 39 คน
ชั้นปวส.2/5 สาขางานธุรกิจอาหาร
จานวน 5 คน
ชั้นปวส.2/6 สาขางานเทคนิคเครื่อง
จานวน 5 คน
(2.2) คณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการสอบร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร
(2.3) การจัดดาเนินการสอบ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร โดยสทศ.มอบหมายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
(2.4) สานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) แจ้งประกาศผลสอบในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ จานวน 138 คน มีผลการสอบดังนี้
ผ่าน
99 คน
ปรับปรุง
30 คน
ไม่เข้าสอบ
9 คน
(3.2) ผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ จานวน 102 คน มีผลการสอบดังนี้
ผ่าน
70 คน
ปรับปรุง
25 คน
ไม่เข้าสอบ
7 คน
(3.3) ผลการคานวณ
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ
ร้อยละ =
X100
จานวนผู้เรียนปวช.3 และ ปวส.2
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ระดับ ปวช.
99
X100
138
ผลการคานวณ ร้อยละ 71.74 ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ร้อยละ =

ระดับ ปวส.
ร้อยละ =

70
102

X100
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ผลการคานวณ ร้อยละ 68.62 ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี
(3.4) เกณฑ์การประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 70.41
ค่าคะแนนระดับ 4
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.2.1) เชิงปริมาณ :
(1) จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นปวช.3 จานวน 138 คน ระดับชั้นปวส.2 จานวน 102 คน
(2) จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับชั้นปวช.3 จานวน 99 คน ระดับชั้นปวส.2 จานวน 70 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ร้อยละ 70.41 ระดับคุณภาพดีเลิศ
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียน
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้
(1) คณะกรรมการสถานศึกษา
(2) ผู้ปกครอง
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในทศวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พื้นฐานและความรู้ทั่วไปให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะสู่การประกอบอาชีพ
(1) วิธีดาเนินงาน
(1.1) กาหนด“กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารุ่นใหม่” ในแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
(1.2) ชี้แจงการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะแก่ครูและผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง
(1.3) ผู้รับผิดชอบดาเนินการสารวจข้อมูลผู้เรียนระดับปวช./ปวส.ที่สาเร็จการศึกษาแล้วจะประกอบ
อาชีพอิสระ
(1.4) ประสานงานและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและการ
จัดทาแผนธุรกิจของนักศึกษาที่มีจุดประสงค์ประกอบอาชีพอิสระเข้าร่วมกิจกรรม
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(1.5) มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบให้ความรู้แก่ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผน
ธุรกิจ และจัดทาแผนธุรกิจเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
(1.6) กลุ่มผู้เรียนที่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ สถานศึกษาสนับสนุนให้ดาเนินการประกอบ
อาชีพ
อิสระของตนเอง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ ดาเนินการส่งเสริมและให้ความรู้
(1.7) กลุ่มธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจัดทาแผนธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจกาแฟ (ที่มีผลการดาเนินงานประสบผล
สาเร็จ และพิจารณาให้ดาเนินการต่อเนื่องจากกลุ่มเดิม)
(1.8) คณะกรรมการศูนย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและดาเนินธุรกิจสานต่อจากการดาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มเดิมในปีที่ผ่านมา
(1.9) กลุ่มนักศึกษาจัดตั้งกิจการ pakdee café ที่ โรงอาหารในสถานศึกษาและให้บริการแก่คนทั่วไป
(1.10) ดาเนินธุรกิจร้าน pakdee café โดยกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม
2562
- มิถุนายน 2563
(1.11) คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะของสถานศึกษานิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
(1.12) เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินธุรกิจ เพื่อสรุปและรายงานผล
(1.13)) นาเสนอผลการดาเนินธุรกิจต่ออาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
(1.14) คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและ
ประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ และการดาเนินธุรกิจกาแฟ
(2) ผลการดาเนินกิจกรรม
(2.1) จานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
(2.1.1) คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะของสถานศึกษา จานวน 8 คน
(2.1.2) ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียนนักศึกษาระดับปวส.กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 4 คน
(2.1.3) นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 กลุ่มเป้าหมายที่สารวจการมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา
จานวน 24 คน ดังนี้
สาขาการบัญชี จานวน 3 คน
สาขาคอมพิวเตอร์ จานวน 7 คน
สาขาเครื่องกล จานวน 3 คน
สาขาธุรกิจค้าปลีก จานวน 11 คน
(2.1.4) นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ที่ได้รับการพัฒนาและอนุมัติให้ดาเนินธุรกิจกาแฟ
pakdee café สาขาบัญชี จานวน 2 คน สาขาคอมพิวเตอร์ 2 คน
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(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้
สาขาการบัญชี จานวน 2 คน
สาขาธุรกิจค้าปลีก จานวน 7 คน
สาขาคอมพิวเตอร์ จานวน - คน
สาขาเครื่องกล จานวน - คน
(3.2) คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ได้ดาเนินการประเมิน
ประเมินศูนย์บ่มเพาะของสถานศึกษา เมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2562 มีผลการประเมินในระดับ 2 (เหรียญเงิน)
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
1.1.1 เชิงปริมาณ :
(1) มีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 24 คน
(2) ผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 9 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร มีผล
การประเมิน ระดับ 2
1.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้
(1)คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
(2) ผู้รับบริการจากธุรกิจกาแฟ“ภักดีคาเฟ่”
(3) การต่อยอดการดาเนินธุรกิจกาแฟ“ภักดีคาเฟ่” โดยผู้เรียนกลุ่มใหม่
1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยวิธีการสอนหลายรูปแบบ เช่น
PBL., Active Learning, STEM เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ และสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ หรือการประกวดในระดับต่างๆ
(1) วิธีดาเนินงาน
(1.1) กาหนด“กิจกรรมเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการระดับ
ต่างๆ” เพื่อ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในระดับต่างๆ ดังนี้
(1.2) ผู้รับผิดชอบดาเนินงานเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม
(1.3)ชี้แจงครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องทุกแผนกสาขาวิชาเพื่อจัดทาแนวทาง วิธีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียนของผู้เรียน
(1.4) ฝ่ายวิชาการมอบหมายให้ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชาสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้เรียนก่อนทา
การคัดเลือก และสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ
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(1.5) สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่ได้รับการสอนเสริมเพื่อคัดเลือกผู้เรียนเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการในระดับต่างๆ
(1.6) สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาคเหนือ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(1.7) สนับสนุนให้ผู้เรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(1.8) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินผลกิจกรรม สรุปผล และนาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บริหาร
(2) ผลการดาเนินกิจกรรม
(2.1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
(2.1.1) ครู จานวน 22 คน
(2.1.2) นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร ระดับชั้นปวช. จานวน 25 คน
ระดับชั้นปวส. จานวน 7 คน
(2.1.3) นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ชั้นปวช.จานวน 5 คน ชั้นปวส. จานวน 2 คน
(2.1.4) นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
(2.1.5) นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาชีพระดับชาติของ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ปวช. จานวน 28 คน ชั้น ปวส. จานวน 2
คน
(2.1.6) ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลผลการแข่งขันระดับต่างๆ เสนอและรายงานต่อผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ผลงานทางสื่อช่องทางต่างๆ
1.2.1 เชิงปริมาณ :
(1) จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ดังนี้
(1.1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 13 คน
(1.2) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย
จานวน 2 คน
(1.3) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 1 คน
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(1.4) การแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ จัดโดยสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี จานวน 7 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ :
(1) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ดังนี้
(1.1) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ จังหวัด
กาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
(1.1.1) ทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทงานเครื่องยนต์แกสโซลีน(ทีม 2 คน)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทงานเครื่องยนต์ดีเซล(ทีม 2 คน)
(1.1.2) ทักษะวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภททักษะการจัดแสดงสินค้า(ทีม 3 คน)
(1.1.3) ทักษะพื้นฐาน ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 1 คน
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 1 คน
3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากล(ชาย) 1 คน
4. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง(หญิง) 1 คน
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากล(หญิง) 1 คน
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) 1 คน
(1.2) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
(1.2.1) ทักษะพื้นฐาน ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลเหรียญทอง ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากล(ชาย) 1 คน
2. รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง(หญิง) 1 คน
(1.3) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับประเทศ โดย สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
(1.3.1) ทักษะพื้นฐาน ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากล(ชาย) 1 คน
(1.4) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา
2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
(1.4.1) ทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลเหรียญเงิน ประเภท งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับชั้นปวช. 2 คน
2. รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับชั้นปวช. 1 คน
3. รางวัลชมเชย ประเภท งานรถจักรยานยนต์ ระดับชั้นปวช. 2 คน
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(1.4.2) ทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลเหรียญเงิน ประเภท ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ
ชั้นปวช. 2 คน
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ดังนี้
(1) สื่อมวลชนเผยแพร่ผลงานทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองมีความยินดีกับผลงานของผู้เรียน
่ ึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ
ความซื่ อ สั ต ย์ และการเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย ท างานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ าง เป็ น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้ น ากล้าแสดงออก ภู มิใจในความเป็นไทย เห็นคุณ ค่าและร่วมพั ฒนาภูมิ ปัญ ญาไทย มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
สถานศึกษามีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษา โดยสนับสนุนให้ดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ
(1) วิธีดาเนินงาน
(1.1) สถานศึกษาได้กิจกรรมส่งเสริมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2562 ดังนี้
(1.1.1) “กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ตามหลักสูตรกาหนด โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
(1.1.2) “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงระบบการเรียน แนวทางการสาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ตลอดจนส่งเสริมผู้เรียนที่เรียนดี แก้ไขปัญหาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีปัญหาการเรียน รวมถึงการอยู่ร่วมกันความความสมานสามัคคีในสถาบันเดียวกัน
(1.1.3) “กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองในการ
ดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน
(1.1.4) “กิจกรรมโฮมรูมดูแลสวัสดิภาพและช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียน” เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทุกด้านระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน โดยครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน
(1.1.5) “กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมทักษะชีวิตสาหรับผู้เรียน((ด้านสารเสพติด,เอดส์,เพศศึกษา
,การส่งเสริมผู้เรียนเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก)” เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงด้านต่างๆ โดยการบูร
ณาการกิจกรรมที่สอดคล้องมาจัดร่วมกัน รวมทั้งการให้ความสาคัญกลุ่มผู้เรียนที่เรียนดีคอยเป็นเพื่อนแนะนา
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา
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(1.1.6) “กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน” เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่ขาดแคลนและ
ขาดโอกาสต่างๆที่เอื้อต่อการเรียน เป็นการช่วยเหลือแบ่งภาระของผู้ปกครอง ให้ผู้เรียนอยู่ในระบบจนสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
(2) ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามแบบสรุปการดาเนิน
กิจกรรม ทุกกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ที่ส่งผลให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร และลดอัตราการออกกลางคัน
นอกจากนี้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้
เรียนสาเร็จตามที่หลักสูตรกาหนด อาทิ เช่น กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมสอนเสริมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี
กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิชาชีพ กิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
กิจกรรม Yamaha Moto Challenge กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะและความรู้แก่ผู้เรียน(ทัศนศึกษา)
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจาสัปดาห์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแผนงานประจาปี
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ
1.1.1 เชิงปริมาณ :
(1) จานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. จานวน 174 คน
ระดับ ปวส. จานวน 116 คน
(2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกาหนด
ระดับ ปวช. จานวน 105 คน
ระดับ ปวส. จานวน 88 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
(1) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปวช. ร้อยละ 60.34 ระดับปวส. ร้อยละ 75.86
ในภาพรวมทั้งสองระดับ ร้อยละ 66.55 ระดับคุณภาพดี
1.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ
ดูแลและแนะแนวผู้เรียน ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
(2) ผู้ปกครอง
1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง เป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นากล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ
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ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนต้องมี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ระดับ
สถานศึกษา
(1.2) กาหนดแผนงานการดาเนินงานของคณะกรรมการอวท.
(1.3) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 4 สาขาวิชาที่เปิดทาการสอน เพื่อดาเนินกิจกรรมชมรม
ร่วมกับคณะกรรมการดาเนินงานอวท.ระดับสถานศึกษา
(1.4) คณะกรรมการร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องตามเป้าหมายและแผนงานตามหลักเกณฑ์ของอวท.
ได้แก่
เป้าหมายที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น“คนดีและมีความสุข”
1.1) แผนงานกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมที่ดาเนินงาน ได้แก่
1.1.1) กิจกรรมการดาเนินงานของคณะ กรรมการนักศึกษาตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และ
การมีส่วนร่วม
1.2) แผนงานกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ มีกิจกรรมที่ดาเนินงาน ได้แก่
1.2.1) กิจกรรมชมรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ(ชมรมฟุตบอล/ชมรมฟุตซอล)
1.2.2) กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
1.2.3) กิจกรรมกีฬาสีสร้างสัมพันธ์
1.3) แผนงานกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
1.3.1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการมีส่วนร่วมวันสาคัญ
1.3.2) กิจกรรมค่ายคุณธรรมผู้เรียน(ปวช.1)
1.3.3) กิจกรรมค่ายฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(ชั้นปวช.2-3)
1.4) แผนงานกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
1.4.1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.4.2) กิจกรรมผู้เรียนร่วมรดน้าดาหัวบูรพคณาจารย์วันสงกรานต์
1.4.3) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
1.4.4) กิจกรรมไหว้ครู-ผูกไทด์-ติดเข็ม
1.4.5) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการรับมอบใบสาคัญทางการศึกษา
1.5) แผนงานกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
1.5.1) กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการปลูกต้นไม้
เป้าหมายที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
2.1) แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
2.1.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และการฝึกงาน
2.1.2) กิจกรรมCAMP.บูรณาการรายวิชาประยุกต์ใช้ความรู้
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2.1.3) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริม สร้างประสบการณ์เรียนรู้
2.1.4) กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.2) แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
2.2.1) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
2.2.2) กิจกรรมออกแบบโลโก้
2.3) แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณการ มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
2.3.1) กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4) แผนงานพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
2.4.1) กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
2.4.2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพจากวิทยากรบุคคลภายนอก
2.4.3) กิจกรรมบริการICT.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน
2.4.4) กิจกรรมสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์
2.5) แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล มีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
2.5.1) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอังกฤษ
2.5.2) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน
(2) ผลสัมฤทธิ์
(2.1) จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมครบทุกแผนงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม เป็นจานวนทั้งสิ้น 749 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.0
(2.2) ผลการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับ 3
1.2.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จานวน 749 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ :
(1) ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 100.0
(2) ผลการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับ 3
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ
ดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
(1) คณะกรรมการประเมินอวท.อาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
(2) เกียรติบัตรของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
1.3) การมีงานทาและศึกษาตอของผูสาเร็จการศึกษา
สถานศึกษา มีการสารวจผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2561 ที่มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพ อิสระหรือศึกษาต่อ โดยตั้งเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป
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(1) วิธีดาเนินงาน
(1.1) มีการสารวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาเบื้องต้นสาหรับผู้ที่จะทางาน หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษา ในช่วงการจัดกิจกรรปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบสาคัญทางการศึกษาของผู้เรียนรุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา
(1.2) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจลงในระบบ เช่น เฟสบ็ค ไลน์ ข้อมูลทางโทรศัพท์
(1.3) สร้างโปรแกรมแบบสอบถามการติดตามข้อมูลด้วยระบบออนไลน์
(1.4) ประสานงานติดต่อกับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในช่องทางที่หลากหลายช่วงเวลาปิดภาคเรียนและ
ช่วงโอกาสที่เหมาะสมให้ตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบัน
(1.5) มีการประสานงานและติดตามในช่วงกลางปีการศึกษาเพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านการทางานและ
การศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
(1.6) ประสานงานกับหน่วยงานที่ทางาน และสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางานและศึกษา
ต่อเพื่อให้ข้อมูลด้านการทางานและศึกษาต่อ
(1.7) บันทึกและสรุปข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาและศึกษาต่อ
(2) ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามแบบสรุปการ
ดาเนินกิจกรรม สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ทางานและศึกษาต่อ และการจัดทาระบบข้อมูลศิษย์เก่า
เพื่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของศิษย์ปัจจุบัน
(3) ผลสัมฤทธิ์
(3.1) จานวนผูสาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 ดังนี้
ระดับ ปวช. จานวน 68 คน
ระดับ ปวส. จานวน 75 คน
(3.2) มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
ระดับ ปวช. จานวน 7 คน
ระดับ ปวส. จานวน 36 คน
(3.3) จานวนผู้ที่ศึกษาต่อ
ระดับ ปวช. จานวน 61 คน
ระดับ ปวส. จานวน 39 คน
1.3.1) เชิงปริมาณ : จานวนผูสาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 ที่ผานมา จานวน
143 คน มีงานทา จานวน 43 คน และศึกษาตอ จานวน 100 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 ที่ผานมา ใน
ภาพรวมทั้วงหมด คิดเป็นร้อยละ 100.0 ดังนี้
(1) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
(1.1) มีงานทา จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4
(1.2) ศึกษาต่อ จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6

