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ค าน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   โดยแยกเป็นระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก  การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องภายในของสถานศึกษา
ที่ต้องจัดท าเองโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่การประกันคุณภาพเป็นการด าเนินงานโดย
หน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ  และมีความเป็นกลาง  และมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินเปรียบเทียบ
มาตรฐานของสถานศึกษาทั่วประเทศและด าเนินการเปรียบเทียบทุกๆ 5 ปี  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัด
และประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วน
ร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชัยภูมิ  จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา  และพร้อมได้รับการตรวจสอบการประเมินภายในและภายนอกเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
 
 
       งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ                                                                                                                                                                                                                                      
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ค าช้ีแจง 
ค าชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบด้วยการสรุปสาระท่ีส าคัญ ได้แก่  

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
6. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 91.49 
       ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ คิดเป็นร้อยละ 94.78 
       ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 68.00 
       ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 93.68 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.20 
       ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.00 
       ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90.59 
       ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 96.92 
       ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 91.67 
       ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.56 
       ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 91.80 สรุประดับคุณภาพ
สถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
 1.2 จุดเด่น 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีจ านวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 จ านวนทั้งหมด 152 คน ผู้เรียนที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จ านวน 151 คนคิดเป็นร้อยละ 99.34 ของ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ านวนผู้เรียนที่มีชื่อเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา                   
(V-NET) ปวช.3 จ านวน 111 คน มีผลการผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 จ านวนผู้เรียนที่มีชื่อเข้าสอบ ปวส.2 จ านวน 43 คน มีผลการผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14 จ านวน
ผู้เรียนที่มีชื่อเข้าสอบทั้งหมด 154 คน มีผลการผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา               
(V-NET) ทั้งหมด 97 คน คิดเป็นร้อยละ 62.99 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพจ านวน 49 คน สาขาวิชาที่ได้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพจ านวน                 
8 สาขาวิชา ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะประกอบ
และตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับคะแนน 73.30 การมีงานท าและ 
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ศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช 111 คน  มีงานท า 35 
คน มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 31.53 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส 58 คน มีงานท า 45 คน มีงานท าคิดเป็น
ร้อยละ 77.58 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 169 คน มีงานท า 80 คน มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 47.34 
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่องในสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบร้อยละ 100 ของ
ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบผลการประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยรับนักเรียน 
นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม หรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 10 สาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ 100 การจัดการเรียน
การสอน จ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 
จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 
78.38 จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดผลตามสภาพจริง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.08 จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 การบริหารจัดการชั้นเรียน จ านวนครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้น
เรียน  จ านวน 33 คน ร้อยละ 89.19 ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศ จ าวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการ
เสริมแรง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.49 ครูผู้สอนที่ดูแลผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปการบริหารจัดการชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 95.14 
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ในปีการศึกษา 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
นักเรียน นักศึกษา มีผู้เข้ารับบริการห้องวิทยบริการ 8,504 ครั้ง นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความพึง
พอใจด้านการให้บริการห้องสมุด อยู่ในระดับยอดเยี่ยม การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักเรียนนักศึกษาจ านวน 635 คน ได้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 
สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีการใช้งานระบบสารสนเทศทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับยอดเยี่ยม อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 55 ห้อง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีระบบไฟฟ้า 220 v. 3 เฟส ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA 2 ตัว และ
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ขนาด 250  KVA 2 ตัว ห้องน้ าท้ังหมด 23 หอ้ง จุดน้ าดื่ม 2 จุด โทรศัพท์ภายใน 31 จุด ระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย 1000 Mbps ผลส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัย ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้บริการอาคารสถานที่ 

 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมบุคลากรเข้าร่วมเขียนแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าการศึกษา 2562 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของ
สถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลมีการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าการศึกษา 2562 และแผนพัฒนา
สถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สาขางาน/แผนก
วิชา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนอาชีวศึกษา มีผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การบริการชุมชนและจิต
อาสา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชมชน Fix it center 3 โครงการ แผนกวิชาที่รับผิดชอบจ านวน 9 แผนก 
โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 2 โครงการ แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม 
บัญชี  การโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
2 โครงการ แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ช่างยนต์ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.            
2 โครงการ แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ตัดผม เสริมสวยและช่างยนต์มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและ
จิตอาสา ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวนผลงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 154 ผลงาน สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยในสถานศึกษา และ มีผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับจังหวัดจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับ
ภาค ครูน าไปใช้บริหารจัดการในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และผู้เรียนมีความสนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ โครงงานมากข้ึน 

 

 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวนผู้ เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 169 คน จ านวน
ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 82 คน ผู้เรียนที่
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 48.52 เทียบกับ
จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยู่
ในระดับ ก าลังพัฒนา การดูแลและแนะแนวผู้เรียน จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 208 คน 
ส าเร็จการศึกษา 86 คน คิดเป็นร้อยละ  49.52 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 56 คน ส าเร็จ
การศึกษา 45 คน คิดเป็นร้อยละ 80.35 คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 
56.06 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
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 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม ในแต่ละสาขาวิชาหรือสาขางาน 
 2. พัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สามารถ
น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1. พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สามารถ
น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ควรเพ่ิมช่องทางผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยังคงศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 60 ยังไม่คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาระบบ
การดูแลผู้เรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศที่เป็นระบบออนไลน์มาปรับปรุงพัฒนาในการดูแลผู้เรียนโดยให้
ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียน 

