
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาออมสนิอุปถัมภ 

อาชวีศกึษาจังหวัดจันทบรุี 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา



ขอมลูแกไขเมื่อ เวลา



สวนที ่1 

บทสรุปสำหรับผูบรหิาร

  การพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมนิตนเองของสถาน

ศกึษา ประกอบดวยการสรปุสาระสำคญั ดงันี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สถานศกึษาสามารถพัฒนาผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาใหมคีวามรู มีทักษะและการประยกุตใชเปนไปตาม

มาตรฐานคณุวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดับการศกึษา และมคีณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ึง ในปการ

ศกึษา ๒๕๖๑ มีผูเรียนระดบั ปวช.3 สำเร็จการศกึษา 53 คน เรียนตอหรอืทำงานรวม 53 คน คดิเปนรอยละ 

100 ระดับชั้น ปวส. มผีู สำเร็จการศกึษา 55 คน เรียนตอหรอืทำงานรวม 55 คน คดิเปนรอยละ 100 การ

ประยุกตใชการแขงขนัทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลาง ครั้งที่ 31 ไดรบัรางวลัรวม 52 เหรยีญ ดานคณุธรรม 

นกัเรียนนกัศึกษามีการปฏิบตัติามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดานการออม นกัเรียนนกัศึกษาทุกคนเปด

บญัชอีอมเงนิกับธนาคารโรงเรียน และมีบางสวนทำงานหารายไดชวยพอแมเปนคาใชจายในการเรียน 

 สถานศึกษามคีรทูี่มคีณุวฒุกิารศกึษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลกัสตูรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญั และบรหิารจดัการทรัพยากรของสถานศกึษาอยางมีประสทิธภิาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนนิการตามนโยบายสำคญัของหนวยงานตนสังกดัหรือหนวยงานที่กำกับดแูลสถานศึกษา 

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ครสูามารถนำแผนการเรียนรูไปใชใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียน Active 

learning สถานศกึษามีระบบ internet ความเร็วสงูใหผูเรียนใช สามารถสบืคนหาความรูจากหองปฏบิัตกิารและ

มอืถอืที ่speed 450/150 มรีะบบฐานขอมลูเพื่อการบริหารจดัการทั้งในสวนของวชิาการ ทะเบยีน ทรัยากรและ

การเงิน ใหบริการชุมชน ทั้งออกไปบริการสอนอาชีพ เชน โครงการมหาวทิยาลัยประชาชน และการใหบริการ

สถานที่ เชนงานศลิปหตัถกรรมของ สพฐ งานแขงขนัทักษะวิชาชีพของ สอศ  

 สถานศึกษารวมมอืกบับคุคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสงัคมแหงการเรียนรู มีการจดัทำนวตักรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิัย จดัใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหทุนนกัเรียนไป

ทศันศกึษาตางประเทศทุกป ผูเรียนมีผลการประกวดชนะเลิศหลายรางวัล เชน มดีกรดียาง  ผูสอนไดรบัรางวลั

วจิัยในระดับดีมากมากกวา 4 ชิ้นงานทุกป   

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

สถานประกอบการมีระดับความพงึพอใจตอผูเรียนทั้งที่ฝกงานและที่สำเร็จการศกึษามากกวารอยละ 80  

 

3. การจัดการศกึษาของสถานศึกษาทีบ่รรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด



สถานศกึษาเนนสมรรถนะตามหลักสูตรของสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ดงัผลสอบ v-net มคีะแนน

เฉลีย่สูงกวาในทุกระดับ นบัจากระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและระดบัประเทศ 

 

4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาทีเ่ปนแบบอยางที่ด ี(Best Practice)

สถานศกึษามีนวตักรรมการบริหารใหบคุลากรทำงานแบบมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งดวยเทคนิคไคเซน 



สวนที ่2 

ขอมลูพืน้ฐานของสถานศึกษา

ขอมลูพื้นฐานของสถานศกึษา ประกอบดวยสาระทีส่ำคญั ดงันี้

2.1 ขอมลูพืน้เกีย่วกบัสถานศึกษา

  ทีอ่ยู

  วทิยาลัยอาชวีศึกษาออมสินอุปถัมภ วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ 199 หมู 3 ถ.ทาแฉลบ ต.บางกะ

จะ  อ.เมือง จ.จนัทบุร ี22000 โทร.0-3939-1666 โทรสาร. 0-3939-1698

  โทรศัพท 0-3939-1666  โทรสาร 0-3939-1698

  E-mail omsinchan.website@gmail.com  Website http://www.omsinchan.ac.th

  ประวัติสถานศกึษา

  วทิยาลัยอาชวีศึกษาออมสินอุปถัมภ จงัหวดัจนัทบุร ีกอตัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่1 กุมภาพันธ 2554  โดย มลูนิธิ

ออมสินเพือ่สังคม ธนาคารออมสิน เปนผูรบัใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศกึษา นบัเปนสถาบนัการศึกษาแหงแรก

ภายใตการอุปถมัภของมลูนิธิออมสินเพือ่สังคม ธนาคารออมสิน 

 

       ในขณะนัน้ นายเลอศักดิ์  จลุเทศ ผูอำนวยการธนาคารออมสิน ประธานกรรมการมูลนธิอิอมสินเพื่อสังคม มี

เจตนารมณกอตัง้สถานศกึษาสอดคลองตามพนัธกิจของธนาคารออมสินที่มตีอลกูคา ชุมชน และสังคม ดานการสง

เสรมิ สนับสนนุการศกึษา การฝกอบรมในทุกระดับ เปนผูรบัใบอนญุาตจดัตั้งสถาบันการศึกษา และดำเนนิกิจกรรม

ทีเ่ปนประโยชนตอสถาบนัการศึกษา รวมทัง้ไดเล็งเหน็ถึงความสำคญัของการศกึษาดานอาชีวศกึษา (สายอาชีพ) 

เรียนจบแลวมีงานทำ เปนตลาดแรงงานทีส่ำคัญตัง้แตระดบัทองถิ่นจนถึงระดบัโลก สามารถพัฒนาเขาสูระดบับรหิาร

ระดับสูงตอไปได  ทั้งหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนตองการรบัผูเรียนจบอาชีวศกึษาเขาทำงานจำนวนมาก ทำให