79

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
(2.1) มีงานทา จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0
(2.2) ศึกษาต่อ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาใน
การสงเสริม สนับสนุนใหผูสาเร็จการศึกษา มีงานทาในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
(1) สถานประกอบการ/หน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน
(2) สถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
(3) ผู้รับบริการจากผู้ประกอบอาชีพอิสระ
จุดเดน
(1) ด้านความรู้
(1.1) สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม
(1.2) สถานศึกษามีกระบวนการสอนเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ต่า เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-Net)
(2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
(2.1) สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนเสนอแผนธุ รกิจได้อย่างหลากหลาย เพื่ อสร้างทักษะการเป็ น
ผู้ประกอบการ
(2.2) สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ
และได้รับรางวัลระดับชาติ
(3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3.1) สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาระบบกิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งกระบวนการดู แ ลและแนะแนวผู้ เรี ย นที่
หลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกประเด็นปัญ หาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
(3.2) สถานศึกษาได้นาเป้าหมายและแผนงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทุกแผนงาน สาหรับ
ผู้เรียนทุกคน
(3.3) สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีทางระบบออนไลน์ ในการสารวจและติดตามข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา
(1) ด้านความรู้
(1.1) การรักษาระดับคุณภาพผลประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่อง
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(1.2) การยกระดับผลการประเมินด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)
ของผู้เรียน ในระดับประเทศให้ได้ร้อยละ 80
(2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
(2.1) การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติให้มากขึ้น
(3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3.1) การดาเนินกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ตาม
เกณฑ์คุณภาพร้อยละ 70 ขึ้นไปในปีการศึกษาถัดไป
(3.2) การพัฒนาระบบการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ให้สามารถ
เข้าร่วมการประเมินมาตรฐานองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพสู่ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
ข้อเสนอแนะ
(1) ด้านความรู้
(1.1) สถานศึกษาใช้กระบวนการเสริมสร้างความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักต่อการเรียนรู้
และจูง ใจให้ ผู้เรียนผู้เรีย นเข้ารับการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติด้ านอาชีวศึกษา(V-net) และมีผลการ
ทดสอบสูงขึ้น
(2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
(2.1) สถานศึกษาควรเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ในกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิชาชีพ และเพิ่มงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์บ่มเพาะฯ ให้ได้ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษาต่อไป
(2.2) สถานศึกษาควรส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ
(3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3.1) สถานศึ ก ษาควรเพิ่ ม งบประมาณในการด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการดู แ ลและแนะแนวผู้ เรี ยนที่
สถานศึกษาประเมินแล้วว่าใช้ได้มีประสิทธิภาพ
(3.2) สถานศึ ก ษาควรปรับ ลดกิจ กรรมและบู รณาการกระบวนการให้ กระชั บ เพื่ อ ลดภาระของครู
ผู้รับผิดชอบให้สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการดูและและแนะแนวผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
(3.3) ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อพั ฒนามาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประทศไทยภายใน
สถานศึกษา
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบ
การ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบ การหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเปนระบบ
สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุง
หลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
โดยบรรจุแผนการดาเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร/การปรับปรุง
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ และกิจกรรมติดตาม กากับ ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร/การ
ปรับปรุงรายวิชา
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษาดาเนินการศึกษาความต้องการด้านตลาดแรงงาน โดยประสานงานกับสถาน
ประกอบการด้านสมรรถนะที่ต้องการ
(1.2) แผนกสาขาวิชาร่วมกับสถานประกอบการกาหนดรายวิชาในสาขาที่ต้องการเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา และกาหนดสมรรถนะในรายวิชาที่พัฒนา
(1.3) สถานศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมการการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
(1.4) สถานศึกษามอบหมายครูผู้สอนศึกษารายวิชาในหลักสูตรเพื่อดาเนินการวิเคราะห์และปรับปรุง
รายวิชาในสาขาที่เปิดทาการสอน
(1.5) ครูผู้สอนนารายวิชาที่พัฒนาไปจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
(1.6) สถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบร่วมนิเทศ ให้คาแนะนาในรายวิชาที่พัฒนา และนาข้อมูล
มาวางแผนพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
(1.7) นารายวิชาที่พัฒนาไปใช้จัดการเรียนการสอน
(1.8) ประเมินผลการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาตามหลัก PDCA
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(2.1.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 จานวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม และประเภทวิชาพานิชยกรรม
(2.2.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 จานวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
(2.2) ดาเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ ประกอบด้วย การศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนาสมรรถนะในรายวิชา
เพิ่มเติมร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามต้องการ มีการใช้รายวิชาที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และดาเนินการติดตาม กากับ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ
จากสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
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(2.3) ประเภทวิชา ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ
(2.3.1) ระดับปวช. จานวน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชา
พานิชยกรรม
(2.3.2) ระดับปวส. จานวน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอยางเปนระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.0
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบ
(1) สถานประกอบการที่เข้ามามีส่วนร่วมในสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ กาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาสมรรถนะรายวิชาในสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดทาการ
สอนทุกสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงกับความต้องการด้านแรงงาน โดยมีการติดตาม กากับ
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่พัฒนา และนารายวิชาที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) ผู้รับผิดชอบชี้แจงครูผู้สอนรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่
ได้รับมอบหมายเพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการด้าน
ตลาดแรงงาน
(1.2) ครูผู้สอนดาเนินการศึกษาความต้องการด้านตลาดแรงงาน โดยประสานงานกับสถาน
ประกอบการด้านสมรรถนะที่ต้องการ
(1.3) ครูผู้สอนในแต่ละแผนกสาขาวิชาร่วมกับสถานประกอบการกาหนดรายวิชาในสาขาที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา และกาหนดสมรรถนะในรายวิชาที่พัฒนา
(1.4) ครูผู้สอนประสานงานกับสถานประกอบการต่อเนื่องเพื่อขอคาปรึกษาในการพัฒนาและปรับปรุง
รายวิชาประชุมคณะกรรมการกาหนดขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงาน
(1.5) ครูผู้สอนนารายวิชาที่พัฒนาไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
(1.6) ครูผู้สอนนารายวิชาที่พัฒนาไปจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
(1.7) นารายวิชาที่พัฒนาไปใช้จัดการเรียนการสอน
(1.8) ประเมินผลการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาตามหลัก PDCA
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(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(2.1.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 จานวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่
1) ประเภทวิชาพานิชยกรรม จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์
(2.2.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 จานวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่
1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
(2.2) สถานศึกษา มีการพัฒนาสมรรถนะรายวิชาในสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดทาการสอนทุกสาขาวิชา เพื่อให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงกับความต้องการด้านแรงงาน ดังนี้
ระดับ/สาขา
ระดับปวช.
ประเภทวิชาพานิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
ระดับ/สาขา
ระดับปวส.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