 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการเรียนการสอน จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สารสนเทศ
หรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ครูผู้สอนน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
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 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ครูผู้สอนน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการเรียนการสอน จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
    3. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีการประสานงานความ       
ร่่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการสนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือ
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือช่วยเหลือในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่งซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ดังนี้ 
  3.1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของทุกคนในชุมชน 
  3.2 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับและบริการให้แก่
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
  3.3 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิน าเทคโนโลยีสารนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 
  3.4 ผู้บริหารเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
  3.5 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
  3.6 นักเรียนมีความสามารถทั้งในด้าน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
  3.7 นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ 
 4. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดมีการท าความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนการฝึกอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังให้การบริการชุมชนและจิตอาสาส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เช่น โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) ฯลฯ 
จนเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง 
  4.1 ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปี 2562 โดยได้ด าเนินการตาม
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 
  4.2 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ   มีการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์จะเรียน
ในสายวิชาชีพ จ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยท าความ
ร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม 5 แห่ง 
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  4.3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้สื่อ สื่อออนไลน์ 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps และมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
             4.4 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ ระบบ E-Document และ I Teacher, E-office งาน
การเงินมีการใช้ระบบ GFMIS เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ 
 5. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการวิทยาลัยสารพัดช่างบริการวิชาชีพ 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โครงการ
ตรวจความพร้อมคน ตรวจความพร้อมรถโดยสารประจ าทาง โครงการน านักเรียน นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติ  
นอกสถานที่ วิชาตัดผม-เสริมสวย ฯลฯ จนเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ผู้ปกครอง โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) เป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแล
รักษาซ่อมบ ารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 
เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
และเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ทุกภาคส่วน 
 5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  5.1.1 เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน รู้วิธีใช้ การดูแลรักษาและพัฒนา
ทักษะช่างชุมชนเพื่อให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
  5.1.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 5.2 วิธีการด าเนินงาน 
  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ประชุมคณะกรรมการ 
  จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
  ด าเนินโครงการ 
  สรุปรายงานการด าเนินงาน 
 5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความสามารถ 
มีประสบการณ์ มีสมรรถภาพและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 5.4 ความส าเร็จ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เปิดบริการ 3 ศูนย์ ได้แก ่
  1. ศูนย์อ าเภอบ้านเขว้า ต าบลชีบน จ านวนผู้ใช้บริการ 206 คน จ านวนชิ้นงาน 412 ชิ้น 
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  2.ศูนย์อ าเภอจัตุรัส ต าบลหนองโดน จ านวนผู้ใช้บริการ 153 คน จ านวนชิ้นงาน 308 ชิ้น 
  3. ศูนย์อ าเภอจัตุรัส ต าบลละหาน จ านวนผู้ใช้บริการ 240 คน จ านวนชิ้นงาน 505 ชิ้น 
 รวมจ านวนผู้รับบริการ จ านวน 599 คน จ านวนชิ้นงาน จ านวน 1,225 ชิ้น มูลค่าการซ่อมหรือ
บริการ จ านวน 61,250 บาท การพัฒนาอาชีพ จ านวน 9 อาชีพ จ านวน 750 คน ดังนี้ แผนกวิชาการ
โรงแรม จ านวน 74 คน แผนกวิชาการบัญชี จ านวน 72 คน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 66 คน 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จ านวน 208 คน แผนกวิชาเครื่องหนัง จ านวน 98 คน แผนกวิชาเพ้นท์ 
จ านวน 49 คน แผนกวิชาทักษะชีวิต จ านวน 44 คน แผนกวิชาเสริมสวย จ านวน 45 คน แผนกวิชาตัดผม 
จ านวน 74 คน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 ที่อยู่ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 380 ถนนโนนม่วง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 
 โทรศัพท์ 044-812083  โทรสาร 044-811938 
 E-mail Cpmpoly@gmail.com   
             Website  http://main.cpmpoly.ac.th/?248426230_scudbazaari.website 
 ประวัติสถานศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  เดิมเป็นโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ  ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๒๙ โดยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้อาคาร
เดิมของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ตั้งอยู่ ถนนโนนม่วง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่ประมาณ 
๗ ไร่ ๒ งาน ๑ ตารางวา หลังจากการได้ประกาศจัดตั้งแล้วกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสืบพงษ์  รักษา
ทรัพย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร  มาท าหน้าที่ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ               
อีกหน้าที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวตาค าสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่   ๕๕๐/๒๕๒๙  โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง                 
รองอธิการบดีมาเป็นประธานในการรับมอบ  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหลายท่าน 
ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสืบพงษ์  รักษาทรัพย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร                  
มาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ  ตามค าสั่งกรมที่ ๑๐๐๖/๒๕๒๙ ลงวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๓๐ กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งที่ ๙๓๕/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๓๐  
แต่งตั้งให้  นายประชุมพงษ์  สมบูรณ์ศิลป์  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็น                   
ผู้รักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๓  กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งที่ ๑๙๔๐/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓ สิ่งหาคม  ๒๕๓๓  
แต่งตั้งให้  นายพันธ์ศักดิ์  โรจนกาศ  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ  และเม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ได้รับการยกวิทยฐานะเป็น 
ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2541-2542 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายสมชาย  พงษ์นภางค์ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2542-2554 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายปรีดา  หลิมพาพันธ์ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2554-2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายสมผัด   อินทรมา 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2556-2558 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายชูชาติ  พรามจร ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2558-2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายปราโมทย์  ขุนเพ็ง 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
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 พ.ศ. 2561-2562 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายกลิ่น   จันทะพอน 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ.2562-ปัจจุบันนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  คือ  นายประทีป  อนิลบล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 การจัดการศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เปิดการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.๓)  หรือเทียบเท่า  มีระบบการจัดการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน  ดังนี้ 
  1.1 ระบบปกติ  สาขาที่เปิดสอน ได้แก่ 
  1.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   1)  สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์ 
   2)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
   3)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
   4)  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง   สาขางานเชื่อมโลหะ 
  1.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   1)  สาขาวิชาพณิชยการ             สาขางานการบัญชี 
   2)  สาขาวิชาพณิชยการ             สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  1.1.3 ประเภทวิชาคหกรรม 
   1)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    สาขางานอาหารและโภชนาการ 
  1.1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   1) สาขาวิชาการโรงแรม     สาขางานการโรงแรม 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส. )   รับผู้ส า เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และผู้ส าเร็จตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  มีระบบการจัด
การศึกษาและสาขา ที่เปิดสอน  ดังนี้ 
  2.1  ระบบทวิภาคี  สาขาที่เปิดสอน ได้แก่ 
   2.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   1) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 
   2) สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า 
   3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   1)  สาขาวิชาการบัญชี 
   2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   1) สาขาวิชาการโรงแรม 
 
 3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  3.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ส าหรับประชาชนทั่วไป 
  3.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม 
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  3.3 หลักสูตรนอกระบบอ่ืน ๆ ส าหรับประชาชนทั่วไป (๑๐๘  อาชีพ) 
 สภาพชุมชน 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  อาณาเขต  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นศูนย์กลางความ
เจริญของจังหวัด  มีหน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  สถานศึกษาต่างๆ ฯลฯ  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและ
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภูมิภาค  ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  332  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ  
19,237 ไร่ หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 30.78 ตารางกิโลเมตร 
  ลักษณะภูมิประเทศ  โดยรวมของเทศบาลตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม  ทางทิศใต้เทือกเขาภูแลนคาโดย
มีเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ท าให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นแอ่งกระทะเอียงลาดไปทางทิศใต้ 
 ด้านประชากร 
  จากการส ารวจข้อมูลจากการท าส ามะโนประชากร  โดยการส ารวจครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่  31 
ตุลาคม  พ.ศ. 2557  พบว่าภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  36,919  คน              
แยกเป็นชาย 17,640  คน  เป็นหญิง 19,279  คน  จ านวนครัวเรือน  18,906  ครัวเรือน  และมีทั้งหมด  
25  ชุมชน 
 สภาพเศรษฐกิจ 
 การอุตสาหกรรม 
  จังหวัดชัยภูมิมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 592 แห่ง มีเงินลงทุนรวม 26,627,530 ล้านบาท 
จ านวนคนงาน 13,669 คน ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและจะต้องมีประสบการณ์ในการ
ประกอบอุตสาหกรรม การขาดแคลนวัตถุดิบ และช่างฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน เช่น ด้านสิ่งทอ และด้านการ
ออกแบบ เป็นต้น 
 การพาณิชย์ 
  ธุรกิจการค้าภายในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมมีทุนด าเนินงานน้อย ในปี 2561 มี
การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ 19 ราย เงินทุนจดทะเบียน 54.8 ล้านบาท แจ้งเลิก 6 ราย ประกอบกับมี
ลักษณะเป็นเมืองที่ขนาบข้างด้วยจังหวัดใหญ่ คือ จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น ท าให้การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้าๆ จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก สินค้าส่งออกจึงเป็น
ผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น รองลงมา คือ สินค้าอุตสาหกรรม และภาคค้าส่งค้าปลีก การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่ทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร 
 การท่องเที่ยว 
  จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 44 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 27 
แห่ง เช่น น้ าตก ภูเขา ป่าไม้และถ้ าต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ และโบราณสถาน 
12 แห่ง เช่น ปรางค์กู่ ภูพระ ภูแฝด และพระพุทธรูปสมัยทราวดี เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 แรงงาน 
  จังหวัดชัยภูมิมีประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 473,613 คน คิดเป็นร้อยละ 61.01 
ของประชากรรวม มีงานท า 453,735 คน คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของก าลังแรงงานทั้งหมดมีก าลังแรงงานที่
ว่างงาน 1,808 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24 แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ประมาณร้อยละ 69.90 และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 30.10 สถานประกอบการใน
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จังหวัดส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นระบบครอบครัวมากกว่า นอกจากนี้ยังมี
การจ้างงานอย่างอ่ืน เช่น ผู้ไปท างานต่างประเทศ เป็นต้น 
 สภาพสังคม 
 การศึกษา 
  จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบ 
โรงเรียนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา   จากข้อมูลปี พ.ศ.  2560  จังหวัดชัยภูมิมี
สถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดทุกสังกัดจ านวน 850 แห่ง มีจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา 
 การศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอ่ืนมีบ้างเล็กน้อยจ านวนไม่มากนัก ส าหรับ
ความเชื่อถือประเพณี สมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้นๆ เช่น 
การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญบั้งไฟ  บุญข้าวจี่  เป็นต้น 
 การสาธารณสุข 
  จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลรัฐ จ านวน 16 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 2 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 167 แห่ง นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล หมู่บ้าน สถานพยาบาลของ
เอกชน และร้านขายยา การให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัด
โดยเฉพาะท้องถิ่นชนบททั่วไป ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดมีแพทย์ จ านวน 170 คน ทันตแพทย์ จ านวน 87 
คน เภสัชกร จ านวน 126 คน พยาบาลวิชาชีพ 1,772 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จ านวน 315 คน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/ทันตาภิบาล จ านวน 81 คน 
 ด้านความมั่นคง 
  จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ด้านการค้า และการแพร่ระบาดของยาเสพติด
อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนปัญหาด้าน
อาชญากรรมสถานการณ์แนวโน้มอาชญากรรมคดีอาญา 4 กลุ่ม ในภาพรวมของ ภ.จว.ชัยภูมิ คือ ฐานความผิด
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ฐานความผิดพิเศษคดีความผิดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย และมวลชนในจังหวัดชัยภูมิในชุดอาสาสมัครต่างๆ รวม 23,212 คน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 182 0 33 215 