มโีอกาส มทีางเลือกประกอบอาชีพที่หลากหลาย  และในหลายประเทศกลุมอาเซยีน รวมทั้งนานาประเทศที่พัฒนา 

ยงัสนบัสนุนใหเยาวชนเรียนอาชีวศกึษา เนื่องจากเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

 

    ประการนี้ จงึกอตั้งโรงเรียนอาชีวศกึษาสายพาณชิยกรรม “โรงเรียนอาชีวศกึษาออมสนิอุปถัมภ” ที่มีคณุภาพขึน้

แหงแรกในจงัหวดัจนัทบุร ี ตอมาเปลีย่นชือ่เปน “วทิยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิอุปถัมภ” เพื่อขยายโอกาสทางการ

ศกึษาแกเยาวชนคนรุนใหม  มีความรูไปประกอบอาชีพ ใหนกัเรียนในจงัหวดัจันทบรุีและจงัหวดัใกลเคยีงมีทางเลอืก

ในการศกึษา



  การจดัการศึกษา

  วตัถปุระสงค : วทิยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอุปถมัภ มีวตัถุประสงคดังตอไปนี้ 

จัดการศกึษาระดับอาชีวศกึษาในรปูแบบการศกึษาในระบบ ใหบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรอืจดัหาอปุกรณ

การเรียนการสอน ใหแกผูเรียน ครู ผูปกครอง และบคุลากรของวทิยาลยัเปนศูนยกลางในการใหบรกิารทางวชิาการ

แกสงัคม และเผยแพรความรูดานตางๆ แกชมุชน และทองถิ่นสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถตาม

มาตรฐานวชิาชพี (Vocational Standard) มคีวามประพฤตเิปนแบบอยางที่ด ีเปนพื้นฐานสำหรับการประกอบ

อาชีพ และศกึษาตอในระดับทีสู่งขึ้น พฒันาผูเรียนใหเปนเลศิในดานความรู และทักษะวชิาชีพ พฒันา สงเสรมิผู

เรียนใหมคีณุธรรม มีจติสาธารณะ ตระหนกัถึงคณุคาในตวัเองและผูอื่น จดัการการศกึษาเพื่อตอบสนองความ

ตองการ ของภาคธรุกิจ สงัคมและการพัฒนาประเทศ สงเสรมิความสมัพันธอันดรีวมกบัชุมชน และสังคม สงเสรมิ 

สนบัสนุนการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหความชวยเหลือดานบคุลากร บริการวชิาการ และ

บริการตางๆ แกสถานศึกษาอืน่ๆ ในอุปถัมภของมลูนิธอิอมสินเพือ่สังคม

  สภาพชมุชน

         ตำบลบางกะจะในสมยัโบราณเรียกกันวา "บางกาจนั" ก็มี "บางกะจะหัวพลอย" ก็มีตำบลบางกะจะ

เปนทีล่าดไหลเขาต่ำลง ๆ จนติดตอกับแมนำ้ลำคลองอดุมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรามชาต ิและมีพลอยที่มชีือ่

เสียงโดงดังไปทั่วโลก คอื พลอบุษราคมั เขยีวไพลิน พลอยสตาร ประชาชนดัง้เดมิของชาวบางกะจะเปนคนไทยแท 

ๆ และบางสวนก็เปนชาวจนีทีอ่บพยมา และยงัมสีถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร เชนวดัพลับ คายเนินวง ซึง่

ปจจบุนัก็มชีือ่เสียงโดงดัง  

        ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ตำบลบางกะจะ นบัถอืศาสนาพุทธ รอยละ 95 รองลงมา ไดแก ศาสนาครสิต 

ลักษณะทีต่ั้งอาณาเขต ตัง้อยูทางทิศใตของอำเภอเมืองจนัทบรุี หางจากตวัอำเภอเมอืง ประมาณ 7 กิโลเมตร มีถนน

ทาแฉลบเปนถนนสำคญัวิง่ผานดานหนาวทิยาลัย ใชสำหรบัเปนเสนทางสัญจรตดิตอไปมา ระหวางอำเภอเมืองและ

เทศบาลตำบลบางกะจะ ซึง่เชื่อมผานจากตวัอำเภอเมืองจันทบรุีลงมาถงึเทศบาลตำบลบางกะจะโดยสิน้สุดถนน

บริเวณทาเรือทาแฉลบ 

  สภาพเศรษฐกิจ

           อาชพีหลกั ทำสวน รับจาง จงัหวดัจนัทบุร ีเปนแหลงเจยีระไนพลอยทีส่ำคัญและยังคงมเีอกลักษณ

ของตนเองทีส่ามารถดำเนนิธุรกิจไดอีกนาน เนือ่งจากรูวิธีการเพิ่มคณุคาของอญัมณทีี่ไดมาจากทองถิ่นและจากตาง

ประเทศทำใหอญัมณแีละเครื่องประดบัมีบทบาทสำคญัตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในปจจบุันชาวจนัทบรุีสวนหนึ่ง

ทีแ่ตเดิมยดึอาชพีเจยีระไนพลอยไดเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอืน่ เมื่อภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะฟนตวัในโอกาสตอไปแมวา 

จังหวดัจันทบรุีจะมชีื่อเสียงดานการเจยีระไนพลอย แตก็ยงัคงมีปญหาสำคญั ไดแก การรบัรองมาตรฐานสนิคา และ

ขาดการสงเสรมิการตลาดทีจ่ะขยายตลาดเดิมและเจาะตลาดใหมที่จะเขาถึงผูซือ้โดยตรง ดงันัน้ จงึจำเปนตองมีการ



กำหนดมาตรฐานพลอยไทย กำหนดมาตรฐานการประกันคณุภาพสินคา อญัมณแีละเครื่องประดบัเพือ่ใหสามารถ

กำหนดราคาและออกใบรบัรองเปนไปตามผลการตรวจวิเคราะหรวมทัง้สงเสริมการประชาสมัพนัธดานการตลาด 

เพื่อสรางการรับรูและยอมรบัในมาตรฐานพลอยไทย

  สภาพสงัคม

        อตัราการเปลีย่นแปลงของประชากรในรอบปที่ผานมาในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบางกระจะ

มอีัตราการเกิดรอยละ 1.39 และ อตัราการตายรอยละ 0.31 ของประชากรทั้งหมด อตัราการยายถิน่ฐานเขามากอยู