รายวิชาที่มีการปรับปรุง

วิชาการใช้คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี
วิชาคอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา
วิชาการสื่อสารงานขายและบริการ
วิชางานบารุงรักษา
รายวิชาที่มีการปรับปรุง

วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

1.2.1) เชิงปริมาณ : จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรงุราย
วิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม จานวน 8 สาขาวิชา
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1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปร
งุรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100.0 ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรงุรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
(1) สถานประกอบการที่เข้ามามีส่วนร่วมในสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายทาการสอน จัดทาแผนการเรียนการสอนที่มุ่ง
ผู้เรียนเป็นสาคัญและบันทึกหลังการสอนของครู โดยครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาและจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และมีรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยจัดการเรียนการสอน มีการจัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) กาหนด“กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้” ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2562
(1.2) จัดทารายละเอียดการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
(1.3) ผู้รับผิดชอบชี้แจงครูผู้สอนรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่
ได้รับมอบหมายเพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการด้าน
ตลาดแรงงาน
(1.4) ครูผู้สอนดาเนินการศึกษาความต้องการด้านตลาดแรงงาน โดยประสานงานกับสถาน
ประกอบการด้านสมรรถนะที่ต้องการ
(1.5) ครูผู้สอนในแต่ละแผนกสาขาวิชาร่วมกับสถานประกอบการกาหนดรายวิชาในสาขาที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา และกาหนดสมรรถนะในรายวิชาที่พัฒนา
(1.6) ครูผู้สอนประสานงานกับสถานประกอบการต่อเนื่องเพื่อขอคาปรึกษาในการพัฒนาและปรับปรุง
รายวิชา
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(1.7) ครูผู้สอนนารายวิชาที่พัฒนาไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
(1.8) สถานศึกษามอบหมายผู้บริหารตรวจสอบและประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนก่อน
นาไปใช้สอน
(1.9) สรุปผลการจัดทาแผนการเรียนรู้สูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ เสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) ครูผู้สอนตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ทาการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มีการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา ดาเนินการจัดทาแผนการเรียนรู้ และมีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วย
(2.1.1) แผนการจัดการเรียนรูของครูผู้สอน มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
(2.1.2) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
(2.1.3) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มีการกาหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสม และนามาใชในการจัดการเรียนการสอน
(2.1.4) แผนการจัดการเรียนรูของครูผู้สอน มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการ ที่หลากหลาย
(2.2) มีการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) สถานศึกษามีคาสั่งแต่งครูผู้สอนให้ทาหน้าที่สอน จานวน 25 คน
(3.2) ครูผู้สอนที่ได้รับหมายทาการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
จานวน 25 คน
(3.3) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จานวน 25 คน
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100.0
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู คุณภาพระดับยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติ
(1) สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
1.2) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและนาไปใชในการจัด
การเรียนการสอน
สถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนที่มอบหมายให้ทาการสอน และมีแผนการจัดการเรียน
รูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ ดาเนินจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการบูรณาการ และวิธีการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพในสาขาวิชา
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(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) กาหนดกิจกรรมสาคัญในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย
(1.1.1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึกหลัง
การสอน
(1.1.2) กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
(1.2) ครูผู้สอนประสานงานกับสถานประกอบการต่อเนื่องเพื่อขอคาปรึกษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงรายวิชา
(1.3) ครูผู้สอนนารายวิชาที่พัฒนาไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วย
(1.3.1) แผนการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1.3.2) แผนการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบ วิธีการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย
(1.3.3) แผนการเรียนมีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่นามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
(1.3.4) แผนการเรียนรู้มีการกาหนดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย
(1.4) ครูผู้สอนนารายวิชาที่พัฒนาไปจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
(1.5) สถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบร่วมกับสถานประกอบการเข้ามานิเทศ ให้คาแนะนาใน
รายวิชาที่พัฒนาในภาคเรียนที่ 1/2562 และนาข้อมูลมาวางแผนพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
(1.6) นารายวิชาที่พัฒนาไปใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
(1.7) ประเมินผลการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาตามหลัก PDCA
(2) ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมตามแผนงานและขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม มีผลการดาเนินกิจกรรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยครูผู้สอนตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ทาการสอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู
การปฏิบตั ิที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและนาไปใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการนิเทศติดตามอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือครูผู้สอนให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยี การวัดและประเมินตามสภาพจริงด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) ครูผู้สอนให้ทาหน้าที่สอน จานวน 25 คน
(3.2) ครูผูสอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบตั ิที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ จานวน 25 คน
(3.3) ครูผู้สอนที่นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใชในการจัดการเรียนการสอน จานวน 25 คน
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1.2.1) เชิงปริมาณ : จานวนครูผูสอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและ
นาไปใชในการจัดการเรียนการสอน จานวน 25 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
และนาไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ และนาไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน
(1) สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
1.3) การจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษา จัดให้มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทาวิจัย เพื่อคุณภาพ จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 และดาเนิน
กิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนงาน ประกอบด้วย
(1.1.1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึกหลัง
การสอน
(1.1.2) กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
(1.1.3) กิจกรรมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
(1.1.4) กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนา
(1.2) สถานศึกษาแต่งตั้งครูผูสอนทีม่ ีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน และครูผู้สอนที่ได้รับ
การพัฒนาวิชา ให้ทาหน้าที่สอนรายวิชาตรงตามสาขาวิชา
(1.3) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายทาการสอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาการสอน
(1.4) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายทาการสอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
(1.5) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายทาการสอน ดาเนินการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
(1.6) สถานศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม กากับฯ ดาเนินการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน และให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนาเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหารจัดการเรียนการสอน
(1.7) ครูผูสอนที่ได้รับมอบหมายทาการสอน จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู
(1.8) สรุปผลการจัดการเรียนการสอน