ปวช.2 116 0 62 178 

ปวช.3 110 0 6 116 

รวม ปวช. 408 0 101 509 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 0 83 83 

ปวส.2 0 43 43 

รวม ปวส. 0 126 126 
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ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 300 111 37.00 

ปวส.2 76 58 76.32 

รวม 376 169 44.95 
 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 208 103 49.52 

ปวส.2 56 45 80.36 

รวม 264 148 56.06 
 

ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

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

4 4 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

22 22 20 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 4 4 4 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 14 7 14 

เจ้าหน้าที่ 17 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

6 - - 

รวม ครู 40 33 38 

รวมทั้งสิ้น 67 33 38 
 

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

อุตสาหกรรม 4 4 8 

พาณิชยกรรม 2 2 4 
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ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 1 0 1 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 8 7 15 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 6 

อาคารปฏิบัติการ 1 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 11 
 

ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 16846140.00 

งบด าเนินงาน 3943200.00 

งบลงทุน 1920000.00 

งบเงินอุดหนุน 6850300.00 

งบรายจ่ายอื่น 2624350.00 

รวมทั้งสิ้น 32183990.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 
 หมั่นศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม น าประโยชน์สู่สังคมไทย 
 อัตลักษณ์ 
  มารยาทงาม บริการด้วยความจริงใจ 
 เอกลักษณ์ 
 บริการดีมีมารยาท 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 
 “ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสถานประกอบการ” 
 พันธกิจ 
 1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 3. พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่การประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ใต้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการอาชีวะอิสระ 
 2.  หลักสูตรฐานสรรถนะและการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาคุณภาพตามความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 3. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 6. นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
 7. การประกนัคุณภาพในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพและบริการวิชาชีพ 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 :  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
การประกอบอาชีพอิสระและงานวิจัย 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 : สนับสนุนสง่เสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 กลยุทธ์ 
 1.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. การเพ่ิมจ านวนผู้เรียน 
 3. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 4. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 6. การพัฒนาระบบดูแลให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
 7. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

    8. การพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาและการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
 9. การพัฒนาหลักสูตร 
 10. การพัฒนาระบบกระบวนการฝึกอบรม 
 11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรม 
 12.  การพัฒนาระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 
 13. การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 14. การพัฒนาสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 
 15. การพัฒนานักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยที่ดี 
 16. การพัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษาเตรียมพร้อมเป็นพลโลกที่ดี 
 17. การพัฒนาระบบกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
 18. การประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
 19.  การพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดมารยาทไทย รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

การประกวดการจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์ฯ 
อาชีวศึกษา เอสโซ่ โดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

การแข่งขันเปตองหญิง 
รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

การประกวดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

เครื่องช่วยพยุงเดินแบบปรับขึ้นลงได้ รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงาอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

เป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณธรรมปัญญาคู่คุณธรรม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ 

ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 
ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

การแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียงเคลื่อนที่ รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

การประกวดมารยาทไทย รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

การประกวดการอ่านสุนทรพจน์ รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

สนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดิน รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จังหวัดชัยภูมิ 

สนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดิน รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จังหวัดชัยภูมิ 
 

 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูผู้ควบคุมทีมการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูผู้ควบคุมทีมการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูผู้ควบคุมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายประทีป อนิลบล  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสันติ เบ็ญจศิล  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางวีรวรรณ โยทองยศ  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายกลิ่น จันทะพอน  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายสุชาติ มณีวรรณ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายสมหวัง สุพะกะ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ผมพันธ์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายอาคม พิมโกทา  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใบลี  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางสาวสุมิตรา เขียวไกร  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายบรรพต โคตรชาล ี 
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายมะนพ สิงห์ทอง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายอิทธิพัทธ์ วงศ์กาวี  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางมัทนา นาคนิล  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางสาวปุณยนุช สัจจวีรกุล  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายไพฑูรย์ ศิริเถียร  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุเทพ ธงทอง  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางสาวสุชาวด ีสงวนทรัพย์  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางวรรกานต์ โนนทะขาม  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางรัตติกาล ชุมภูกุล  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายกฤษณะ ชัยสิทธิ์  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางสาวอุบลภัค คิดการ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางสาววรรณนิสา พันธ์ชาลี  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายสรรพสกนธ์ จันทร์งาม  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายสกลไกร โพธิ์จุมพล  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดิน แบบปรับ

ขึ้นลงได้ 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ใบลี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดิน แบบปรับ

ขึ้นลงได้ 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายอิทธิพัทธ์ วงษ์กาวี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดิน แบบปรับ

ขึ้นลงได้ 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายธัชพงษ์ เอ่ียมส าอางค์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดิน แบบปรับ

ขึ้นลงได้ 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายรณชัย กลางเอก  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดิน แบบปรับ

ขึ้นลงได้ 
รางวัลอื่น ๆ ภาค 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสกลไกร โพธิ์จุมพล  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดิน แบบปรับ

ขึ้นลงได้ 
รางวัลอื่น ๆ ภาค 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใบลี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดิน  