ใหม (9.62%) สงูกวา อตัราการยายออก (5.26%) ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบางกระจะ มีประชากรที่

อยูในวยัแรงงาน (15-64 ป) รอยละ 73 และชาวบางกระจะใหความเหน็วา พอแมที่ดคีวรมีลักษณะคือ เปนผูนำครา

อบครวัทีด่ี มคีวามรับผิดชอบ รับฟงปญหาของลูกเปนเพื่อนคยุไดทุกเรื่อง อารมณด ีไมใชอารมณและกำลังตดัสนิ

ปญหา ไมยุงเกี่ยวกับอบายมขุ ไมเปรียบเทยีบลูกกับคนอื่น รักลูกเทา ๆ กัน และใหอสิระแกลกูในการตดัสนิใจ 

ปญหาของครอบครัว ไดแก ขาดแคลนในเรื่องการเงนิ ไมมีเวลาพักผอน ความไมเขาใจกันระหวางญาตพิีน่อง สิง่

แวดลอมของทีอ่ยูอาศยัไมเหมาะสม ผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง ลกูถูกทอดทิ้ง (พอแมมคีรอบครัวใหม)  ประชาชนสวนใหญ

รูจกัทีต่ั้งของหนวยราชการหรือที่ทำการตาง ๆ ภายในเขตพืน้ที่องคการบรหิารสวนตำบลบางกระจะ และเขาใจ

หนาทีข่องหวัหนาหนวยงานนัน้ไดเปนอยางดี   



2.2 แผนภูมกิารบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมลูของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรยีน

ระดบัชัน้ ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 157 0 0 157

ปวช.2 80 0 0 80

ปวช.3 60 0 0 60

รวม ปวช. 297 0 0 297

 

ระดบัชัน้ ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 50 37 87

ปวส.2 43 64 107



ระดบัชัน้ ปกติ ทวิภาคี รวม

รวม ปวส. 93 101 194

  ขอมูลผูสำเรจ็การศกึษา ปการศึกษา 2560

ระดบัชัน้ แรกเขา สำเรจ็การศกึษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 131 86 65.65

ปวส.2 95 55 57.89

รวม 226 141 62.39

  ขอมูลผูสำเรจ็การศกึษา ปการศึกษา 2561

ระดบัชัน้ แรกเขา สำเรจ็การศกึษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 101 53 52.48

ปวส.2 113 59 52.21

รวม 214 112 52.34

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทัง้หมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนญุาตผูจดัการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
4 2 -

ขาราชการครู/ ครเูอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 21 14 19

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนกังานราชการครู 0 0 0

พนกังานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพเิศษสอน 4 3 4

เจาหนาที่ 0 - -



ประเภท ทัง้หมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

บคุลากรอืน่ๆ (นกัการภารโรง/ ยามรกัษาการ/ พนกังานขบัรถ/

ฯ)
5 - -

รวม ครู 25 17 23

รวมทัง้สิ้น 34 17 23

  ขอมูลหลกัสูตรการเรยีนการสอน

ประเภทวิชา ระดบั ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวชิา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณชิยกรรม 3 4 7

ศลิปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเทีย่ว 1 0 1

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 4 4 8

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบตัิการ 1

อาคารวทิยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอืน่ ๆ 2



ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

รวมทัง้สิ้น 7

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบคุลากร 6600000.00

งบดำเนนิงาน 1000000.00

งบลงทุน 2300000.00

งบเงินอดุหนนุ 5200000.00

งบรายจายอื่น 500000.00

รวมทัง้สิ้น 15600000.00

2.4 ปรัชญา อตัลักษณ เอกลกัษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  คณุธรรม คอื รากฐานของชีวติ (Virtus est fundamentum vitae)

  อัตลักษณ

  ทกัษะดี มีวนิยั แตงกายดี

  เอกลกัษณ

  วชิาการดี มีคณุธรรม นอมนำเศรษฐกจิพอเพยีง

2.5 วสิยัทศัน พนัธกจิ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา

  วิสัยทัศน

  การศกึษาเปนเลิศเพื่อความสำเร็จในอาชพี 

Educational excellent model for career succes 

  พันธกิจ

  1.  สรางภาพลักษณและพฒันากิจการใหมัน่คง 

2.  พฒันานกัศกึษาสูความเปนเลศิและสรางความสัมพนัธกับชุมชน 

3.  พฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 



4.  พฒันาระบบบริหารจดัการตามเกณฑมาตรฐาน 

 

  เปาประสงค

  1-นกัเรียนทุกคนไดรับทุนการศึกษา 

2-ผูเรียนรอยละ 80 มคีณุลกัษณะที่พึงประสงค 

3-ผูเรียนรอยละ 80 มทีักษะตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพ 

4-วทิยาลัยผานการประเมินมาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร

  1-ยทุธศาสตรการสรางโอกาสแกผูเรียน 

2-ยทุธศาสตรการปลูกฝงคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค 

3-ยทุธศาสตรการพัฒนาผูเรียน 

4-ยทุธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจดัการ 

  

  กลยุทธ

  กลยทุธ: 1-ประชาสัมพันธ 

กลยทุธ: 2-หาทนุการศกึษา 

 

กลยทุธ: 3-พัฒนาศนูยการเรียนรู 

กลยทุธ  4-ปลูกฝงระเบียบวินยั คณุธรรม จรยิธรรม คานยิมทีพ่ึงประสงค  

กลยทุธ: 5-สรางเสริมประสบการณวชิาชีพ และจดัสวัสดกิาร 

กลยทุธ: 6-เสริมสรางเปนผูนำทางสังคมและวฒันธรรมทีด่ีงาม 

 

กลยทุธ: 7-สรางความสัมพันธกบัชมุชน 

กลยทุธ: 12-พัฒนาทกัษะวชิาชพีเพื่อความสำเร็จในอาชพี 

กลยทุธ: 13-พัฒนาการเรียนการสอนใหเต็มศกัยภาพผูเรียน 

กลยทุธ: 14-พัฒนาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

กลยทุธ: 8-พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

กลยทุธ: 9-พัฒนาระบบบริหารจดัการ 



กลยทุธ: 10-พัฒนาบคุลากร 

กลยทุธ: 11-พัฒนาระบบ ICT 

กลยทุธ: 15-พัฒนาหลักสูตรสนองความตองการของสังคมและบรกิารวิชาการชมุชน 

2.6 เกียรติประวัตขิองสถานศกึษา

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดนวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรูสูอาชีพของผูเรียนในระดบัประถม