88

(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมสาคัญตามแผนงานที่กาหนดเป็นไปตามขั้นตอนและแผนงาน
(2.2) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายทาการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการ
ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน และให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนาเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหารจัดการเรียนการสอน
และจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู้
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) จานวนครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายทาการสอนทั้งหมด จานวน 25 คน
(3.1) ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมายทาการสอน
(3.2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
(3.3) ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
(3.4) ครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
(3.5) ครูผูสอนจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
1.3.1) เชิงปริมาณ :
(1) จานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จานวน 23 คน
(2) จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จานวน 25 คน
(3) จานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จานวน 25 คน
(4) จานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 25 คน
(5) จานวนครูผูสอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จานวน 20 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ผลการคานวณร้อยละ 94.4 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา
(1) สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษากับสถานศึกษา
(2) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายเป็นครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน จัดทาข้อมูล
ผู้เรียนในชั้นเรียน จัดทาข้อมูลสารสนเทศ บันทึกเหตุการณ์ในชั้นเรียน เอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชา นา
เทคโนโลยีมาช่วยจัดเก็บฐานข้อมูล จัดชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมโฮมรูม
เพื่อให้ครูที่ปรึกษาที่พบปะนักศึกษาเป็นประจาเพื่อดูแลช่วยเหลือ และจูงใจให้ผู้เรียนได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน
สาเร็จตามหลักสูตร
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(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษากาหนดสาคัญ คือ กิจกรรมโฮมรูมดูแลสวัสดิภาพและช่วยเหลือผู้เรียนด้านการ
เรียน และกิจกรรมส่งเสริมระบบการจัดการในชั้นเรียนของครูผู้สอน ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
และดาเนินการตามขั้นตอนและแผนงานที่กาหนด
(1.2) สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน
(1.3) ผู้รับผิดชอบชี้แจงแก่ครูผู้สอนทุกคนให้เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน
(1.4) เชิญผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรมาให้คาปรึกษา/แนะนาความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
(1.5) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(1.6) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียนดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดย
เข้าชั้นเรียนเพื่อพบผู้เรียนในชั้นเรียนที่มอบหมายตามกาหนดเวลาให้เป็นไปตามตามคาสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(1.7) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทาข้อมูล
สารสนเทศ/เอกสารประจาชั้นเรียน สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เสริมแรงให้ผู้เรียน
มุ่งมั่นและตั้งใจเรียน และช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
(1.8) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมติดตาม กากับ เก็บรวบรวมข้อมูลของทุกชั้นเรียนเพื่อประมวลผลการ
บริหารการจัดชั้นเรียน
(1.9) สรุปผลกิจกรรมส่งเสริมระบบการจัดการในชั้นเรียนของครูผู้สอน เสนอต่อผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง
(2) ผลการดาเนินกิจกรรม
(2.1) สถานศึกษาแต่งตั้งครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน จานวน 21 คน
(2.2) สถานศึกษากาหนดจานวนห้องเรียนในสาขาวิชาที่เปิดทาการ จานวน 29 ห้องเรียน(รวมภาค
เช้าและภาคบ่าย)
(2.3) จานวนผู้เรียนทุกสาขางาน ระดับชั้นปวช. 550 คน ระดับชั้นปวส. 199 คน
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน ได้รับการแนะนาด้านการบริหารการจัดการชั้น
เรียนจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ
(3.2) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน ดาเนินงานบริหารจัดการชั้นเรียนตาม
กระบวนการและรวบรวมข้อมูลในระบบสารสนเทศ
(3.3) สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน
ดาเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ
1.4.1) เชิงปริมาณ :
(1) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน จานวน 21 คน
(2) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จานวน 21 คน
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(3) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน จัดทาข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจาชั้นเรียนและเอกสา
รายวิชาเป็นปัจจุบัน จานวน 21 คน
(4) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน ใช้เทคนิคการบริหารการจัดชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ จานวน 21 คน
(5) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
จานวน 21 คน
(6) ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการเรียนและด้าน
อื่นๆ จานวน 21 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.0
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอน จัดทาแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
โดยครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครูมีผลงานจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษาดาเนินการสารวจความต้องการพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากร โดยให้ครูและ
บุคลากรจัดทาแผนการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
(1.2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าอบรม ประชุม
สัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางวิชาการหรือวิชาชีพทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
(1.3) จัดให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนงานและกาหนดการ
(1.4) ติดตาม กากับให้ครูและบุคลากรนาความรู้และผลที่ได้จากการพัฒนามาใช้การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอน
(1.5) ส่งเสริมให้ครูมีผลงานด้านการปฏิบัติงาน และการได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
(1.6) รวบรวมข้อมูลและผลงานจัดทาทะเบียนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
(1.7) สรุปการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) ครูผู้สอนที่เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 27 คน
(2.2) สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนงานและขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
(2.2.1) สารวจความต้องการของครูและบุคลากร และมีการจัดทาแผนการพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพ
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(2.2.2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าอบรม
ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางวิชาการหรือวิชาชีพทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
(2.2.3) จัดให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนงานและกาหนดการ
(2.2.4) ติดตาม กากับให้ครูและบุคลากรนาความรู้และผลที่ได้จากการพัฒนามาใช้การ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
(2.2.5) ส่งเสริมให้ครูมีผลงานด้านการปฏิบัติงาน และการได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้าน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
(2.2.6) รวบรวมข้อมูลและผลงานจัดทาทะเบียนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ
(2.2.7) สรุปการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
1.5.1) เชิงปริมาณ :
(1) จานวนครูผูสอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 27 คน
(2) จานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จานวน 26 คน
(3) จานวนครูผูสอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 26 คน
(4) จานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 26 คน
(5) จานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
จานวน 25 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลการคานวณ
ร้อยละ 96.3 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะ
ของครูผูสอน
(1) หน่วยงานผู้มอบรางวัล หรือผู้ประกาศเกียรคุณยกย่อง
(2) บุคคลทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพ
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษากาหนด“กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
บริหาร งานและการจัดการเรียนการสอน”
(1.2) มอบหมายให้คณะทางานศึกษา เตรียมการเพื่อวางแผนและจัดทาร่วมกับบริษัททรูคอปอเรชั่น
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบ
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(1.3) การดาเนินงานตามแผนงานและขั้นตอน ดังนี้
(1.3.1) ผู้รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานทุกระบบ และรายงานให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(1.4) การสรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
(1.5) สถานศึกษาตรวจสอบระบบการใช้งานทุกโปรแกรมก่อนสิ้นปีการศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนา
ระบบให้เสถียรพร้อมใช้งานตลอดเวลา
(2) ผลการดาเนินกิจกรรม
(2.1) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 34 ห้อง
(2.2) จานวนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน ครูและบุคลากร จานวน 29 คน
ผู้เรียน จานวน 749 คน
(2.3) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วในการจัดการเรียนการ
สอน จานวน 34 ห้องเรียน
(2.4) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
(2.5) มีผู้รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล
(2.6) มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในสถานศึกษา
(2.7) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
(2.8) ผู้รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานทุกระบบ และรายงานให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(2.9) การสรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงการบริหารจัดภายนอกกับหน่วยงานที่ขึ้นตรงและ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง ระดับความเร็ว 200-285 Mbps.
(3.2) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 34 ห้อง
(3.3) จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วในการจัดการเรียนการสอน จานวน 34 ห้องเรียน
1.6.1) เชิงปริมาณ : จานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอน จานวน 34 ห้อง
1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการเขาถึง
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
(1) บุคคลภายนอกที่เข้ามาประสานงานติดต่อกับสถานศึกษา
(2) ผู้ปกครอง
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ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้ มีข้อมู ลพื้น ฐานที่จ าเป็ นส าหรับบริห ารสถานศึกษา มี ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึ ก ษากาหนดกิ จ กรรมสาคั ญ ในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี การศึ กษา 2562 และด าเนิ น
กิจกรรมตามขั้นตอนและแผนงานที่กาหนด ได้แก่
(1.1.1) กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานสถานศึกษา MIS
(1.1.2) กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการWebsite
(1.2) มอบหมายให้มีผู้ดูแลระบบโปรแกรมการบริหาร
(1.3) การดาเนินงานตามแผนงานและขั้นตอน ดังนี้
(1.3.1) คณะทางานสารวจระบบโปรแกรมการบริหารทุกโปรแกรมที่สถานศึกษามีการติดตั้ง
เพื่อการใช้งาน
(1.3.2) ปรับปรุงแก้ไขระบบเบื้องต้นโดยคณะทางาน
(1.3.3) ประสานงานผู้เชี่ยวชาญดาเนินการดูแลระบบและการเชื่อมโยงโปรแกรมระบบบริหาร
เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
(1.4) ทดสอบระบบและการใช้โปรแกรมให้สมบูรณ์ก่อนการใช้งาน
(1.5) แจ้งผู้รับผิดชอบโปรแกรมลงข้อมูลในระบบ
(1.6) ผู้รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานทุกระบบ และรายงานให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(1.7) การสรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
(1.8) สถานศึกษาตรวจสอบระบบการใช้งานทุกโปรแกรมก่อนสิ้นปีการศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนา
ระบบให้เสถียรพร้อมใช้งานตลอดเวลา
(2) ผลการดาเนินกิจกรรม
(2.1) จานวนผู้ใช้บริการระบบและโปรแกรม ครูและบุคลากร จานวน 29 คน ผู้เรียน จานวน 749 คน
(2.2) ดาเนินการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยงโปรแกรมระบบบริหารเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
(2.3) ทดสอบระบบและการใช้โปรแกรมให้สมบูรณ์ก่อนการใช้งาน
(2.4) แจ้งผู้รับผิดชอบโปรแกรมลงข้อมูลในระบบ
(2.5) ผู้รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานทุกระบบ และรายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
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(2.6)) การสรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
(2.7) สถานศึกษาตรวจสอบระบบการใช้งานทุกโปรแกรมก่อนสิ้นปีการศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนา
ระบบให้เสถียรพร้อมใช้งานตลอดเวลา
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) สถานศึกษามีระบบบริหารงานสถานศึกษา MIS ที่สามารถใช้งานเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
บริหารงานภายในสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศทั่วไป และเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
รายงานข้อมูล การส่งเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
(3.1.1) ข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารงานภายในประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลระบบงานจัดหลักสูตร
2.ข้อมูลระบบงานปกครอง
3.ข้อมูลระบบงานการเงิน
4.ข้อมูลระบบงานทะเบียนรายห้อง
5.ข้อมูลระบบงานเกรดครูผู้สอนให้คะแนน
(3.1.2) ข้อมูลสารสนเทศสาหรับใช้ทั่วไป ดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
2.ข้อมูลนักศึกษาประจาปีการศึกษา
3.ข้อมูลงบประมาณประจาปี
4.ข้อมูลครุภัณฑ์
5.ข้อมูลอาคาร สถานที่ และภูมิทัศน์
6.ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา และสรุปแผนปฏิบัติงาน
7.ข้อมูลรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR)
8.ข้อมูลคู่มือนักศึกษา
9.ข้อมูลภาวการณ์มีงานทาศิษย์เก่า
10.ข้อมูลแผนที่และการติดต่อ
11.ข้อมูลทะเบียนราชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
12.ข้อมูลมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
13.ข้อมูลสาขาที่เปิดสอน
14.ข้อมูลข่าวกิจกรรม สถานศึกษา
15.ข้อมูล ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่
16.ข้อมูล ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
17.ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาแพงเพชร
18.ข้อมูลตลาดแรงงาน
19.ข้อมูลวิดีทัศน์ของสถานศึกษา
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(3.2) ข้อมูลสารสนเทศสาหรับใช้ทั่วไป สถานศึกษาได้จัดทาข้อมูลและเก็บข้อมูลผ่านระบบเว็ปไซต์
สถานศึกษา www.pcct.ac.th เพื่ อสามารถเรียกใช้ข้อมู ลได้อ ย่างสะดวกรวดเร็วผ่านอุป กรณ์ ที่สามารถเข้ า
ระบบอินเตอร์เน็ตได้
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ
ทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูล จานวน 2 ระบบ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ดังนี้
(1) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จาเปนในการบริหารจัดการศึกษา
(2) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ
(3) ผูบริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
(4) ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ผูบริหารสถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
(6) มีผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 ขั้นตอน มระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย
ทันสมัย และเปนปจจุบัน
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก ที่เข้าใช้บริการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
แหล่งเรียนรู้โรงฝึกงาน หรือศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียน โดยมีภูมิทัศน์บรรยากาศภายในสถานศึกษาที่สวยงาม
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญ ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา2562 ได้แก่
(1.1.1) กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาสวยงาม
(1.1.2) กิจกรรม 5 ส.