แบบปรับขึ้นลงได้ 
รางวัลอื่น ๆ ภาค 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอิทธิพัทธ์ วงษ์กาวี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดิน  

แบบปรับขึ้นลงได้ 
รางวัลอื่น ๆ ภาค 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธัชพงษ์ เอียมส าอางค์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดิน  

แบบปรับขึ้นลงได้ 
รางวัลอื่น ๆ ภาค 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมนตรี นาคนิล  
ครูที่ปรึกษาอุปกรณ์เตือนลืมปิดประตูตู้เย็น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายมะนพ สิงห์ทอง  
ครูที่ปรึกษาอุปกรณ์เตือนลืมปิดประตูตู้เย็น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายวสันต์ มาตรเริง  
ครูที่ปรึกษาอุปกรณ์เตือนลืมปิดประตูตู้เย็น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายพงศธร ระดาบุตร  
ครูที่ปรึกษาอุปกรณ์เตือนลืมปิดประตูตู้เย็น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางมัทนา นาคนิล  
ครูที่ปรึกษาอุปกรณ์เตือนลืมปิดประตูตู้เย็น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นายอาคม พิมโกทา  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ           

จากล้อรถจักรยานยนต์ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายบรรหาร โคตะลี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ         

จากล้อรถจักรยานยนต์ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสุรชัย ภิรมย์ไกรพัด  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ       

จากล้อรถจักรยานยนต์ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสมุทร เอ่ียมเอ็ม  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ        

จากล้อรถจักรยานยนต์ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายมานพ ชมภูแก้ว  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ          

จากล้อรถจักรยานยนต์ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวสันต์ มาตเริง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรี ยุรนันท์ ผมพันธ์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายวศิน แฝงเวียง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายบรรพต โคตรชาล ี 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ต่อพ่วงประคอง

รถจักรยานยนต์ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายบรรหาร โคตะลี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ต่อพ่วงประคอง

รถจักรยานยนต์ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายเมธี โลไธสง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ต่อพ่วงประคอง

รถจักรยานยนต์ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสุรชัย ภิรมย์ไกรพัด  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ต่อพ่วงประคอง

รถจักรยานยนต์ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวชมพุนุช สุวรรณลา  
ครูที่ปรึกษาข้าวเกรียบใบหม่อนไหมไรซ์เบอรรี่่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางอรวรรณ สิทธิสาร  
ครูที่ปรึกษาข้าวเกรียบใบหม่อนไหมไรซ์เบอรรี่่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางสาวอนงค์นาถ ข้อยุ่น  
ครูที่ปรึกษาข้าวเกรียบใบหม่อนไหมไรซ์เบอรรี่่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 



 
22 รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี  
ครูที่ปรึกษาข้าวเกรียบใบหม่อนไหมไรซ์เบอรรี่่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 

นางมัทนา นาคนิล  
ครูที่ปรึกษาข้าวเกรียบใบหม่อนไหมไรซ์เบอรรี่่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ 
 

 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสันติ เบ็ญจศิล  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรี ยุรนันท์ ผมพันธ์  
ครูผู้ควบคุม ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยาย

เสียงเคลื่อนที่ 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรี ยุรนันท์ ผมพันธ์  
ครูผู้ควบคุม ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยาย

เสียงเคลื่อนที่ 
ชนะเลิศ ภาค 

ส านักงานอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

ว่าที่ร้อยตรี ยุรนันท์ ผมพันธ์  
ครูผู้ควบคุม ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยาย

เสียงเคลื่อนที่ 
รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายมะนพ สิงห์ทอง  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุม

ไฟฟ้า 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นายเมธี โลไธสง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายวศิน แฝงเวียง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายจรูญ จงกลกลาง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางอรทัย ยิ้มน้อย  
ครูผุ้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางเรืองรุ้ง แก้วหย่อง  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายมนตรี นาคนิล  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 



 
23 รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสกลไกร โพธิ์จุมพล  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายพิริยกร ภู่บัว  
ครูผุ้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายอุไร รัตนภักด ี 
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายธัชพงษ์ เอ่ียมส าอางค์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายสมุทร เอ่ียมเอ็ม  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายบริบูรณ์ สนณรงค์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอนงค์นาถ ข้อยุ่น  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายบุญเสน่ห์ การถาง  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายชุมพร เทียมชัยภูมิ  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอนงค์นาฏ นกแก้ว  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวเรณู คงโนนกอก  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสุภาพร สะท้าน  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวณัฐกานต์ ชมนาวัง  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศิวพร วิริยชัยฤกษ์  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวภัทรศยา สูงชัยภูมิ  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางบุญสม นกแก้ว  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายรุ่งโรจน์ พงษว์ิเศษ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยวัดกระแสไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายวสันต์ มาตเริง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยวัดกระแสไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางมัทนา นาคนิล  
ครูที่ปรกึษาสิ่งประดิษฐ์ภาพจากเกล็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวชมพูนุช สุวรรณลา  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ถังขยะเจ้าปัญญา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางอรทัย ยิ้มน้อย  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวเมริน ข าชัยภูม ิ 
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์กล่องทิชชู่ผักตบชวาปักริบบิ้น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุดาพร เสืออินทร์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์กล่องทิชชู่ผักตบชวาปักริบบิ้น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุมิตรา เขียวไกร  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์กล่องทิชชู่ผักตบชวาปักริบบิ้น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายบริบูรณ์ สนณรงค์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์โดนัทจิ๋วเสริมเม็ดขนุน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาอรงค์นาถ ข้อยุ่น  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์โดนัทจิ๋วเสริมเม็ดขนุน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางมัทนา นาคนิล  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์โดนัทจิ๋วเสริมเม็ดขนุน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายมานพ ชมภูแก้ว  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ

ไล่ลมเบรก 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรชัย ภิรมย์ไกรพัด  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ

ไล่ลมเบรก 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นายมนตรี นาคนิล  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อุ้มเด็กพาดบ่า 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายมะนพ สิงห์ทอง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ

ปิ้งย่าง 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นายสมหวัง สุพะกะ  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ

ปิ้งย่าง 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นายธัชพงษ์ เอ่ียมส าอางค์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์น้ ายาซิลิโคลนกึ่งน้ ามัน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายรณชัย กลางเอก  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์น้ ายาซิลิโคลนกึ่งน้ ามัน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ใบลี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์น้ ายาซิลิโคลนกึ่งน้ ามัน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายวศิน แฝงเวียง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ภาพจากเกล็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายเมธี โลไธสง  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ภาพจากเกล็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายสมุทร เอ่ียมเอ็ม  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์น้ ายาเคลือบสี  

Hydrophobic catting 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นายรณชัย กลางเอก  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปั่นผสมสี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายสกลไกร โพธิ่จุมพล  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปั่นผสมสี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ใบลี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปั่นผสมสี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายอิทธิพัทธ์ วงศ์กาวี  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปั่นผสมสี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายธัชพงศ์ เอ่ียมส าอางค์  
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปั่นผสมสี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูผู้ควบคุมการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานอาชีวศึกษา

อุบลราชธานี 

นางสาวสุมิตรา เขียวไกร  
ครูที่ปรึกษาโครงงานการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของ

เม็ดกระบกต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการท ามาการอง 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุมิตรา เขียวไกร  
ครูที่ปรึกษาโครงงานการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของ

เม็ดกระบกต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการท ามาการอง 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี  
โครงงานการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเม็ดกระบก