ศกึษา ระดับชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) กิจกรรมการประกวดนวตักรรม

เพื่อพัฒนาการเรียนรูสูอาขีพของผูเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เทคโนโลยภีาค

ตะวนัออก

อำเภอ

พานทอง

จังหวดัชลบุรี

การประกวดนวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรูสูอาชีพของผูเรียนในระดบัประถม

ศกึษา ระดับชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) กิจกรรมการประกวดนวตักรรม

เพื่อพัฒนาการเรียนรูสูอาขีพ ของผูเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

ชนะ

เลิศ
ภาค

ณ วทิยาลยั

เทคโนโลยภีาค

ตะวนัออก

อำเภอ

พานทอง

จังหวดัชลบุรี

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดบูธนทิรรศการความรูเฉพาะถิ่น ชนะเลิศ จังหวดั มหาวทิยาลัยบรูพา วิทยาเขตจนัทบุรี

  รางวลัและผลงานของครแูละบคุลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายวศิษิฎ สายพรหม 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับ

ประเทศ

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

ชืน่นวพัฒน อภิรมยภารดา 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับ

ประเทศ

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

นางสาวโสภิต บญุลาภ 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับ

ประเทศ ครั้งที่ 10

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

นางสาวลักขณา ธรรมสุภาพงศ 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับ

ประเทศ ครั้งที่ 10

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

นายสมหวัง คงชยั 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับ

ประเทศ ครั้งที่ 10

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

นายเริงศกัดิ ์วเิศษ 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับ

ประเทศ ครั้งที่ 10

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

นายณฐัวิฒุิ จันแดง 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับ

ประเทศ ครั้งที่ 10

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมาร ีณ มหาวทิยาลัยธนบุรี



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายธรีวัฒน นามปะเส 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับ

ประเทศ ครั้งที่ 10

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชืน่นวพัฒน อภิรมยภารดา 

รางวลัครูโรงเรียนเอกชนดเีดน

(Opec teacher award 2017)

รางวลั

อื่น ๆ
จังหวัด สำนกังานอาชวีศกึษาเอกชน

  รางวลัและผลงานของครแูละบคุลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายวศิษิฎ สายพรหม 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน

ระดับประเทศ

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชืน่นวพัฒน อภริมย

ภารดา 

ครูดีเดน

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา รวมกบัสมาคมวทิยาลัย

เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ

ราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชืน่นวพัฒน อภริมย

ภารดา 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน

รางวลั

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

นายณฐัวิฒุิ จันแดง 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน

ระดับประเทศ ครัง้ที ่11

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบรุี



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ใหโดย

นายธรีวัฒน นามปะเส 

การประกวดแขงขนัผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสื่อการสอน

ระดับประเทศ ครัง้ที ่11

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ สมเด็จพระเทพ-รตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบรุี

  รางวลัและผลงานของผูเรยีน ปการศึกษา 2560

ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกมลวรรณ กิจชล 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำนักงาน (MS-

Office-2013)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวโสภิดา บศุราคำ 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำนักงาน (MS-

Office-2013)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวเกศรา ปยารมย 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปู Microsoft

Access 2013

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวชนิสรา ลิม้รัตนกุล 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปูสราง

โฮมเพจ (Home Page)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวดรุณ ีกินสวย 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปูสราง

โฮมเพจ (Home Page)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายจริวฒัน ศรปีระเสริฐ 

ทกัษะการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคมุ

เครื่องคอมพวิเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนบตัร สสุังข 

ทกัษะทกัษะการใชโปรแกรม Adobe

Photoshop CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายมานติย แสนสุข 

ทกัษะทกัษะการใชโปรแกรม Adobe

Photoshop CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายธนบญุ แสงจันทร 

ทกัษะทกัษะการใชโปรแกรม Adobe

Photoshop CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวศริิลักษณ ปนะกาตาโพธิ์ 

ทกัษะทกัษะการใชโปรแกรม Adobe

Photoshop CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวณฐัฐภิรณ ปติไชยหริณั 

ทกัษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวย

โปรแกรม Adobe Flash CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวจิสญามณ ีหลายลกัษณะดี 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Illustrator

CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายกิตติศักดิ ์พริิ 

ทกัษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3D

Animation

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายประพนัธ สกุล 

ทกัษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3D

Animation

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายรชัชานนท ยาวชิยั 

ทกัษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3D

Animation

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเพญ็เพชร เพ็ชรหลำ 

ทกัษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3D

Animation

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายนภสินธุ บญุโยประการ 

ทกัษะ Marketing Challenge

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวพรไพลิน พมิสร 

ทกัษะ Marketing Challenge

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวศศวิิมล ผองอำพรรณ 

ทกัษะ Marketing Challenge

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวเจนจริา คณุโลหติ 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปูสราง

โฮมเพจ (Home Page)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายผดงุพล บำรุงใจ 

ทกัษะการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคมุ

เครื่องคอมพวิเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายจตุรวทิย ทองสุข 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Illustrator

CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายณชัพล อองละออ 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Illustrator

CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายสุพสธร จนัทศาศวตั 

ทกัษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3D

Animation

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายกฤตบญุ แตงหนู 

ทกัษะทกัษะการใชโปรแกรม Adobe

Photoshop CS6

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววชัรนิทร ดวนใหญ 

ทกัษะการบัญชี

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายภเูก็ต รสชืน่ 

การประกวด Vr.Star (หนุมหลอสาวสวย)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวอัยลัดดา สมิพิมพ 

การประกวด Vr.Star (หนุมหลอสาวสวย)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวจิราพร บญุเจอื 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวณชัชา วสิิทธวิงค 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวธนัชพร วนัทา 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวนภัสสร แซตัง 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวปรีชาณกิา ขนัแขง็ 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวศศธิร ผมหอม 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวสลินทิพย สระปอมแกว 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวอภญิญา นางาม 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวเจนจรีา แสงทอง 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวเพ็ญนภา ชนะมาร 

การประกวดเตน/แดนเซอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเอกภาพ หงสเกียรตขิจร 