(1.2) สถานศึกษามอบหมายให้ผู้รับผิดชอบสารวจข้อมูลพื้นที่ สภาพแวดล้อม เพื่อการพัฒนาและ
ดาเนินงาน
(1.3) ดาเนินพัฒนาพัฒนาภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาตามแผนงานและขั้นตอนการดาเนิน
(1.4) ผู้รับผิดชอบและคณะติดตาม กากับ ตรวจสอบการดาเนินงานทุกบริเวณพื้นที่ที่ดาเนินการ
(1.5) ผู้รับผิดชอบและคณะติดตามงานฯ รายงานผลการพัฒนาพื้นที่ต่อผู้บริหาร
(1.6) สถานศึกษาอนุมัติให้มีการใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือพื้นที่ที่ดาเนินการพัฒนาแล้วตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
(1.7) การประเมินผล สรุปผล และรายงานการจัดกิจกรรมฯต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
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(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) ผู้เข้าใช้บริการและมีส่วนร่วม คณะครู/บุคลากร จานวน 29 คน นักศึกษาระดับชั้นปวช./ปวส.
จานวน 749 คน
(2.2) สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
แหล่งเรียนรู้โรงฝึกงาน หรือศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอานวยความสะดวก ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ได้แก่
(2.2.1) ปรังปรุงภูมิทัศน์โดยเปลี่ยนหลังคาซุ้มพักผ่อน
(2.2.2) ปรับปรุงไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้สวนหย่อม
(2.2.3) งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารผู้ภักดี โดยปูพื้นแกรนิตโต้ รวมถึงทางเดินหน้าห้องเรียน
(2.3) สถานศึกษาอนุมัติให้มีการใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือพื้นที่ที่ดาเนินการพัฒนาแล้วตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
(3) ผลที่ได้รับ
สถานศึกษามีอาคารหลักที่ใช้ จานวน 4 อาคาร สามารถรองรับผู้เรียนในแต่ละรอบ ได้มากกว่า 1,300
คน โดยมีจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้การจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 34 ห้องเรียน ห้อง โรงฝึกงาน
สาขาช่างยนต์ จานวน 3 โรง หอประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 1,200 คน ศูนย์วิทยบริการการห้องสมุด
โรงอาหาร และอาคารประกอบอื่นๆ อีกจานวนมาก
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ที่ไดรับการพัฒนาให้เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู ครอบคลุมทุกพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
(1) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของ
สถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
(2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอ การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
(3) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน/โครงการที่กาหนด
(4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู
โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
(5) สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ
เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
(6) ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ 5 ขั้น ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
(1) การยกย่องชมเชยขององคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร รวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยประโยชน์สาหรับให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบ กาหนดแผนงานและกระบวนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
(1.2) จัดทาแผนการดูแล พัฒนา ปรับปรุงและวางระบบ ให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา
(1.3) ผู้รับผิดชอบดาเนินการ กากับ ตรวจสอบการดาเนินงานทุกบริเวณพื้นที่ที่ดาเนินการ
(1.4) ผู้รับผิดชอบประเมินผล สรุปผล รายงานผลการพัฒนาพื้นที่ต่อผู้บริหาร
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
(2.1.1) ระบบส่งกาลัง
(2.1.2) ระบบควบคุม
(2.1.3) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
(2.1.4) สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
(2.2) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
(2.3) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวกปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้าระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
(2.4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
(2.5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคมภายในสถาน
ศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบารุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน และขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดังนี้
(1) ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา
(2) ระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
(3) ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้า ระบบกาจัดขยะ
ภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
(4) ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ทั้งระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์ เน็ ต
แฟ็กซ์
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(5) ระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่สาคัญ อีกทั้งมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชม.
(6) ระดับคุณภาพการประเมินตามเกณฑ์ ระดับยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
(1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากระบบสาธารณูปโภค ระดับดีมาก
1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสาหรับให้
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษากาหนด“กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และ
ศูนย์วิทยบริการ” และจัดทาแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด มีการดาเนิ นงานตาม
ขั้นตอนและแผนงานที่กาหนด ดังนี้
(1.1.1) ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแก่คณะครู บุคลากร เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการให้บริการ
เพื่อนาไปประชาสัมพันธ์แก่ผู้เรียน
(1.1.2) สถานศึกษาพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ครู บุคลากร และใช้
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
(1.1.3) พัฒนาและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
(1.1.4) จัดกิจกรรมส่งเสริมจูงใจให้มีผู้มาเข้ารับบริการในห้องสมุดแก่ผู้เรียน
(1.1.5) จัดให้มีหนังสือตามเกณฑ์ และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
แก่คณะครู บุคลากร และผู้เรียน
(1.1.6) จัดให้มีแหล่งเรียน สื่อ อุปกรณ์ เครื่องเครื่องใช้ ห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
(1.1.7) ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการฯ ติดตาม กากับ และตรวจสอบการใช้งาน และการ
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ
(1.2) ประเมินผลการใช้และรายงานผลการให้บริการต่อผู้เกี่ยวข้อง
(1.3) การสรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) สถานศึกษาปรับปรุง ศูนย์วิทยบริการ โดยดาเนินการกั้นห้องกระจกเพื่อเป็นห้องสืบค้นข้อมูล
Smart Center
(2.2) ดาเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งระบบในศูนย์วิทยบริการ จานวน 23 เครื่อง
(2.3) สถานศึกษาดาเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ห้องพักครู และตึกสานักงาน
ด้วยความเร็วสูง
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(2.4) จัดทาตารางการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านการเรียนการสอนจากระบบเครือข่าย
ได้ทั่วถึง
(2.5) เปิดให้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่คณะครู บุบคลากร และผู้เรียน
(2.6) ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการฯ ติดตาม กากับ และตรวจสอบการใช้งาน และการให้บริการ
อย่างสม่าเสมอ
(2.7) ประเมินผลการใช้และรายงานผลการให้บริการต่อผู้เกี่ยวข้อง
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) สถานศึกษามีการดาเนินพัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือห้องสมุด
(3.2) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู
บุคลากร และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
(3.3) มีจานวนหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าสาหรับครู บุคลากร และผู้เรียน หรือผู้สนใจ จานวน
13,033 เล่ม มีสัดส่วน ผู้เรียน 1 : 17 เล่ม ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด(1:10)
(3.4) จานวนผู้เรียนที่เข้าใช้บริการในศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด จานวน 749 คน
(3.5) จานวนสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน ระดับปวช. 4 สาขาวิชา ระดับปวส. 4 สาขาวิชา
(3.6) จานวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และห้องเรียนเฉพาะทาง ระดับปวช. 4 สาขาวิชา
ระดับปวส. 4 สาขาวิชา
1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 100.0
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง
(2) สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
(3) ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจานวนหนังสือตอจานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กาหนด และมี
ระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
(4) สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 80
ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ
(5) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
(6) ระดับคุณภาพการประเมินตามเกณฑ์ ระดับยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
(1) ผลการประเมินความพึงใจผู้ใช้บริการห้องสมุด ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.48
1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลาบุคลากรและ
งบประมาณ มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสานสนเทศระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษากาหนด“กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
บริหาร งานและการจัดการเรียนการสอน”
(1.2) มอบหมายให้มีผู้ดูแลและบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บแลใช้ข้อมูล
(1.3) การดาเนินงานตามแผนงานและขั้นตอน ดังนี้
(1.4.1) คณะทางานสารวจระบบโปรแกรมการบริหารทุกโปรแกรมที่สถานศึกษามีการติดตั้ง
เพื่อการใช้งาน
(1.3.2) ปรับปรุงแก้ไขระบบเบื้องต้นโดยคณะทางาน
(1.3.3) ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ และสถานประกอบการดาเนินการพัฒนาระบบ ติดตั้ง
เชื่อมโยงโปรแกรมระบบบริหารเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
(1.3.4) ทดสอบระบบและการใช้โปรแกรมให้สมบูรณ์ก่อนการใช้งาน
(1.3.5) แจ้งผู้รับผิดชอบโปรแกรมลงข้อมูลในระบบ
(1.3.6) เปิดการใช้ระบบเครือข่ายสารับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในฝ่ายต่างๆ
(1.3.7) ผู้รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานทุกระบบ และรายงานให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) สถานศึกษามีเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี้
(2.1.1) อาคารสานักงานอรพิทักษ์ ความเร็วอินเตอร์เน็ต ไม่น้อยกว่า 100 Mbps
(2.1.2) ห้อง Smart Classroom ความเร็วอินเตอร์เน็ต ไม่น้อยกว่า 20 Mbps
(2.1.3) ห้องสมุด ความเร็วอินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 300 Mbps
(2.1.4) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความเร็วอินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 300 Mbps
(2.1.5) อาคารสานักงาน/ศูนย์วิทยบริการ ความเร็วอินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 300 Mbps
(2.2) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
(2.3) มีผู้รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล
(2.4) มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในสถานศึกษา
(2.5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
(2.6) ผู้รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานทุกระบบ และรายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
(2.7) การสรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
(2.8) สถานศึกษาตรวจสอบระบบการใช้งานทุกโปรแกรมก่อนสิ้นปีการศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนา
ระบบให้เสถียรพร้อมใช้งานตลอดเวลา
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(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) สถานศึกษามีระบบบริหารงานสถานศึกษา MIS ที่สามารถใช้งานเชื่อมโยงในการลงข้อมูลด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3.2) การลงข้อมูลในระบบวิชาการ ข้อมูลโครงสร้างรายวิชาของแต่ละชั้นปี
(3.3) ครูและบุคลากรได้เรียนรู้การเชื่อมโยงระบบโปรแกรมการบริหารของฝ่ายต่างๆ
(3.4) สถานศึกษาใช้ระบบโปรแกรมเชื่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการรายงานข้อมูล การส่ง
เอกสารต่างๆ
1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานในสถานศึกษา จานวน
ความเร็ว 100-300 Mbps.
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
(1) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