ต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการท ามาการอง 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นายบริบูรณ์ สนณรงค์  
โครงงานการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเม็ดกระบก

ต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการท ามาการอง 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นายวศิน แฝงเวียง  
ครูที่ปรึกษาโครงงานเอสโซ่เรื่องการศึกษาอัตราส่วนที่

เหมาะสมของเม็ดกระบกต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการท ามา
การอง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการเมล็ดคุ้กก้ีหู

กวางเพ่ือสุขภาพ 
รองชนะเลิศ ภาค 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอนงค์นาถ ข้อยุ่น  
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการเมล็ดคุ้กก้ีหู

กวางเพ่ือสุขภาพ 
รองชนะเลิศ ภาค 

ส านักงานคณพกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายรเมศ ยวงทอง  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวผจงจิตร โชคโปรด  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายฉัตรชัย สมพอง  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายไพรัตน์ หารมะโน  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายสิทธิศักดิ์ ชัยสาร  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายณัฐวุฒิ พันธ์สาย  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายณัฐวัฒน์ เป้าชัยภูม ิ 
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายวัชระ ข้อโนนแดง  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายยศกร เดชปรีชา  
ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายไพรวัลย์ นาเจริญ  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวหนึ่งฤทัย จันทะวงษ์  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวรตา ปุริสตัง  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายวุฒิชัย สุทธิวิเศษ  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวรัชฏาภรณ ์ประจญกล้า  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายกฤษดา บุรมดี  
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุนิตย์ ศรีออก  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวลลิตไชย ไชโย  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอรปรียา มีปัญญา  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายทักษิณ เบ้าค า  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายอาจทรัพย์ สันหนัง  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายนันทวัฒน์ ฉัตรรักษา  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายธีรภัทร หล่อมกลาง  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายเปรม ประชุมแดง  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายอนันต์ กันนิยม  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายภีรพงษ์ อัการณรงค์  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายกฤษวัฒน์ หารประทุม  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรชัย พรมกุดตุ้ม  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องปรับอาการยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายพิพัฒน์ แก้วอุดร  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องปรับอาการยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายณัฐพนธ์ หาญประยุทธ  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องปรับอาการยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายฉัตรบดินทร์ สุวรรณวิไล  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายชิงชัย นันเรี่ยม  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐพล เจือจันทร์  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายเกรียงไกร ปิ่นมณ ี 
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรม         

ควบคุมอุปกรณ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายรชานนท์ พลศรี  
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรม           

ควบคุมอุปกรณ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายเกียรติศักดิ์ เมตตาชาติ  
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมนธิดา สมจะบก  
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวปกิตตา เกตุศิริ  
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวเจนจิรา ยศรุ่งเรือง  
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวนุชจรินทร์ สุริยะ  
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมนธิชา ควรโคตร  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวณัฐธิดา วงษ์งอ  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสายชล ชาวสวน  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวขนิษฐา บุพตา  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายวัชรพล นพเก้า  
การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายชัยชนะ แสนสุรินทร์  
การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรชาติ วรรณพงษ์  
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุรชาติ วรรณพงษ์  
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายราเมศวร์ สายปัญญา  
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวทิพย์วิมล ตอมพุทรา  
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวทิพย์วิมล ตอมพุทรา  
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวฑิฆัมพร ทองจ ารูญ  
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายณัฐวุฒิ พันธ์สาย  
การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) 
ชนะเลิศ ภาค 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายณัฐวัฑน์ เป้าชัยภูม ิ 
การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) 
ชนะเลิศ ภาค 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายวัชระ ข้อโนนแดง  
การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) 
ชนะเลิศ ภาค 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายลลิตชัย ไชโย  
การแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายณัฐวุฒิ พันธ์สาย  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายณัฐวัฒน์ เป้าชัยภูม ิ 
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายวัชระ ข้อโนนแดง  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายณัฐวุฒิ พันธ์สาย  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยวัดกระแสไฟฟา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายเกียรติศักดิ์ หมอกชัยภูมิ  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยวัดกระแสไฟฟา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายทรงภพ ลีบ่อน้อย  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตติภณ ก้องเวหา  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวณัฐชา ขุนเก๋ียม  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอุส่าหื นามหาญ  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

 จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจัง

หวีดชัยภูม ิ

นายพีรพัฒน์ โพธิสา  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายยอดรัก ใจบุญ  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายวัชระ ข้อโนนแดง  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายศิริวัฒน์ ชัยสงค์  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายอนันต์ โชคคูณ  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายธนวัฒน ์รักษ์มณี  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาปุณณรมย์ หนูทองอินทร์  
สิ่งประดิษฐ์ภาพจากเกล็ดปลา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวประภาวี บุญรังษี  
สิ่งประดิษฐ์ภาพจากเกล็ดปลา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวนารีรัตน์ บุญจันทา  
สิ่งประดิษฐ์ภาพจากเกล็ดปลา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายธนากร สูงชัยภูมิ  
สิ่งประดิษฐ์ภาพจากเกล็ดปลา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวตวงทอง ครองบัวบาน  
สิ่งประดิษฐ์ถังขยะเจ้าปัญญา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมาลินี ศรีวิชา  
สิ่งประดิษฐ์ถังขยะเจ้าปัญญา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวปนัดดา เช่นชาย  
สิ่งประดิษฐ์ถังขยะเจ้าปัญญา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอาทิตยา ปัตยะตัง  
สิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาภัศราวรรณ เมตตาชาติ  
สิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายรเมศ ยวงทอง  
สิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวกิ่งแก้ว บุญเชิด  
สิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวผจงจิตร โชคโปรด  
สิ่งประดิษฐ์ก้อนดับกลิ่น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวกิ่งแก้ว บุญเชิด  
สิ่งประดิษฐ์กล่องทิชชู่ผักตบชวาปักริบบิ้น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายรเมศ ยวงทอง  
สิ่งประดิษฐ์กล่องทิชชู่ผักตบชวาปักริบบิ้น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวผจงจิตร โชคโปรด  
สิ่งประดิษฐ์กล่องทิชชู่ผักตบชวาปักริบบิ้น 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวรัชฎาภรณ ์ประจญกล้า  
สิ่งประดิษฐ์โดนัทจิ๋วเสริมเม็ดขนุน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอรจิรา อ่อนเฉวียง  
สิ่งประดิษฐ์โดนัทจิ๋วเสริมเม็ดขนุน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวรัตติกาล นพวรรณ  
สิ่งประดิษฐ์โดนัทจิ๋วเสริมเม็ดขนุน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายวุฒิชัย สุทธิวิเศษ  
สิ่งประดิษฐ์โดนัทจิ๋วเสริมเม็ดขนุน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายมนัสวิน คงแก้ว  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการไล่ลมเบรก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายอภิวัฒน์ นามโพธิ์  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการไล่ลมเบรก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายธีรโชต ิอินโนนเชือก  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการไล่ลมเบรก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายศุภชัย หมั่นกลาง  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการไล่ลมเบรก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอภิศักดิ์ ชมนาวัง  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อุ้มเด็กพาดบ่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายพรชัย วงศ์เจริญ  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อุ้มเด็กพาดบ่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายสิทธินนท์ ชุ่มสีดา  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อุ้มเด็กพาดบ่า 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายจิรายุส ข าสุทัศน์  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปิ้งย่าง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายชยุต กองโฮม  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปิ้งย่าง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายฉัตรบดินทร์ สุวรรณวิไล  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปิ้งย่าง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายยศกร เดชปรีชา  
สิ่งประดิษฐ์น้ ายาซิลิโคลนกึ่งน้ ามัน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายนวพล เสนกระจาย  
สิ่งประดิษฐ์น้ ายาซิลิโคลนกึ่งน้ ามัน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายเกรียงไกร บุญภูม ิ 
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ น้ ายาซิลิโคลนกึ่งน้ ามัน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายอภิสิทธิ์ แหชัยภูม ิ 
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ น้ ายาเคลือบสี Hydrophobic 