การประกวดรองเพลงสากล

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวพลอยไพลิน ธปินที 

กวดการกลาวสนุทรพจนภาษาไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวกมลรัตน ลาภะ 

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายปยรัฐ โบขุนทด 

กวดการกลาวสนุทรพจนภาษาไทย

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวณฐัธยาน ติ่งเกษม 

การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษา

อังกฤษ

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

  รางวลัและผลงานของผูเรยีน ปการศึกษา 2561

ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 ธนกฤต ศริิวฒัน 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำนักงาน (MS-Office-2013)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 กมลวรรณ  กิจชล 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำนักงาน (MS-Office-2013)

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 อณัณพ  แซฉั่ว 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปูสรางโฮมเพจ (Home

Page)

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 อาภา  กิจลกัษมี 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปูสรางโฮมเพจ (Home

Page)

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 ศรทัธา  เนยีมหอม 

ทกัษะการใชโปรแกรมสำเร็จรปูสรางโฮมเพจ (Home

Page)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 อรรถพล  ถอืซือ่ 

ทกัษะการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคมุเครือ่ง

คอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 มานติย  แสนสุข 

ทกัษะการใชโปรแกรมการสรางภาพเคลื่อนไหวดวย

โปรแกรม Adobe Flash CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ตะวัน  ชิณวงษ 

ทกัษะ Marketing Challenge

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

สรนิดา  ตระกูลพทุธรักษา 

ทกัษะ Marketing Challenge

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

พลกฤษณ  วฒุสิาวงศ 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Illustrator CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 กิตตศิกัดิ์  พิริ 

ทกัษะการเขยีนโปรแกรมสำเร็จรปู (Microsoft

visual basic 2010)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

เกศรา  ปยารมย 

ทกัษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation

ดวยโปรแกรม SketchUp Pro 2015

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ณฐัฐิภรณ  ปติไชยหริัณ 

ทกัษะการใชโปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation

ดวยโปรแกรม SketchUp Pro 2015

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 สรุียพร  อยูพูล 

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 อลงกรณ  มณวีงค 

การประกวด Vr.Star (หนุมหลอสาวสวย)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 โสภดิา  บศุราคำ 

การประกวด Vr.Star (หนุมหลอสาวสวย)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ปรุะชยั  หาญณรงค 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ปยรัฐ  โบขุนทด 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 อนัญพร  นยิมบญุ 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ธนพันฒ  พรประสิทธิ์ 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 จกัรินทร  พุมทอง 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 สรุีรัตน  โกยทา 

การประกวดรองเพลงสากล

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ภูเก็ต  รสชื่น 

ทกัษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 นภัสวรรณ  คมุคณะ 

การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ญาณศิา  วจิติรรตันานนท 

ทกัษะการบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 ปยพร  อิม่รัตน 

ทกัษะพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพวิเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

เอกภาพ หงสเกียรติขจร 

การประกวดรองเพลงสากล

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 วรชาติ  สมิณ ี

การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ศกัดพิตั  พลอยศรี 

ทกัษะการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคมุเครือ่ง

คอมพิวเตอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ณฐัธยาน  ติ่งเกษม 

การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาองักฤษ

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ธดิา  ชอลัดดา 

ทกัษะการบัญชี

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 สพุตัรา  โฉมฉาย 

ทกัษะการบัญชี

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ดุจดาว  แกวชนะ 

ทกัษะการบัญชี

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

อำพรรณ  ใจเยน็ 

ทกัษะการบัญชี

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 วรรณวิสา  ขนันาค 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 สรุีรัตน  สวสัดิ์พนัธิ์ 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

 กนกวรรณ  หนนุครบุรี 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 รนิดา  ศรทีอง 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ประไพ  ศรีีชล 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 มัทนา  พิมพไชยงาม 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 สดุา  แซซง 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 วาทยิา  คำกองแกว 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

 ธนชัย  นวมโต 

การประกวดเตน/แดนเซอร

รางวลั

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

เอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง



สวนที ่3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศกึษาระบมุาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศกึษาทีร่ัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพิม่เติมตามบริบทของสถานศกึษา

  มาตรฐานการศึกษาของวทิยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิอปุถมัภ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชวีศกึษา เปนการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคณุวฒุอิาชีวศกึษาแตละระดบัการศกึษา และมีคุณธรรม จรยิธรรม และ

คณุลักษณะที่พงึประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมนิ ดงันี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีความรูเกีย่วกับขอเท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฏ ีและแนวปฏิบตัติาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวชิาที่เรียน หรอืทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คณุวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดบัการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวชิาชีพ และทักษะชีวติเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยกุตใชในการปฏิบตังิาน และการดำรงชีวติ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และมสีุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค

  ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคตแิละกิจนสิัยที่ด ีภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาตไิทย เคารพกฎหมาย เคารพสทิธขิองผูอืน่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมุข มจีติสาธารณะ และมีจติสำนกึรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามคีรทูี่มคีณุวฒุิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑทีก่ำหนด ใชหลกัสตูรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญั และบรหิารจดัการทรัพยากรของสถานศกึษาอยางมีประสทิธภิาพ มี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



ความสำเร็จในการดำเนนิการตามนโยบายสำคญัของหนวยงานตนสังกดัหรือหนวยงานที่กำกับดแูลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเดน็การประเมิน ดงันี้

2.1 ดานหลกัสูตรอาชวีศึกษา

  สถานศึกษาใชหลกัสตูรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มกีารปรับปรงุรายวชิาเดมิ หรอืกำหนดรายวชิาใหม หรือกลุมวชิาเพิม่เตมิใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมอืกบัสถานประกอบการหรอื

หนวยงานทีเ่กี่ยวของ

2.2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามคีรทูี่มคีุณวฒุิการศกึษาและมจีำนวนตามเกณฑทีก่ำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนือ่ง เพือ่เปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแขง็ทางวชิาการและวชิาชพี จดัการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญั ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวยัเรียนและวยัทำงาน ตามหลกัสตูร

มาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบยีบหรือขอบงัคบัเกี่ยวกับการจดัการศกึษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลกัสูตร สงเสรมิ สนับสนนุ กำกับ ดแูลใหครูจดัการเรียนการสอนรายวชิา

ใหถกูตอง ครบถวน สมบรูณ

2.3 ดานการบริหารจดัการ

  สถานศึกษาบรหิารจัดการบคุลากร สภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏบิัตกิาร

โรงฝกงาน ศนูยวทิยบรกิาร สือ่ แหลงเรียนรู เทคโนโลยสีารสนเทศ ครภุัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศกึษาที่มอียูอยางเต็มศักยภาพและมปีระสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ

  สถานศึกษามคีวามสำเร็จในการดำเนนิการบรหิารจดัการสถานศกึษา ตามนโยบายสำคญัทีห่นวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดแูลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร คร ูบคุลากรทางการ

ศกึษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสรมิ สนับสนนุจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานทีเ่กี่ยวของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมอืกบับคุคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสงัคมแหงการเรียนรู มกีารจดัทำนวตักรรม สิง่

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิยั ประกอบดวยประเด็นการประเมนิ ดงันี้

3.1 ดานความรวมมอืในการสรางสังคมแหงการเรยีนรู

  สถานศึกษามกีารสรางความรวมมอืกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศกึษา การจดัทรพัยากรทางการศกึษา กระบวนการเรียนรู การบรกิารทางวิชาการและวชิาชพี โดยใช

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพือ่พฒันาผูเรียนและคนในชมุชนสูสงัคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



3.2 ดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจยั

  สถานศึกษาสงเสรมิสนบัสนุนใหมกีารจดัทำนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั โดยผูบริหาร

ครู บคุลากรทางการศกึษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน



สวนที ่4 

รายงานการประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมนิผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศกึษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงันี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของผูสำเรจ็การศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศกึษา

อาชีวศกึษาที่พงึประสงคดานความรู ตามรายการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชวีศึกษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ในปการศกึษา ๒๕๖๑ มีผูเรียนระดบั ปวช.3 สำเร็จการศกึษา 53 คน เรียนตอหรอืทำงานรวม 

53 คน คดิเปนรอยละ 100 ระดบัชั้น ปวส. มผีู สำเร็จการศกึษา 55 คน เรียนตอหรอืทำงาน

รวม 55 คน คดิเปนรอยละ 100

4.1.2 ดานทกัษะและการประยุกตใช ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพฒันาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงคดานทักษะและการประยกุตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษา

ของสถานศกึษาอาชีวศกึษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

การแขงขนัทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลาง ครั้งที่ 31 ไดรบัรางวลัรวม 52 เหรยีญ

4.1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์น

การพัฒนาคณุลักษณะของผูสำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะทีพ่งึ

ประสงค ตามรายการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอาชวีศึกษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

นกัเรียนนกัศึกษามีการปฏิบตัติามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดานการออม นกัเรียน

นกัศึกษาทกุคนเปดบัญชีออมเงินกับธนาคารโรงเรียน และมีบางสวนทำงานหารายไดชวยพอแม

เปนคาใชจายในการเรียน

  2) จดุเดน

  นกัเรียนนกัศึกษาบางสวนใชความรูหาเลีย้งตวัเองได

  3) จดุทีค่วรพฒันา



  ผูเรียนยังขาดความรบัผดิชอบตอสงัคม และขาดความรับผิดชอบตอตนเอง เชนยังมีการทิ้งขยะ

ทัว่ไป และไมสามารถบงัคับตนเอง ใหหยดุการเลนสือ่ออนไลนดกึมาก เปนผลใหเกิดการขาดเรียน

  4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา

  การแกไขปญหาผูเรียนขาดความรับผิดชอบตอสังคม และขาดความรบัผดิชอบตอตนเอง ควร

ใชโครงงานคณุธรรมมาชวยแกปญหา จากการที่วทิยาลยัไดเขารวมโครงการสถานศกึษาคุณธรรม ซึง่มีการขับเคลือ่น

โครงงานคณุธรรมทีก่ลุมผูเรียนรวมคดิอยูแลว จงึความที่จะเสริมแรงการดำเนนิงานใหมีความเขมแขง็ยิง่ขึ้น

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลกัสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพฒันาการจดัการ

อาชีวศกึษาดานหลักสูตรอาชวีศกึษา ตามรายการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศกึษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ครูสามารถนำแผนการเรียนรูไปใชใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียน Active learning

4.2.2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศกึษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา

อาชีวศกึษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

วิทยาลัยมีระบบ internet ความเร็วสงูใหผูเรียนใช สามารถสบืคนหาความรูจากหองปฏบิัติการ

และมอืถือที ่speed 450/150

4.2.3 ดานการบรหิารจดัการ ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา

ดานการบรหิารจัดการ ตามรายการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชีวศกึษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

วิทยาลัยมีระบบฐานขอมลูเพื่อการบรหิารจัดการทั้งในสวนของวิชาการ ทะเบียน ทรยัากรและ

การเงิน และมนีวตักรรมการปฏบิตัิงานดวยเทคนิคไคเซน

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการพัฒนาการจดัการ

อาชีวศกึษาดานการนำนโยบายสูการปฏบิตัิ ตามรายการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

วิทยาลัยใหบริการชุมชน ทั้งออกไปบริการสอนอาชีพ เชน โครงการมหาวทิยาลัยประชาชน 

และการใหบริการสถานที ่เชนงานศลิปหตัถกรรมของ สพฐ งานแขงขนัทักษะวิชาชีพของ สอศ

  2) จดุเดน



  มรีะบบอนิเตอรเนต็ความเร็วสงูเพื่อสนบัสนนุการเรียนรู และมีระบบบรหิารจดัการและฐาน

ขอมลูอยูบน google drive สามารถเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็วทกุที่ เพื่อประสทิธภิาพการบริหาร

  3) จดุทีค่วรพฒันา

  ผูเรียนและผูสอนมเีครื่องมือสื่อสารกันทั่วหนา แตขาดการใชประโยชนจากเทคโนโลยทีี่

กาวหนาดังกลาว ผูสอนควรศกึษาสิ่งที่มีอยูในโลกออนไลนและคดัเลือกนำมาใชเพือ่ประโยขนตอการสอน

  4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา

  ควรกำหนดการนำขอมลูความรูที่มอียูมากมายในโลกออนไลน ลงสูแผนการสอน เพื่อใหการ

เรียนการสอนนาสนใจ และเกดิประสิทธภิาพการเรียนการสอน

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสงัคมแหงการเรยีนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาอาชวีศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

วิทยาลัยจัดใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหทุนนกัเรียนไปทัศนศึกษา

ตางประเทศทุกป รวมทัง้มคีวามรวมมอืใหบริการสอนวชิาการงานอาชีพแกโรงเรียนในสังกดั 

สพฐ

4.3.2 ดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจยั ใหสถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิใ์นการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั ตามรายการประเมิน

คณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชวีศกึษา ดงันี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนมีผลการประกวดชนะเลิศหลายรางวัล เชน มดีกรดียาง  ผูสอนไดรบัรางวลัวจิัยในระดับ

ดีมากมากกวา 4 ชิ้นงานทุกป

  2) จดุเดน

  มกีารปฏบิตัิงานดวยเทคนิคไคเซน็ โดยไคเซน็ หมายถึง กลยุทธการบริหารงานแบบญี่ปุน ไค

เซน็เปนภาษาญี่ปุน แปลวา การปรับปรงุ (Improvement) เปนแนวคดิที่ทำใชในการบริหารการจัดการมี

ประสิทธผิล โดยมุงปรับปรุงวิธกีารสวนรวมของพนกังานทกุคน บคุลากรทุกระดบั รวมกนัแสวงหาแนวทางใหม ๆ 

เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานใหดขีึ้นไปเรื่อย ๆ อยางตอเนือ่ง  

         ความสำคญัในกระบวนการของ ไคเซน็ คอื การใชความรูความสามารถของพนกังานมาคิดปรับปรงุงาน โดย



ใชการลงทุนเพียงเลก็นอยซึง่กอใหเกิดการปรับปรงุที่ละเล็กที่ละนอยที่คอย ๆ เพิ่มพูนขึ้นอยางตอเนือ่ง ตรงขามกบั

แนวคดิของนวัตกรรม (Innovation)ซึง่เปนการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ ที่ตองใชเทคโนโลยีซบัซอนระดบัสงูดวยเงิน

ลงทนุมหาศาล ดงันัน้ไมวาจะอยูในสภาวะเศรษฐกิจแบบใดก็สามารถใชวธิกีารของ ไคเซน็ เพือ่ปรับปรงุได

  3) จดุทีค่วรพฒันา

  การดูแลผูเรียน เนือ่งผูเรียนจำนวนมากไมสามารถเรียนอยูในระบบจนจบลการศกึษา ตองมี

เหตุอนัตองออกไป สวนหนึง่มีปญหาทางดานเศรษฐกิจ ไมมเีงนิใชจายระหวางเรียน แตอกีสวนเกดิจากการขาดความ

รับผิดชอบ เลนสื่อออนไลนหรอืเกมสดกึๆ จนมาเรียนไมไหวและสุดทายไมมา  

      จดุควรพัฒนาคือจดัใหมรีะบบการตดิตามผูเรียน ที่ขอมูลนีจ้ะสงถงึผูปกครองแบบออนไลน โดยใชประโยชน

จาก IT วทิยาลยัจะนำระบบ SISA smart mobile มาใช อนัเปนระบบเมื่อผูเรียนแสกนบัตรเขาเรียน ผลจะแสดงให

ครูและผูปกครองทราบทันที นาจะทำใหผูปกครองมีสวนรวมในการดแูลผูเรียนไดมาก

  4) ขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา

  ควรสรางสังคมแหงการเรียนรู ดวยการใชไคเซน็ เนือ่งจากการปรบัปรุงดวยไคเซน็ เปนเทคนคิ

ทีท่ำใหทุกคนแกไขปญหาเลก็ที่รบัผดิชอบอยู เมื่อทุกคนแกปญหาจะเกิดวฒันธรรม แยงกันแกปญหา จงึไมมีการโยน

ความผิดหรือการโทษกนั เพราะทุกคนจะรูสึกวาปญหาคอือาหารอันโอชะ ผลกค็ือเกิดสงัคมแหงการเรียนรูที่แทจริง



สวนที ่5 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา  

ตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศกึษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงันี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของผูสำเรจ็การศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค

ตารางที ่1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมนิที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรยีน 2 2 4

1.2 ผูเรยีนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชพีอิสระ
3 5 15

1.3 ผลงานของผูเรยีนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค

หรอืงานวิจัย
3 1 3

1.4 ผลการแขงขันทักษะวชิาชพี 2 3 6

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 2 40

1.6 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิานอาชีวศกึษา (V-NET) 3 3 9

1.7 การมีงานทำและศกึษาตอของผูสำเรจ็การศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 152

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 240 63.33

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยกุตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรยีน 2 2 4



ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยกุตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

2.2 ผูเรยีนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชพีอิสระ
3 5 15

2.3 ผลงานของผูเรยีนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค

หรอืงานวิจัย
3 1 3

2.4 ผลการแขงขันทักษะวชิาชพี 2 3 6

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 2 40

2.6 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิานอาชีวศกึษา (V-NET) 3 3 9

2.7 การมีงานทำและศกึษาตอของผูสำเรจ็การศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 152

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 240 63.33

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยกุตใช 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรยีน 2 2 4

3.2 ผูเรยีนมีคณุลักษณะที่พงึประสงค 2 3 6

3.3 ผูเรยีนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชพีอิสระ
3 5 15

3.4 ผลงานของผูเรยีนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค

หรอืงานวิจัย
3 1 3

3.5 ผลการแขงขันทักษะวชิาชพี 2 3 6

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 2 40

3.7 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิานอาชีวศกึษา (V-NET) 3 3 9

3.8 การมีงานทำและศกึษาตอของผูสำเรจ็การศึกษา 15 5 75

3.9 การบริการชุมชนและจติอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 168



ประเดน็การประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 260 64.62

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะที่พงึประสงค 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชีวศกึษา

ตารางที ่2 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมินที่ 1 ดานหลักสตูรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ หรอืปรับปรุงรายวิชา หรอื

ปรบัปรงุรายวิชาเดมิ   หรอืกำหนดรายวิชาเพิม่เตมิ
3 2 6

1.3 คณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรูสูการปฏบิตัิ 2 5 10

1.4 การจัดทำแผนการจดัการเรยีนรูสูการปฏบิตัทิี่เนนผูเรยีนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจดัการเรยีนการสอน
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 41

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 82.00

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชวีศกึษา 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