(2) มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ
ใช้ข้อมูล
(3) มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
(4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
(5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
(6) ระดับคุณภาพการประเมินตามเกณฑ์ ระดับยอดเยี่ยม
1.5.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
(1) ผลการประเมินความพึงใจผู้ใช้บริการระบบอินเทอรเน็ต ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.56
ดานนานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษา ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หนวยงานตนสังกัด โดยความร
วมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู
ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด 5 ขั้นตอน
(1) วิธีดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
1.สถานศึกษาสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี โดยจัดทาหนังสือสอบถามความต้องการด้านกาลังคนของสถานประกอบการในแต่ละ
ปีการศึกษา
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2.สถานศึกษามีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โดยมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.สถานศึกษามีการจัดทาแผนงาน และจัดทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ทุกปีการศึกษา
2.สถานศึกษาออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน ก่อนปีการศึกษาที่จะเปิดให้ศึกษาต่อ และ
ได้รับการตอบรับที่ดีต่อเนื่อง
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.สถานศึกษาดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าเรียน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
2.สถานศึกษาทาสัญ ญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน และประชุ มผู้ปกครอง ก่อนเปิด ปี
การศึกษา
3.สถานศึกษาและสถานประกอบการ ได้ร่วมกันจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึก
อาชีพ อย่างเป็นระบบ มีสมุดฝึกงานสาหรับครูนิเทศ และครูฝึกที่จะต้องประเมินครบทุกรายวิชา
4.สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีที่สถานศึกษา และการฝึกอาชีพ ในสถาน
ประกอบการ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.สถานศึกษาออกนิเทศการฝึกอาชีพ เป็นประจาทุกภาคเรียน
2.สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลรายวิชาและการฝึกอาชีพ โดยใช้แบบประเมินการฝึก
อาชีพที่จัดทาขึ้นโดยสถานประกอบการ เพื่อประเมินความรู้หลังจากการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.สถานศึกษาได้จัดทาฐานข้อมูลการสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.สถานศึกษามีการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลังจากจบการศึกษา
3.สถานศึกษาสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปีในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบ
ทวิภาคี
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) สถานศึก ษาจั ดการศึก ษาระบบทวิภ าคี สาขาวิชาธุ รกิจค้ าปลีก ระดั บ ชั้น ปวช./ปวส.ตั้ ง แต่ ปี
การศึกษา 2559 ต่อเนื่องถึงปีการศึกษา 2562
(2.2) การดาเนินการขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2562 ดังนี้
(2.2.1) สารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา บริษัทมีความต้องการนักเรียนระดับ ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ในพื้นที่ จ.กาแพงเพชร จ.ตาก และ จ.สุโขทัย จานวนไม่ต่ากว่า 45 คน ระดับปวส.สาขาธุรกิจค้าปลีก
ร้านสะดวกซื้อ บริษัทมีความต้องการนักเรียน จานวนไม่ต่ากว่า 35 คน และสาขางานธุรกิจค้าปลีก
ร้านอาหารและภัตตราคารบริษัทมีความต้องการจานวนนักเรียนจานวน 5-10 คน
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(2.2.2) ตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กับสถานประกอบการ โดยมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม
(2.3) ดาเนินขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการจัดการ ดังนี้
(2.3.1) สถานศึก ษามีแ ผนงาน และแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2562
(2.3.2) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน ก่อนปีการศึกษาที่จะเปิดให้ศึกษาต่อ และ
ได้รับการตอบรับที่ดีต่อเนื่อง
(2.4) ดาเนินขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(2.4.1) สถานศึกษาดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าเรียน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ มีผู้เรียน
ผ่านการคัดเลือก จานวน 87 คน
(2.4.2) สถานศึกษาทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน และประชุมผู้ปกครอง
ก่อนเปิดปีการศึกษา
(2.4.3) สถานศึกษาและสถานประกอบการ ได้ร่วมกันจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
หรือแผนการฝึ กอาชีพ อย่างเป็น ระบบ มี สมุด ฝึกงานส าหรับครูนิเทศ และครูฝึ กที่ จะต้อ ง
ประเมินครบทุกรายวิชา
(2.4.4) ดาเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก โดย
สถานศึ ก ษาจัด การเรีย นการสอนในภาคทฤษฎี ที่ ส ถานศึ ก ษา และการฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ
(2.5) ดาเนินขั้นตอนที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ ดังนี้
(2.5.1) นิเทศการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ โดย
ครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการ
(2.5.2) สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ดาเนินการวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการ
ฝึกอาชีพผู้เรียนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับปวช จานวน 189 คน และปวส. จานวน 107 คน ที่เข้า
รับการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
(2.6) ดาเนินขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้
(2.6.1) การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนระดับ
ชั้นปวช. 49 คน และระดับชั้นปวส. 58 คน
(2.6.2) การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.ผู้เรียนระดับปวช.ได้รับทุน เรีย นต่อจากบริษั ท CP ALL เข้ าศึก ษาต่อระดับปวส.
จานวน 35 คน ศึกษาต่อสถาบันอื่น 4 คน และประกอบอาชีพอื่น 10 คน
2.ระดับ ปวส. ได้รับทุนเรียนต่อจากบริษัท PIM จานวน 40 คน ได้บรรจุเป็นพนักงาน
กับสถานประกอบการ 8 คน จบแล้วประกอบอาชีพอื่น 10 คน
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(2.6.3) การวางแผนดาเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีต่อเนื่อง โดยจัดทาแผนความ
ต้องการด้านแรงงานกับสถานประกอบการ มีความต้องการนักเรียนระดับ ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ในพื้นที่ จ.กาแพงเพชร จ.ตาก และ จ.สุโขทัย จานวนไม่ต่ากว่า 45 คน ระดับปวส.สาขาธุรกิจ
ค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ บริษัทมีความต้องการนักเรียน จานวนไม่ต่ากว่า 35 คน และสาขางานธุรกิจค้า
ปลีกร้านอาหารและภัตตาคารบริษัทมีความต้องการจานวนนักเรียนจานวน 5-10 คน
(3) ผลที่ได้รับ
(1) จานวนสาขาวิชาที่เปิดทาการสอนทั้งหมด
(1.1) ระดับชั้นปวช. จานวน 4 สาขาวิชา
(1.2) ระดับชั้นปวส. จานวน 4 สาขาวิชา 5 สาขางาน
(2) จานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับชั้นปวช. 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก ระดับชั้นปวส. 1 สาขาวิชา จานวน 2 สาขางาน คือ สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ และสาขา
งานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร
1.1.1) เชิงปริมาณ :
(1) รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 22.22
(2) รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
(2.1) จานวนผู้เรียนระดับปวช.ทั้งหมด 550 คน จานวนผู้เรียนระบบทวิภาคี 211 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.36
(2.2) จานวนผู้เรียนระดับปวส.ทั้งหมด 199 คน จานวนผู้เรียนระบบทวิภาคี 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.29
(2.3) จานวนผู้เรียนระบบทวิภาคี ทั้งสิ้น 325 คน คิดเป็นร้อยละ 43.39
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามเกณฑ์การประเมิน
(1) สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
(2) มีการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
(3) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
(4) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
(5) การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
(6) ระดับคุณภาพการประเมินตามเกณฑ์ ระดับยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
(1) สถานศึกษาและครูผู้สอน ได้รับรางวัลจากสถานประกอบการ ระดับประเทศ
(2) ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการที่สามารถนาไปใช้ประกอบวิชาชีพ
ได้
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2) จุดเดน
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
(1) สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนารายวิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับ
สถานประกอบการอย่างเป็นระบบตามแผนงาน ทุกสาขาวิชา
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
(1) สถานศึกษามีกระบวนการจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การนิเทศติดตาม การนา
แผนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ และดาเนินการวัดและประเมินตามสภาพจริง อย่างเป็นระบบ
(2) สถานศึกษารักษาอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่ต่า
(3) ดาเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆอย่างเข้มแข็ง
ดานการบริหารจัดการ
(1) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และได้รับรางวัลใน
ระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกคน
(2) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างเป็นระบบ
(3) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ระบบความเร็วอินเตอร์เน็ตต่อเนื่อง
(4) สถานศึกษามีแผนงานการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติก าร และสิ่ง
อานวยความสะดวกอย่างชัดเจน
(5) สถานศึกษามีทีมงานดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานคอยตรวจสอบความเรียบร้อยและมีระบบกล้องวงจร
ปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
(6) สถานศึกษามีความพร้อมด้านศูนย์วิทยบริการ และห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา
(7) สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ
ดานการนานโยบายสูการปฏิบัติ
(1) สถานศึกษาจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี สาขาธุรกิค้าปลีกในระดับชั้นปวช./ปวส.ร่วมกับสถานประกอบการ
มาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความเชื่อมั่นจากสถานประกอบการ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ได้รับการสนับสนุนทั้ง
งบประมาณ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงการประกันการทีงานทาและการสร้างความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาชีพแก่ผู้เรียน และได้รับประกาศเกียรติคุณระดับประเทศแก่สถานศึกษา ผู้บริหาร และครูผู้สอน
ต่อเนื่องทุกปี จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
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3) จุดที่ควรพัฒนา
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
(1) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะทาง
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
(1) กระบวนการส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
(2) วิธีการและแนวทางจัดเก็บผลการดาเนินการด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ด้านการบริหารจัดการ
(1) การส่งเสริมให้ครูได้ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และส่งเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ มากขึ้น
(2) การส่งเสริมให้มีการทาวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
(3) การยกระดับการนาเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การรายงานผลการเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยจัดเก็บข้อมูลในศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น
ดานการนานโยบายสูการปฏิบัติ
(1) การเพิ่มขยายสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสาขาวิชาอื่นๆที่เปิดทาการสอน
นอกเหนือจากสาขาวิชาธุรกิค้าปลีก
ข้อเสนอแนะ
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
(1) สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะทางจากหน่วยงานต้น
สังกัด
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
(1) สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนการสอน
(2) สนุบสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ดานการบริหารจัดการ
(1) ผู้บริหารควรสร้างโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
(2) สนับสนุนทีมผู้บริหารทางานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
ดานการนานโยบายสูการปฏิบัติ
(1) สถานศึกษาควรขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล เนื่องจากสถานศึกษามี
เครือข่ายสถานประกอบการที่เข้มแข็ง
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