catting 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายอภิสิทธิ์ แหชัยภูม ิ 
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ น้ ายาเคลือบสี Hydrophobic 

catting 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายวงศ์เฉลิม โพธิ์กลาง  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ น้ ายาเคลือบสี Hydrophobic 

catting 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายนราเทพ อยู่ในวงศ์  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ น้ ายาเคลือบสี Hydrophobic 

catting 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายยศกร เดชปรีชา  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปั่นผสมสี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเยาวราช แซ่ตั้ง  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปั่นผสมสี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายศราวุธ น้อมสุระ  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปั่นผสมสี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นายชาคริต ดีงโพนทอง  
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปั่นผสมสี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุรีพร สิงห์กระโจม  
แข่งขันโครงงานเอสโซ่เรื่องการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม

ของเม็ดกระบกต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการท ามาการอง 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาววาสนา แย้มสี  
แข่งขันโครงงานเอสโซ่เรื่องการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม

ของเม็ดกระบกต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการท ามาการอง 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาววรพรรณ นวลจันทร์  
แข่งขันโครงงานเอสโซ่เรื่องการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม

ของเม็ดกระบกต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการท ามาการอง 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอรพิน หมู่สะแก  
แข่งขันโครงงานเอสโซ่เรื่องการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม

ของเม็ดกระบกต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการท ามาการอง 
ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้           
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 

 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธ ารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.6.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 152 คน 
   1.6.2 เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 99.34 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
   1.6.3 ผลสะท้อน 
   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 

  1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   1.7.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวนผู้ เรียนที่มีชื่อเข้าสอบ ปวช.3 111 คน มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช. 72 คน 
   จ านวนผู้เรียนที่มีชื่อเข้าสอบ ปวส.2 43 คน มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. 25 คน 
   จ านวนผู้ เรียนที่มีชื่อเข้าสอบทั้งหมด 154 คน มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ทั้งหมด 97 คน 
   1.7.2 เชิงคุณภาพ 
   จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ปวช ร้อยละ 64.86 
   จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ปวส. ร้อยละ 58.14 
   จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ทั้งหมดร้อยละ 62.99 
   1.7.3 ผลสะท้อน 
   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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  4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    1.3.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 169 คน 
   จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 82 คน 
   1.3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ คิดเป็นร้อยละ 48.52 เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
   1.3.3 ผลสะท้อน 
   ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 3 ดาว 
 

  1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   1.5.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพจ านวน 49 คน 
   สาขาวิชาที่ได้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพจ านวน 8 สาขาวิชา 
   1.5.2 เชิงคุณภาพ 
   ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ในการ
แข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับคะแนน 
73.30 
   1.5.3 ผลสะท้อน 
   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
  4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.1.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวนผู้ เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 208 คน ส าเร็จการศึกษา       
103 คน 
   จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 56 คน ส าเร็จการศึกษา 45 คน 
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   1.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  49.51 
   ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 80.35 
   คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 56.06           
มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.1.3 ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของนักเรียน ท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
 

  1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1.2.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวนผู้ เรียนระดับ ปวช. 408 คน ระดับ ปวส. 126 คน รวมทั้งสิ้น          
534 คน 
   จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 433 คน 
   1.2.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 
81.09 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
   1.2.3 ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ปรากฏผลการประเมิน การจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดมีคุณภาพอยู่ในระดับ เหรียญทอง ระดับภาค 
 

  1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   1.8.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช 111 คน ในปีการศึกษา 2561 มีงานท า 
35 คน 
   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส 58 คน ในปีการศึกษา 2561 มีงานท า          
45 คน 
   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 169 คน ในปีการศึกษา 2561 มีงานท า 
82 คน 
  1.8.2 เชิงคุณภาพ 
   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. ปี 2561 มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 31.53 
   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. ปี 2561 มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 77.58 
   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด ปี 2561 มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 47.34 
  1.8.3 ผลสะท้อน 
   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อมีผลความพึงพอในอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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  จุดเด่น 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีจ านวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 จ านวนทั้งหมด 152 คน ผู้เรียนที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จ านวน 151 คนคิดเป็นร้อยละ 99.34 ของ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 408 คน ระดับ ปวส. 
126คน รวมทั้งสิ้น 534 คน จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 433 คน 
ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 81.09 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปรากฏผลการประเมิน การ
จัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดมีคุณภาพอยู่ในระดับ เหรียญ
ทอง ระดับภาค จ านวนผู้เรียนที่มีชื่อเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ปวช.3 จ านวน 111 คน มีผลการผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.86 จ านวนผู้เรียนที่มีชื่อเข้าสอบ ปวส.2 จ านวน 43 คน มีผลการผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14 จ านวนผู้เรียนที่มี
ชื่อเข้าสอบทั้งหมด 154 คน มีผลการผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ทั้งหมด 97 คน คิดเป็นร้อยละ 62.99 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพจ านวน 49 คน สาขาวิชาที่ได้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพจ านวน 8 สาขาวิชา 
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจ
ซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับคะแนน 73.30 การมีงานท าและศึกษาต่อ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช 111 คน  มีงานท า 35 คน มี
งานท าคิดเป็นร้อยละ 31.53 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส 58 คน มีงานท า 45 คน มีงานท าคิดเป็นร้อย
ละ 77.58 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 169 คน มีงานท า 80 คน มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 47.34 
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่องในสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

  จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวนผู้ เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 169 คน จ านวน
ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 82 คน ผู้เรียนที่
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 48.52 เทียบกับ
จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพอยู่
ในระดับ ก าลังพัฒนา การดูแลและแนะแนวผู้เรียน จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 208 คน 
ส าเร็จการศึกษา 103 คน คิดเป็นร้อยละ  49.51 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 56 คน 
ส าเร็จการศึกษา 45 คน คิดเป็นร้อยละ 80.35 คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 56.06 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ควรเพ่ิมช่องทางผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งผุ้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยังคงศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 60 ยังไม่คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาระบบ
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การดูแลผู้เรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศที่เป็นระบบออนไลน์มาปรับปรุงพัฒนาในการดูแลผู้เรียนโดยให้
ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียน 
 

 4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   2.1.1.1 เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 100 ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   2.1.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
    2.1.1.3 ผลสะท้อน 
      องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 
 

  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
   2.1.2.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวน 10 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
   2.1.2.2 เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 100 ของสาขางานที่ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
       2.1.2.3 ผลสะท้อน 
       องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

  4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
   2.2.1.1 เชิงปริมาณ 
   จากจ านวนครู 37 คน คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
จ านวน 37 คน 
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      2.2.1.2 เชิงคุณภาพ 
   คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ร้อยละ 100 
   2.2.1.3 ผลสะท้อน 
   จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ทั้งหมดร้อยละ 62.98 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 94.08 การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
ร้อยละ 99.343.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 