2.1 การจัดการเรยีนการสอน 5 5 25

2.2 การบริหารจดัการชั้นเรยีน 3 5 15



ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเรว็สูงเพือ่การจดัการเรยีนการ

สอนในชัน้เรยีน
2 1 2

ผลรวมคะแนนที่ได 42

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 84.00

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที ่3 ดานการบรหิารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

3.1 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 4 8

3.2 การบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

3.3 การบริหารจดัการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ

สถานศกึษา
5 5 25

3.4 การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 6 5 30

3.5 การระดมทรพัยากรเพื่อการจดัการเรยีนการสอน 2 5 10

3.6 อาคารสถานที่ หองเรยีน หองปฏบิตักิาร โรงฝกงาน หรอืงาน

ฟารม
2 5 10

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 2 5 10

3.8 แหลงเรยีนรูและศนูยวิทยบรกิาร 2 3 6

3.9 ระบบอนิเทอรเน็ตความเรว็สูงเพือ่การใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศกึษา
2 5 10

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเรว็สูงเพือ่การจดัการเรยีนการ

สอนในชัน้เรยีน
2 1 2

ผลรวมคะแนนที่ได 136

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 150 90.67

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบรหิารจดัการ 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



ประเดน็การประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏบิัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 6 5 30

4.2 การระดมทรพัยากรเพื่อการจดัการเรยีนการสอน 2 5 10

4.3 การบริการชุมชนและจติอาสา 2 5 10

4.4 ระบบอนิเทอรเน็ตความเรว็สูงเพือ่การใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศกึษา
2 5 10

4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเรว็สูงเพือ่การจดัการเรยีนการ

สอนในชัน้เรยีน
2 1 2

ผลรวมคะแนนที่ได 62

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 70 88.57

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสงัคมแหงการเรยีนรู

ตารางที ่3 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมินที ่1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 4 8

1.2 การบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.3 การบริหารจดัการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ

สถานศกึษา
5 5 25

1.4 การระดมทรพัยากรเพื่อการจดัการเรยีนการสอน 2 5 10

1.5 การบริการชุมชนและจติอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 78

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 80 97.50



ประเดน็การประเมินที ่1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู  

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ดานนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนทีไ่ด 

(คานำ้หนกัxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรยีนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค

หรอืงานวิจัย
3 1 3

2.2 การจัดการเรยีนการสอน 5 5 25

ผลรวมคะแนนที่ได 28

รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินที ่2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 40 70.00

ระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวตักรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานวิจยั 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลงัพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรปุผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที ่4 สรปุผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค 63.78

ประเดน็ที่ 1.1 ดานความรู 63.33

ประเดน็ที่ 1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช 63.33

ประเดน็ที่ 1.3 ดานคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะที่พงึประสงค 64.62

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชวีศึกษา 87.81

ประเดน็ที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชวีศกึษา 82

ประเดน็ที่ 2.2 ดานการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 84

ประเดน็ที่ 2.3 ดานการบรหิารจดัการ 90.67

ประเดน็ที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบตัิ 88.57



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที ่3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 88.33

ประเดน็ที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู 97.5

ประเดน็ที่ 3.2 ดานนวตักรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานวิจยั 70

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 72.80

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึน้ไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



สวนที ่6 

แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศกึษานำผลการประเมินและการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา มาศกึษา

วเิคราะหเพือ่กำหนดแผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษาใหเพิม่ขึน้ โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคณุภาพสถานศึกษาใหอยูในระดบัคณุภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

ประเดน็การพฒันาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กจิกรรม)

การพฒันาระบบบริหารจดัการ โครงการรางวัลคณุภาพแหงชาติ

การพฒันาภาษาองักฤษ โครงการเพิ่มคำศพัทภาษาองักฤษในวชิาที่เรยีน 5%

สงเสรมิใหมผีลงานสรางสรรค จัดใหมีชัว่โมงการคดิคนนวัตกรรมสำหรบับางหองที่มีชั่วโมงวาง



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ

ที่อยู : วิทยาลัยอาชวีศกึษาออมสนิอุปถัมภ 199 หมู

3 ถ.ทาแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จนัทบรุ ี22000

โทร.0-3939-1666 โทรสาร. 0-3939-1698 

โทร: 0-3939-1666 

E-mail: omsinchan.website@gmail.com

ระดบัชัน้

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวชิา

4 (ปวช.) 

4 (ปวส.)

จำนวนผูเรยีน

297 (ปวช.) 

194 (ปวส.)

จำนวนครู

25 ผูอำนวยการ นายวิศษิฎ สาย

พรหม

โทร 0895053033

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับคุณภาพ

72.80
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2560 2561

Score Score

1. คณุลกัษณะของผูสำเรจ็การศึกษาที่พงึประสงค 0.00 63.78

2. การจัดการอาชวีศกึษา 0.00 87.81

3. การสรางสังคมแหงการเรยีนรู 0.00 88.33

รวม 0.00 72.80



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ

ที่อยู : วิทยาลัยอาชวีศกึษาออมสนิอุปถัมภ 199 หมู

3 ถ.ทาแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จนัทบรุ ี22000

โทร.0-3939-1666 โทรสาร. 0-3939-1698 

โทร: 0-3939-1666 

E-mail: omsinchan.website@gmail.com

ระดบัชัน้

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวชิา

4 (ปวช.) 

4 (ปวส.)

จำนวนผูเรยีน

297 (ปวช.) 

194 (ปวส.)

จำนวนครู

25 ผูอำนวยการ นายวิศษิฎ สาย

พรหม

โทร 0895053033

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับคุณภาพ

72.80
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2560 2561

Score Score

1. คณุลกัษณะของผูสำเรจ็การศึกษาที่พงึประสงค 0.00 63.78

2. การจัดการอาชวีศกึษา 0.00 87.81

3. การสรางสังคมแหงการเรยีนรู 0.00 88.33

รวม 0.00 72.80

ประเด็นที่
2560 2561

Score Score

1.1 ดานความรู 0.00 63.33

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 0.00 63.33

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค 0.00 64.62

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 0.00 82.00

2.2 ดานการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 0.00 84.00

2.3 ดานการบรหิารจดัการ 0.00 90.67

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 0.00 88.57

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 0.00 97.50

3.2 ดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวจิัย 0.00 70.00
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