107

ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานสึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมและโครงการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา และใชฃ้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้อง ในแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี รวมถึงการได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมสาคัญได้แก่
(1.1.1) กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจาปีของสถานศึกษา
(1.1.2) กิจกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา
(1.1.3) กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน และการสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพ
ประจาปี
(1.1.4) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(1.2) แต่งตั้งคณะทางานศึกษา รวบรวมข้อมูลเตรียมการจัดทาแผนพัฒนา
(1.3) แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาร่างแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(1.4) เสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ต่อผู้บริหารเพื่อตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติม และเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
(1.5) จัดประชุมชี้แจงแก่คณะครู/บุคลากรเพื่อนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(1.6) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กากับ ประเมินการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
(1.7) ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและการกากับติดตามแก่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย
(1.8) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด
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(1.9) แต่งตั้งคณะทางานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา2562
(1.10) ประชุมชี้แจงการดาเนินงานประเมินคุณภาพแก่คณะทางาน
(1.11) จัดทาเอกสารแบบประเมินต่างๆ เก็บรวบรวมประเด็นที่ต้องการประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิน
(1.12) ดาเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(1.13) สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตาม
แผนงานและขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.2) ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจัดทาแผนพัฒนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2.3) ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนาแผนสู่การปฏิบัตืตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โดยมีส่วนรับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย
(2.4) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทุกขั้นตอน และยังมีส่วนร่วมในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน การให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
(2.5) สถานศึกษา โดยผู้บริหารมีการใช้นวัตกรรม กระบวนการบริหารโดยใช้หลักการโรงเรียนเป็นฐาน
(School – Base – Management) โดยมีหลักการ คือ การบริหารแบบกระจายอานาจการบริหารของ
สถานศึกษา ได้แก่
(2.5.1) มีการกาหนดโครงสร้างการบริหารร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
(2.5.2) มีการมอบหมายนโยบายสาคัญที่ต้องดาเนินการตามนโยบายต่อเนื่องจากจากปี
การศึกษาที่ผ่านมาอย่างสอดคล้อง
(2.5.3) มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2562
(2.5.4) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กากับ การดาเนินงานตามแผนงานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินกิจกรรมและโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนและการดาเนินงาน
(2.5.5) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ โดยพิจารณาบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนรุ่นใหม่(Gen.Y) ที่มีความคิดในการพัฒนาคุณภาพ
ด้วยการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย
สาคัญเร่งด่วนให้บังเกิดผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
(2.5.6) ผู้บริหารได้กระจายอานาจ โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการฯ มีอานาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ พิจารณา และดาเนินงานเรื่องที่จาเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข โดย
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เฉพาะงาน ด้านบริหารบุคคล การใช้ทรัพยากร งบประมาณ สื่อเทคโนโลยี วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้
ได้ทันที เป็นต้น
(2.5.7) แต่งตั้งคณะกรรามการประเมินคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด
(3) ผลที่ได้รับ
สถานศึกษาได้มีการตรวจสอบและประเมินผลตามหลัเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่กาหนด
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.0
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ตามเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
(1) ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานสึกษา
(3) ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
(4) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
(5) ผู้บริหารมีการใช้นวัตกรรม กระบวนการบริหารโดยใช้หลักการโรงเรียนเป็นฐาน(School – Base –
Management : SBM.)
(6) ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 ประเด็น ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
(1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก
(2) ตัวแทนผู้ปกครอง
(3) ตัวแทนชุมชน
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
หรือต่างประเทศ ในด้านต้างๆ เช่น ด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินการดาเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงต่อเนื่อง
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษากาหนด“กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมการจัดการอาชีวศึกษา” ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 และดาเนินงานตามขั้นตอนและแผนงานที่กาหนด
(1.2) รวบรวมข้อมูลและประสานขอความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1.3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงานและขั้นตอน
(1.4) ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้อง
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(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก บุคคลภายนอก และองค์กรต่างๆ ตาม
แผนงานและขั้นตอน ดังนี้
(2.1.1) สาขาวิชาบัญชี
1.มีการจัดการอบรม การให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพจากวิทยากรภายนอก
(สาขาวิชาการบัญชี) การอาชีวศึกษา เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลและงบการเงินประจาปี
โดยคุณบุณยนุช ธนาโชติวัติ ตาแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ สังกัดสานักงานพาณิชย์จังหวัด
กาแพงเพชร แก่นักศึกษา สาขางานการบัญชี ปวช.1-ปวช.3 จานวน 80 คน
(2.1.2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
1.มีการสนับสนุนครุภัณฑ์จากหน่วยงานภายนอก จานวน 8 รายการ
(2.1.3) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
1.มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนจาก บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 319 ทุนการศึกษา จานวนเงิน 1,198,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จานวน 301 ทุนการศึกษา จานวนเงิน 1,162,000 บาท
(2.1.4) สาขาวิชาช่างยนต์
1.มีการสนับสนุนครุภัณฑ์จากหน่วยงานภายนอก โดยบริษัท ภักดิ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
จากัด จานวน 8 รายการ
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(1) สถานศึกษา เปิดทาการสอนในระดับปวช.8/ปวส. จานวน 4 สาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 4 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100.0
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์
การประเมิน ดังนี้
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา จากสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ
(2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
ครูฝกในสถานประกอบการ
(3) สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้ง
ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจานวนสาขางานที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน
(3.1) จานวนสาขางานที่เปิดทาการสอน ระดับปวช. 4 สาขางาน/ระดับปวส. 5 สาขางาน รวม 9 สาขา
งาน
(3.2) สาขางานที่มีครูพิเศษ ครูภฒิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน
จานวน 9 สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100.0
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(4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากร
อยางเปน รูปธรรม
(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด
การอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
(6) สถานศึกษามีผลการประเมินตามเกณฑ์ ทั้ง 5 ประเด็น ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
(1) ความพึงพอใจและความเห็นของสถานประกอบการที่เข้ามีส่วนร่วมจัดการศึกษาทุสาขางาน
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ด้านการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษากาหนด“บริการวิชาชีพและงานจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ” ในแผนปฏิบัติ
การประจาปี และมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและแผนงานที่กาหนด
(1.2) มอบหมายผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในแผนกสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน ร่วมกันวิเคราะห์ผล
การดาเนินกิจกรรมและวางแผนกาหนดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา
(1.3) ประสานกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินกิจกรรมการบริการชุมชน
การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา ในพื้นที่ตามแผนงาน
(1.4) รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลและประเมินผล
(1.5) รายงานผลการดกาเนินงานต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
(2) ผลการดาเนินงาน
1) สถานศึกษาโดย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนจัดกิจกรรมบริการชุมชน ดังนี้
1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน มีส่วนร่วมช่วยงานบริการชุมชน ในงานประเพณีของ
ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากง-ม่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้บริหาร
ครู และนักศึกษา
1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน มีส่วนร่วมช่วยงานบริการชุมชน ในงานประชุมสามัญ
ประจาปีชาวไร่อ้อยเขต 6 กาแพงเพชร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา
2) สถานศึกษาโดย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ดังนี้
2.1 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสิ่งประดิษฐ์
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว และสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทา
สาธารณภัย ไปให้ความรู้ เพื่อการบูรณาการนาไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ปกครอง/ผู้สนใจ ดังนี้
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(2.1.1) การบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยในบ้านด้วย
สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ“ตู้ล็อกเกอร์อุ่นใจ” แก่ผู้ปกครองและประชาชฃนผู้สนใจในชุมชน
(2.1.2) การบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้วยสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ“เครื่องวัดระดับน้าเตือนอุทกภัย V.2”แก่ผู้ปกครองและ
ประชาชฃนผู้สนใจในชุมชน
3) สถานศึกษาโดย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพ ดังนี้
(3.1) ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการบริการวิชาชีพแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านศรีคืรีรักษ์ และประชาชน บ้านศรีคีรีรักษ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โดยการให้ความรู้พื้นฐานแก่นักเรียน
ด้านการซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน บริการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียนของโรงเรียน
และซ่อมบารุงรถมอเตอร์ไซค์ให้แก่ชาวบ้าน
4) สถานศึกษาโดย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
(4.1) ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลรักษาความสะอาด
ภายในวัด เช่น เก็บขยะ ล้างห้องน้า ทาความสะอาดกุฎีสงฆ์ ณ วัดต่างๆ ในเขตชุมชน ได้แก่ .วัดบาง
กาแพงเพชร , วัดบ่อแขกกาแพงเพชร, วัดดอนไพรวัลย์ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และ
เดือนพฤศจิกายน 2563
5) สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู ผู้เรียน ใช้นวัตกรรและสิ่งประดิษฐ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลผลดาเนินงาน เพื่อประเมินและสรุปผลกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) ผู้เรียนสามารถนาความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
(3.2) สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างยนต์ นานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตขึ้นเป็นผลงาน ไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อประกอบการบริการวิชาการ และการบริการวิชาชีพ
เพื่อเป็นแนวคิดแก่ผู้สนใจนาไปบูรณาการใช้ในการพัฒนาอาชีพ และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.3.1) เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
(1) กิจกรรมบริการชุมชน จานวน 2 กิจกรรม
(2) กิจกรรมบริการวิชาการ จานวน 2 กิจกรรม
(3) กิจกรรมบริการวิชาชีพ จานวน 1 กิจกรรม
(4) กิจกรรมจิตอาสา จานวน 3 กิจกรรม
(5) รวมกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 8 กิจกรรม
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ
(1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน
(2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ
(3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
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(4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา
(5) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
(6) สถานศึกษามีผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 ประเด็น ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกีย่ วของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการ
ใหบริการชุมชนและจิตอาสา
(1) ผู้รับบริการและชุมชน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือ
ผลงานมีการนาไปใช้ประโยชน์
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และระดับชั้นปวส. ผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
จัดให้นาเสนอผลงานในงานอาชีววิชาการภายในสถานศึกษา และได้มีการคัดเลือกผลงานเข้าประกวดแข่งขันใน
ระดับจังหวัด และระดับภาค ทั้งนี้สถานศึกษามุ่งเน้นให้ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาได้นาไปใช้
จริงในชุมชน
(1) วิธีดาเนินการ
(1.1) สถานศึกษาได้กาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในแผนพัฒนาปฏิบัติการประจาปี 2562 และมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและ
แผนงานของกิจกรรม ได้แก่
(1.1.1) กิจกรรมสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
(1.1.2) กิจกรรมงานอาชีวะวิชาการและวิชาชีพ
(1.1.3) กิจกรรมส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สาหรับนักศึกษา
(1.2) ชี้แจงผู้เรียนระดับปวช.และปวส.ชั้นปีสุดท้ายเกี่ยวการจัดทาชิ้นงานในสาขาวิชา รวมถึงแนวทาง
และเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดในระดับต่างๆ
(1.3) สถานศึกษาสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามแผนงานและขั้นตอน ได้แก่
(1.3.1) จัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนผู้เรียนในการพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงาน
ให้สมบูรณ์
(1.3.2) ครูผู้รับผิดชอบดูแล สนับสนุนให้คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุง
(1.3.3) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย นาชิ้นงานไปทดลองใช้ สาธิต ปรับปรุง พัฒนา
(1.3.4) ผู้เรียนนาชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
(1.3.5) สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการประกวดคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละสาขาวิชาขึ้น
ภายในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนเข้าประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
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4) รวบรวมผลงานการประกวดระดั บ ต่ า งๆ สรุป ผลการจั ด กิ จ กรรม รายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
(2) ผลการดาเนินงาน
(2.1) จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
(2.1) ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 ทุกสาขาวิชา จานวน 140 คน
(2.2) ผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 ทุกสาขาวิชา จานวน 104 คน
(2.2) ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้
(2.2.1) ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 จานวน 36 ชิ้น
1.สาขาช่างยนต์
จานวนผลงาน 12 ชิ้นงาน
2.สาขาบัญชี
จานวนผลงาน 7 ชิ้นงาน
3.สาขาคอมพิวเตอร์
จานวนผลงาน 5 ชิ้นงาน
4.สาขาธุรกิจค้าปลีก
จานวนผลงาน 12 ชิ้นงาน
(2.2.2) ผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 จานวน 51 ชิ้น
1.สาขาบัญชี
จานวนผลงาน 11 ชิ้นงาน
2.สาขาคอมพิวเตอร์
จานวนผลงาน 6 ชิ้นงาน
3.สาขาเครื่องกลการเกษตร
จานวนผลงาน 2 ชิ้นงาน
4.สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ จานวนผลงาน 30 ชิ้นงาน
5.สาขาธุรกิจอาหารและภัตตาคาร จานวนผลงาน 2 ชิ้นงาน
(2.3) สถานศึกษาจัดให้มีการนาเสนอชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียนในระดับสถานศึกษา ใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดี
ที่สุด มีผลงานชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ ที่นาเสนอ จานวน 47 ชิ้นงาน
(2.4) สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าผลงานที่ ดี ที่ สุ ด ของแต่ ล ะสาขาวิช า เข้ าประกวดในระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด การประกวดผลงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิ ษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร จานวน 8 ชิ้นงาน
1.สาขาคอมพิวเตอร์
จานวน 3 ชิ้นงาน
2.สาขาช่างยนต์
จานวน 5 ชิ้นงาน
รวมจานวน
8
ชิ้นงาน
(2.5) สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการนาผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละสาขาวิชา เข้าประกวดในระดับภาค
ภาคเหนือ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาคเหนือ ประจาปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 – 20 ธันวาคม
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.สาขาคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ชิ้นงาน
รวมจานวน
2
ชิ้นงาน
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(2.6) สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการนาผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละสาขาวิชา เข้าประกวดในระดับประเทศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด และกีฬานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 33 ประจาปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
จังหวัดเชียงใหม่
1.สาขาบัญชี
จานวน 2 ชิ้นงาน
2.สาขาคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ชิ้นงาน
3.สาขาช่างยนต์
จานวน 4 ชิ้นงาน
รวมจานวน
8
ชิ้นงาน
(3) ผลที่ได้รับ
(3.1) ผู้เรียนจานวน 16 คน ผลิตชิ้นงานด้านนวัตกรรม ได้รับรางวัลระดับจังหวัด จานวน 6 ชิ้นงาน ดังนี้
1.ชื่อผลงาน “ตู้ล็อกเกอร์อุ่นใจ” ผู้ประดิษฐ์ นางสาวดาริกา คุ้มภัย,นางสาวนฤมล คนรู้ และนางสาว
วิสัยทัศน์ ขาเขว้า ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
2.ชื่อผลงาน “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ผู้ประดิษฐ์ นายอรินทร์ เหล่าเขตกิจ, นางสาวญาดา วนไธสงค์ และ
นางสาวจิราภา สินตะมะว้า ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
3.ชื่อผลงาน “เครื่องวัดระดับน้าเตือนอุทกภัย V.2” ผู้ประดิษฐ์ นางสาวพัชรี วงษ์มีพันธุ์, นายอานาจ
ชัยรัตน์, นางสาวเฟื่องฟ้า ตอสี และนายณัฐพล ช่วงโชติ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1(เหรียญทองแดง)
4.ชื่อผลงาน “เป้หยอดปุ๋ย” ผู้ประดิษฐ์ นายวิสศรุต มั่นกิต และนายศราวุฒิ มอไธสง ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4(เหรียญ
ทองแดง)
5.ชื่อผลงาน “รถเข็นถังน้ามัน 200 ลิตร” ผู้ประดิษฐ์ นายนราชัย สาเลิศ และนายอิทธิโชติ
เหมื่อยไธสง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง
6.ชื่อผลงาน “รถเข็นเอนกประสงค์” ผู้ประดิษฐ์ นายนวพล คีรีผา และนายนพพล ชูสิน ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
(3.2) ผู้เรียน จานวน 8 คน ผลิตชิ้นงานด้านนวัตกรรม ได้รับรางวัลระดับประเทศ จานวน 4 ชิ้นงาน ดังนี้
1.ชื่อผลงาน “น้ายาเช็ดกระจกสมุนไพร” ผู้ประดิษฐ์ นายธนดล ต๊ะวัน และนางสาวณัฐวรรณ เสชัง
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
2.ชื่อผลงาน “น้ายาเช็ดกระจกจากมะกรูด” ผู้ประดิษฐ์ นางสาวกัลยา ไม้แดง และนางสาววนิดา
โพธิ์อาพล ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
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3.ชื่อผลงาน “เป้หยอดปุ๋ย” ผู้ประดิษฐ์ นายวิสศรุต มั่นกิต และนายศราวุฒิ มอไธสง ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย
4.ชื่อผลงาน “เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ผู้ประดิษฐ์ นายทิพากร อ่อนสกุล และ
นายศิริโรจน์ ปิ่นสังข์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้รับ
รางวัลชมเชย
1.1.1) เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
(1) ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 ทุกสาขาวิชา จานวน 140 ระดับชั้นปวส.2 ทุกสาขาวิชา จานวน 104 คน
(2) ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 จานวน 36 ชิ้น
(3) ผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 จานวน 51 ชิ้น
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
(1) ผู้เรียนที่ผลิตชิ้นงานด้านนวัตกรรม ได้รับรางวัลระดับจังหวัด จานวน 6 ชิ้นงาน
(2) ผู้เรียนที่ผลิตชิ้นงานด้านนวัตกรรม ได้รับรางวัลระดับประเทศ จานวน 4 ชิ้นงาน
(3) มีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
(3.1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา
(3.2) มีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ และได้รับรางวัล
ระดับชาติ
(3.3) ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเลิศ
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษานา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร
(1) ผลงานของผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดระดับจังหวัด ได้นาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ จานวน 8
ชิ้นงาน
(2) ผลงานของผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาค ได้นาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ จานวน 2
ชิ้นงาน
(3) ผลงานของผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดระดับประเทศ ได้นาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ จานวน 8
ชิ้นงาน
จุดเด่น
(1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
(1.1) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างเป็นระบบ
(2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(2.1) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุกสาขาวิชา
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(3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
(3.1) สถานศึกษามีการส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสาและบริการชุมชนที่หลากหลายครอบคลุม
ทุกสาขาวิชา
(4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
(4.1) สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทุกคนจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และสนับสนุนให้เกิดการ
ใช้งานจริงในชุมชน และได้จัดเวทีแสดงผลงานภายในสถานศึกษาและส่งเข้าประกวดในระดับต่างๆ และได้รับ
รางวัลทุกระดับที่ส่งเข้าประกวด
จุดที่ควรพัฒนา
(1) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(1.1) พัฒนาและขยายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
(2) การบริการชุมชนและจิตอาสา
(2.1) การส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาครอบคลุมทุกสาขาวิชา
(3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
(3.1) การส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
และระดับนานาชาติต่อไป
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
(1) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(1.1) ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับครูและ
นักศึกษา
(2) การบริการชุมชนและจิตอาสา
(2.1) ควรส่งเสริมให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้ผลิตนวัตกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาตามความ
ต้องการของชุมชน
(2.2) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชานานวัตกรรมที่ผลิตขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการบริการชุมชนและ
จิตอาสา
(3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
(3.1) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
(3.2) ควรสนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
............................................................................................................