  2.2.2 การจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
   2.2.2.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวนครูทั้งหมด 37 คน มีการจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   2.2.2.2 เชิงคุณภาพ 
   มีการจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
   2.2.2.3 ผลสะท้อน 
   ครูจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและมีการก าหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
 

  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
   3.1.1.1 เชิงปริมาณ 
   1. จ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 35 
คน 
   2. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 
29 คน 
   3. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดผลตามสภาพจริง จ านวน 37 คน 
   4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 30 คน 
   5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ จ านวน 35 คน 
  3.1.1.2 เชิงคุณภาพ 
   1. จ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน ร้อยละ 
94.59 
   2. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน ร้อยละ 
78.38 
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   3. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดผลตามสภาพจริง ร้อยละ 100 
   4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 81.08 
   5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 94.59 
  3.1.1.3 ผลสะท้อน 
   ร้อยละผ่านการทดอบ V-Net คิดเป็นร้อยละ 62.98 และการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.34 ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาจบแล้วมีงานท า ร้อยละ 94.08 
 

  3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  3.1.2.1 เชิงปริมาณ 
   1. จ านวนครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน จ านวน 33 คน 
   2. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จ านวน 37 คน 
   3. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศ จ าวน 37 คน 
   4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรง จ านวน 32 คน 
   5. ครูผู้สอนที่ดูแลผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล จ านวน 37 คน 
  3.1.2.2 เชิงคุณภาพ 
   1. จ านวนครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 89.19 
   2. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ร้อยละ 100 
   3. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 100 
   4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรง ร้อยละ 86.49 
   5. ครูผู้สอนที่ดูแลผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล ร้อยละ 100 
  สรุปการบริหารจัดการชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 95.14 
  3.1.2.3 ผลสะท้อน 
   ร้อยละผ่านการทดอบ V-Net คิดเป็นร้อยละ 62.98 และการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.34 ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาจบแล้วมีงานท า ร้อยละ 94.08 
 

  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  3.1.3.1 เชิงปริมาณ 
   ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 42.70 
  3.1.3.2 เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ตามกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนย่างมีระบบ สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและน าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการเรียนรู้ ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรม 
  3.1.3.3 ผลสะท้อน 
   ครูผู้สอนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้เกิดจากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ น าองค์ความรู้ใหม่มาช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  5.5.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียนนักศึกษาจ านวน 635 คน ได้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 
  5.5.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนนักศึกษาจ านวน 635 คน สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
เต็มศักยภาพ 
  5.5.3 ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้
ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็ม
ศักยภาพ 
 
 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  3.2.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   3.2.2.1 เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้งานระบบสารสนเทศทุกคน 
   3.2.2.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
   3.2.2.3 ผลสะท้อน 
   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

  5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
  5.1.1 เชิงปริมาณ 
   มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 55 ห้อง 
  5.1.2 เชิงคุณภาพ 
   มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
  5.1.3 ผลสะท้อน 
   ผู้เรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม 
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  5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  5.2.1 เชิงปริมาณ 
   มีระบบไฟฟ้า 220 v. 3 เฟส ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA 2 ตัว และ
ขนาด 250  KVA 2 ตัว ห้องน้ าทั้งหมด 23 ห้อง จุดน้ าดื่ม 2 จุด โทรศัพท์ภายใน 31 จุด ระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย 1000 Mbps 
  5.2.2 เชิงคุณภาพ 
   ผลส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัย ระดับยอดเยี่ยม 
  5.2.3 ผลสะท้อน 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานภายนอกขอความ
อนุเคราะห์ใช้บริการอาคารสถานที่ 
 

  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  5.3.1 เชิงปริมาณ 
   ในปีการศึกษา 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
นักเรียน นักศึกษา มีผู้เข้ารับบริการห้องวิทยบริการ 8,504 ครั้ง แบ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 99.00  
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 1.00 
  5.3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับบริการห้องวิทยบริการผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
74 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1 นักเรียน นักศึกษา 8,504 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99 
  5.3.3 ผลสะท้อน 
   นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจด้านการให้บริการห้องสมุด 
อยู่ในระดับด ี
 

  5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  5.4.1 เชิงปริมาณ 
   คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจ านวน 
635 คน (รวมทวิศึกษา) ได้มีการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
  5.4.2 เชิงคุณภาพ 
   คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้มีการ
เข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.4.3 ผลสะท้อน 
   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาที่ผู้เรียนมีการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
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 4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4.1.1 เชิงปริมาณ 
   มีการส่งนักเรียนออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปวช.3 จ านวน 
110 คน ปวส.2 จ านวน 43 คน รวมทั้งสิ้น 153 คน 
  4.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  4.1.3 ผลสะท้อน 
   ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
. 

 จุดเด่น 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบร้อยละ 100 ของ
ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบผลการประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยรับนักเรียน 
นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม หรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 10 สาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ 100 การจัดการเรียน
การสอน จ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 
จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 
78.38 จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดผลตามสภาพจริง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.08 จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 การบริหารจัดการชั้นเรียน จ านวนครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้น
เรียน  จ านวน 33 คน ร้อยละ 89.19 ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศ จ าวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการ
เสริมแรง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.49 ครูผู้สอนที่ดูแลผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปการบริหารจัดการชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 95.14 
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ในปีการศึกษา 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
นักเรียน นักศึกษา มีผู้เข้ารับบริการห้องวิทยบริการ 8,504 ครั้ง นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความพึง
พอใจด้านการให้บริการห้องสมุด อยู่ในระดับยอดเยี่ยม การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักเรียนนักศึกษาจ านวน 635 คน ได้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 
สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนา
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร            
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้งานระบบสารสนเทศทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับยอดเยี่ยม อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 55 ห้อง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีระบบไฟฟ้า 220 v. 3 เฟส ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA 2 ตัว และ
ขนาด 250  KVA 2 ตัว ห้องน้ าท้ังหมด 23 ห้อง จุดน้ าดื่ม 2 จุด โทรศัพท์ภายใน 31 จุด ระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย 1000 Mbps ผลส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัย ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้บริการอาคารสถานที่ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม ในแต่ละสาขาวิชาหรือสาขางาน 
 2. พัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สามารถ
น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการเรียนการสอน จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สารสนเทศ
หรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้ นเรียนให้มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ครูผู้สอนน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
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 4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  3.2.1.1  เชิงปริมาณ 
   จ านวนบุคลากรที่เข้ร่วมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจ าการศึกษา 2562 
จ านวน 41 คน 
  3.2.1.2 เชิงคุณภาพ 
   บุคลากรที่เข้าร่วมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจ าการศึกษา 2562 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3.2.1.3 ผลสะท้อน 
   มีการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าการศึกษา 2562 และแผนพัฒนา
สถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

  4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  4.2.1 เชิงปริมาณ 
   สาขางาน/แผนกวิชา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนอาชีวศึกษา มีผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนสาขาวิชา 
  4.2.2 เชิงคุณภาพ 
   สาขางาน/แผนกวิชา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนอาชีวศึกษา  มีผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนสาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
งบประมาณ ทุนการศึกษา 
  4.2.3 ผลสะท้อน 
   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 