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 3 มาตรฐาน ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
4
1.2 ผลการทดสอบทางการสึกษาระดับชาติด้าน
3
4
อาชีวศึกษา(V-NET)
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 115
ระดับคุณภาพการสึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
(../..) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ (ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
(.....) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่า
คะแนน)
80
12
92
80.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่า
คะแนน)
6

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
3
2
การประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
4
8
ผลรวมคะแนนที่ได้
14
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25
56.00
ระดับคุณภาพการสึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
(.....) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ (ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
(../..) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนัก x ค่า
คะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
3
6
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
15
5
75
ผลรวมคะแนนที่ได้
91
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 95
95.79
ระดับคุณภาพการสึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(../..) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ (ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
(.....) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่า
คะแนน)
10
15

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2
5
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
3
5
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
25
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
(../..) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ (ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
(.....) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่า
คะแนน)
10
15

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
5
2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
3
5
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
2
5
10
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
85
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 85
100.00
ระดับคุณภาพการสึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
(.....) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ (ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
(.....) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
5
5
บริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
2
5
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2
5
3.5 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
2
5
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 65
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
(../..) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ (ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
(.....) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่า
คะแนน)
25
10
10
10
10
65
100.0

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได้
30
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 30
100.0
ระดับคุณภาพการสึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(../..) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ (ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
(.....) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
2
5
10
สวอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
45
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1=(ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 45
100.00
ระดับคุณภาพการสึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
(../..) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ (ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
(.....) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3
4
12
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
12
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2=(ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 15
80.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย
(../..) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ (ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
(.....) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 2.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 2.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(../..) ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(.....) ดีเลิศ
(ร้อยละ70.00-79.99)
(.....) ดี
(ร้อยละ 60.00-69.99)
(.....) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
(.....) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ร้อยละ
83.83
80.00
56.00
95.79
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.00
100.00
80.00
91.80
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะห์ ได้กาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” โดยการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินโครงการ
และกิจกรรม ด้วยการปรับแผนงาน และเพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
แผนพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
(1) ด้านความรู้
สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อการส่งเสริมและ
(1.1) การรักษาระดับคุณภาพยอดเยี่ยมในการประเมิน พัฒนา ได้แก่
มาตรฐานวิชาชีพ
1) กิจกรรมสอนเสริมเพื่อทักษะวิชาการและสมรรรถนะ
(1.2 การพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมการเข้า วิชาชีพ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-net)
(2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อการส่งเสริมและ
(2.1) เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ในกิจกรรมศูนย์ พัฒนา ได้แก่
บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิชาชีพ
2.1) กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินธุรกิจของผู้เรียนตาม
(2.2.) การส่ งเสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แผนธุรกิจในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาการบัญชี
ประกอบธุรกิจจริง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
(2.3) ส่ง เสริมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเตรียมเข้าร่วม 2.2) การอบรมสัมมนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่สาหรับ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
ผู้เรียน
2.3) กิจกรรมค่ายฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
(3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อการส่งเสริมและ
(3.1) สร้างเสริมระบบการดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้มี พัฒนา ได้แก่
อั ต ราการส าเร็จ การศึ ก ษาสู ง ขึ้ น โดยสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น 1) กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
กิจกรรมที่หลากหลาย
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ประเด็นการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(3.2) ยกระดับผลการประเมินการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)โดยสนับสนุน
งบประมาณดาเนินกิจกรรมตามแผนงานอวท. และมีการ
บูรณาการกระบวนการจัดกิจกรรมตามแผนงานอวท.ตาม
บริบทของสถานศึกษา
(4) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
(4.1) รักษาระดับผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบ การปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
(5) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
(5.1) รักษาระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและนาไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ให้อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
(5.2) รักษาระดับการพัฒนาครูผูสอนให้คุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
(5.3) รักษาระดับคุณภาพการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ และการใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน ให้มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
(6) ดานการบริหารจัดการ
(6.1) รักษากระบวนการบริหารจัดการระบบฐาน
การพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ ให้มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

แผนพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
2) กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานอวท.ตามแผน 2
เป้าหมาย 10 แผนงาน
3) กิจกรรมสร้างความร่วมมือระดมทรัพยากรเพื่อการ
อาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทาและศึกษาตรงตาม
สาขาวิชา
สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนา ได้แก่
1) กิจกรรมสร้างความร่วมมือระดมทรัพยากรเพื่อการ
อาชีวศึกษา
สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนา ได้แก่
1) กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรด้านการปฏิบัติการสอน
และการใช้เทคโนโยลียุคใหม่
2) กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน

สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนา ได้แก่
1) กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรด้านการปฏิบัติการสอน
และการใช้เทคโนโยลียุคใหม่
2) กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3) กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงและการสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการศึกษา
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ประเด็นการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(7) ด้านการนานโยบายสูการปฏิบัติ
(7.1) การเพิ่มและขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
(8) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
(8.1) รักษาคุณภาพการมีสวนรวมของครู บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน ให้อยู่ในระดับระดับยอดเยี่ยม
(8.2) ส่งเสริมผลิตนวัตกรรมของผู้เรียนเพื่อการบริการ
ชุมชนและจิตอาสาตามความต้องการของชุมชน ให้ครอบ
คลุมทุกสาขาวิชา และรักษาผลการดาเนินงานให้มีระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
(9) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค งานวิจัย
(9.1) การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน
แสดงผลงาน การประกวดและแข่งขันนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ

แผนพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนา ได้แก่
1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนา ได้แก่
1) กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารอาชีวศึกษา
2) กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
เอกชน
3) โครงการบริการชุมชนและจิตอาสาด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้เรียนทุกสาขาวิชา
สถานศึกษากาหนดกิจกรรมสาคัญเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนา ได้แก่
1) กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยเพื่อบริการวิชาชีพชุมชน
และงานจิตอาสา
2) กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรุ่นใหม่สู่เวทีสากล
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มติให้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
…………………………..

แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ฉบั บ นี้ ได้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา(SAR.) ประจาปีการศึกษา 2562 และมีมติ
เห็นชอบ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ
ผู้รับรอง
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คาสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ที่ 4/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
..........................................................................................................................................

ตามตราสารจัดตั้งสถานศึกษา ข้อ 7 และข้อ 8 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยผู้รับใบอนุญาตใน
ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้พจิ ารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563 ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1) นายพิทักษ์
มหบุญพาชัย
ผู้รับใบอนุญาต
ประธานกรรมการ
2) นายธิติ
มหบุญพาชัย
แทนผู้อานวยการ
รองประธาน
3) นางณภณัฐ
เสาวยงค์
แทนผู้จัดการ
กรรมการ
4) นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช
ผู้แทนครู
กรรมการ
5) นางเกศกนก
ชนะพิศ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
6) นายวิรัติ
กล้าหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7) นายลิ่ม
ขุนพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8) นายบุญเลิด
ยมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9) นางสาวบุญยนุช
ธนาโชติวัต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10) นายประหลาด
จันทะโก
ผู้แทนครู
กรรมการและเลขานุการ
ประกาศแต่งตั้ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2563

( นายพิทักษ์ มหบุญพาชัย )
ผู้รับใบอนุญาต

คาสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ที่ 5/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
..............................................................
ด้วยกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ ๓ กาหนดว่า สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาภั ก ดี พ ณิ ช ยการและเทคโนโลยี จึ ง ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและแผนงาน
ประธาน
2) นางสาวกมลรัตน์ นามนาค สานักงานประกันคุณภาพภายใน กรรมการ
3) นายบูชา พงษ์ภมร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4) นายประภพ สัตธรรม
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
5) นายเชิญ นรกิจ
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
6) นายภูวเดช ฉาไธสง
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
7) นางสาวกุญชรี บุญคุ้มครอง เลขานุการผู้บริหาร
กรรมการ
8) ประธานคณะกรรมการอวท.สถานศึกษา
กรรมการ
9) นางสาวสุกันญา ขุมเพชร ฝ่ายวิจัยพัฒนาฯ
กรรมการและเลขานุการ
10) ผู้แทนนักศึกษาจากคณะกรรมการอวท.สถานศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯประสานงานในการดาเนินงานประเมิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินงาน
ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
3

( นายวิรัติ กล้าหาญ )
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
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คณะผู้จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2562
.............................................................................................................................................

1.นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
หัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพภายใน
2.นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
วิชาการ
3.นางสาวธันยรัตน์ กอสัมพันธ์ การเงินและงบประมาณ
4.นางอัญญ์มาลี กอสัมพันธ์
ทะเบียนและวัดผล
5.นายอเนก เมืองฉาย
ปกครอง
6.นายประภพ สัตธรรม
ผู้แทนศิษย์เก่า
7.ประธานคณะกรรมการอวท.สถานศึกษา
8นางสาวสุกันญา ขุมเพชร
สานักงานประกันฯ
9.นางสาวกมลรัตน์ นามนาค สานักงานประกันฯ

............................................................

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