  4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  4.3.1 เชิงปริมาณ 
   1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน Fix it center 3 โครงการ แผนกวิชาที่
รับผิดชอบจ านวน 9 แผนก 
   2. โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 2 โครงการ แผนก
รับผิดชอบ ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม บัญชี การโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   3. โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 2 
โครงการ แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ช่างยนต์ 
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   4. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 2 โครงการ 
แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ตัดผม เสริมสวยและช่างยนต์ 
  4.3.2 เชิงคุณภาพ 
มีผลการประเมินจ านวน 4 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม 
  4.3.3 ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและ
จิตอาสา 
 
 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  1.4.1 เชิงปริมาณ 
   จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปี
การศึกษา 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 154 ผลงาน 
  1.4.2 เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
และงานวิจัยในสถานศึกษา และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับจังหวัดจากอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
  1.4.3 ผลสะท้อน 
   ครูน าไปใช้บริหารจัดการในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และ
ผู้เรียนมีความสนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ โครงงานมากข้ึน 
 

 จุดเด่น 
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมบุคลากรเข้าร่วมเขียนแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าการศึกษา 2562 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของ
สถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลมีการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าการศึกษา 2562 และแผนพัฒนา
สถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สาขางาน/แผนก
วิชา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนอาชีวศึกษา มีผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การบริการชุมชนและจิต
อาสา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชมชน Fix it center 3 โครงการ แผนกวิชาที่รับผิดชอบจ านวน 9 แผนก 
โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 2 โครงการ แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม 
บัญชี  การโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
2 โครงการ แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ช่างยนต์ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 2 
โครงการ แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ตัดผม เสริมสวยและช่างยนต์มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ ยมองค์กร 
หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
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ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวนผลงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 154 ผลงาน สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยในสถานศึกษา และ มีผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับจังหวัดจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับ
ภาค ครูน าไปใช้บริหารจัดการในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และผู้เรียนมีความสนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ โครงงานมากข้ึน 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สามารถ
น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ครูผู้สอนน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการเรียนการสอน จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 109 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 115 94.78 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)             

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

68.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                     

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 89 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 93.68 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

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

 
 5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 19 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 76.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 1 2 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)               

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 4 8 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 63 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 96.92 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)             

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

 5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 43 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 95.56 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1  
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2  
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

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

 
 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 91.64 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 94.78 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 93.68 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 92.2 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 96.92 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 91.67 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.56 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.80 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา                   

ที่ก าหนดเพิม่เตมิ 

 

 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา 
3. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
1. โครงการติว V-net                                              
2. ตารางร้อยละผลการทดสอบรายบุคคล                        
3. ผลการทดสอบจาก สทศ. 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
1. โครงการเขียนแผนธุรกิจ 
2. โครงการศึกษาดูงานธุรกิจ 
3. รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ 
4. สรุปจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
5. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา 
2. รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ  
3. เกียรติบัตร โล่ห์รางวัล 
4. ตารางสรุปรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา 
3. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
1. โครงการติว V-net                                              
2. ตารางร้อยละผลการทดสอบรายบุคคล                        
3. ผลการทดสอบจาก สทศ. 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
1. โครงการเขียนแผนธุรกิจ 
2. โครงการศึกษาดูงานธุรกิจ 
3. รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ 
4. สรุปจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
5. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา 
2. รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ  
3. เกียรติบัตร โล่ห์รางวัล 
4. ตารางสรุปรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1. โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
3. กิจกรรมโฮมรูม 
4. กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 
5. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
6. การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
7. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
8. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
3. กิจกรรมโฮมรูม 
4. กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 
5. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
6. การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
7. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
8. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
9. สรุปร้อยละผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ประกอบด้วยความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
10 เกียรติบัตร โล่รางวัล  
11. ผลรางวัล อวท. ระดับจังหวัด ระดับภาค 

 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา                               
2. แหล่งเครื่องมือการใช้ในการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา เช่น Line Facebook โทรศัพท์ ครูที่
ปรึกษา ไปรษณีบัตร ฯลฯ  
3. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

1. โครงการสอน                                                      
2. แผนการสอน 
3. ประชุมเรื่องการปรับแผนในรายวิชาต่างๆ                  
4. โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเปิดหลักสูตรต่างๆ แต่
ละแผนกวิชา       
2. สรุปการปรับปรุงรายวิชา                                          
3. บันทึกส่งโครงการสอน แผนการสอน   
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
1. โครงการสอน   
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน / 
กิจกรรมการสอน / ขั้นการสอน 
4. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
1. โครงการสอน   
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน / 
กิจกรรมการสอน / ขั้นการสอน 
4. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน 
การจัดการเรียนการสอน 
1. บันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน / 
กิจกรรมการสอน / ขั้นการสอน 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ต่อ) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้  
2. บันทึกหลังการสอน  
3. การนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน 
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ 
2. I teacher ศธ.02 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ 
2. I teacher ศธ.02 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
1. แบบส ารวจอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน                                              
2. แผนผังอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
3. โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
4. สรุปโครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
1. รายละเอียดระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย                          
2. บันทึกซ่อม , เช่าระบบไฟฟ้า 
3. แบบส ารวจความพึงพอใจตู้น้ าดื่ม 
4. แผนผังทางเดินถนนภายในวิทยาลัยฯ 
5. ช่องทางการสื่อสารภายใน จุดโทรศัพท์ภายใน 
Line ช่องทางการสื่อสารภายนอก Facebook ป้าย
ประชาสัมพันธ์     
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
1. แบบสรุปห้องเรียนเฉพาะทางแต่ละแผนกวิชา                  
2. โครงการปรับปรุงห้องเรียน                                    
3. โครงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัด
ช่างชัยภูมิ 
4. โครงการมบ ารุงรักษาหนังสือห้องสมุด วิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ                         
5. โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM    
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
1. เอกสารสัญญาเช่า ซื้อ ระบบอินเตอร์เน็ต 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดูแล บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม  
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ต 
4. มีระบบระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 
ออนไลน์ ระบบเอกสารออนไลน์ ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
5. มีระบบระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ระบบ 
GFMIS ระบบ e-GP 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1. การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
2. การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. จัดท าแผนงานและจัดท า แผนการเรียนในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
4. ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
5. ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การ
ประชุมผู้ปกครอง 
6. จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
7. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึก
อาชีพ 
8. การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
1. มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. การประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี            
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
กรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษา                           
5. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
กรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี        
การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี                                         
2. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
3. บันทึกลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น                    
4. โครงการครูฝึกงานในสถานประกอบการ  
5. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนก 
การบริการชุมชนและจิตอาสา 
1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน Fix it center 
3 โครงการ แผนกวิชาที่รับผิดชอบจ านวน 9 แผนก 
2. โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ 2 โครงการ แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ช่าง
ยนต์ ช่างเชื่อม บัญชี  การโรงแรม คอมพิวเตอร์ 
3. โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารเทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 2 โครงการ แผนก
รับผิดชอบ ได้แก่ ช่างยนต์ 
4. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว. 2 โครงการ แผนกรับผิดชอบ ได้แก่ ตัดผม 
เสริมสวยและช่างยนต์ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ภายในสถานศึกษา 
2. โครงการนักเรียน นักศึกษา 
3. ตารางสรุปร้อยละตารางสรุปนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย น าไปใช้
ประโยชน์จริงในแต่ละระดับ 
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