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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ประจำปีการศกึษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศกึษาเมืองชัยภมู ิ

คำนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   โดยแยกเป็นระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก  การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องภายในของสถานศึกษา
ที่ต้องจัดทำเองโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องแต่การประกันคุณภาพเป็นการดำเนินงานโดย
หน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ  และมีความเป็นกลาง  และมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินเปรียบเทียบ
มาตรฐานของสถานศึกษาท่ัวประเทศและดำเนินการเปรียบเทียบทุกๆ 5 ปี  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู ่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัด
และประเมินผลคุณภาพได้ทั ้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีสว่น
ร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 เพื ่อให้การดำเน ินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ  จึงได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  และพร้อมได้รับการตรวจสอบการประเมินภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
 
 
       งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ                                                                                                                                                                                                                                      
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คำชี้แจง 
คำช้ีแจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบด้วยการสรุปสาระท่ีสำคัญ ได้แก่  

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
6. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ ์
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 95.45 
     ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ คิดเป็นร้อยละ  100.00 
     ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 84.00 
     ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 93.68 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.07 
     ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.00 
     ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.00 
     ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
     ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 80.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.08 สรุประดับคุณภาพสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม 
 
1.2 จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
             ผู ้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปีที ่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
ว ิชาช ีพช ั ้นส ูง  (ปวส.) ช ั ้นป ีท ี ่  2 ที ่ผ ่านการประเม ินมาตรฐานว ิชาช ีพในคร ั ้ งแรกตามระเบ ียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา เกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จำนวน 139 คน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 94.24 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 66 คน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 66 จำนวน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมผู้เข้าสอบ
ท้ังหมด 205 คน จำนวผู้สอบผ่านท้ังหมด 197 คน คิดเป็นร้อยละ 96.09 
             ผู ้เร ียนมีสมรรถนะในการเป็นผู ้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวนผู ้เร ียน
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 47 คน จำนวนผู้เรียน
ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 47 คน มีผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับภาคคุณภาพ 3 ดาว 
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              ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. 325 คน                
ระดับ ปวส. 90 คน รวมทั้งสิ้น 415 คน จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
จำนวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 95 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม  
              การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. ปี 2564 จำนวน 
91 มีงานทำ 27 คน ศึกษาต่อ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 85.74 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ปี 2564 
จำนวน 62 คน มีงานทำ 53 คน ศึกษาต่อ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 87.09 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564 
ท้ังหมด 153 คน มีงานทำ 80 คน ศึกษาต่อ 52 คิดเป็นร้อยละ 86.27 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม   
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบร้อยละ 100 
ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบผลการ
ประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม องค์กร หน่วยงานภายนอก 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
              การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม หรือ
สาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 
13 สาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ 100  
              การจัดการเรียนการสอน จำนวนครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จำนวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 100 จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดผลตามสภาพจริง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 จำนวนครูผู้สอนท่ีทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การบริหารจัดการช้ันเรียน จำนวนครูผู้สอนท่ีมีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน  จำนวน 45 คน ร้อยละ 100 ครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 จำนวนครูผู ้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศ จำวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู ้สอนที่ใช้วิธีการ
เสริมแรง จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ครูผู ้สอนที่ดูแลผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล จำนวน                 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปการบริหารจัดการช้ันเรียน ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 100  
              ในปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา มีผู้
เข้ารับบริการห้องวิทยบริการ 6,933 ครั้ง แบ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 99.00 ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 1.00  
               การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั ้นเรียน นักเรียน
นักศึกษาจำนวน 786 คน (รวมทวิศึกษา) ได้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึง สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ การ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
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การใช้งานระบบสารสนเทศทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับยอดเย่ียม  
                อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ทั้งหมด 55 ห้อง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและบุคลากรมีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีระบบไฟฟ้า 220 v.              
3 เฟส ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA 2 ตัว และขนาด 250 KVA 2 ตัว ห้องน้ำทั้งหมด 23 ห้อง จุดน้ำ
ด่ืม 2 จุด โทรศัพท์ภายใน 31 จุด ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 1000 Mbps ผลสำรวจความพึงพอใจการบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัย 
ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานภายนอกขอ
ความอนุเคราะห์ใช้บริการอาคารสถานท่ี 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                   สถานศึกษามีการนำแผนปฏิบัติราชการประจำการศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษามาใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ราชการประจำปี หรือแผนปฏิบัติติงานประจำปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา มีการนำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำการศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสถาน 
          สถานศึกษามีผลการดำเนินโครงการจำนวน 5 โครงการ ได้แก่  
         1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 
         2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV R Service 
         3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center จิตอาสาช่วยเหลือผุ้ประสบภัยน้ำท่วม 
         4. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2565 
         5. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2565 
          มีผลการประเมินจำนวน 4 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ 
 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
             ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากหลายทักษะ จำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปวช.46 คน ปวส. 15 คน สาขาวิชาท่ีได้
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพจำนวน 8 สาขาวิชา 
              สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน ทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับดี จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า 222 คน สำเร็จ
การศึกษา 90 คนจำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 76 คน สำเร็จการศึกษา 60 คน ผู้สำเร็จ
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การศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  40.54 ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 78.94 คิดเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 50.33 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง     
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สามารถนำผลการ
พัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยใน
สถานศึกษา และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า 19 จึงทำให้การจัดการแข่งขันผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนลดลงจากปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา ดี 
 
1.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                1. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนให้ผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันโดยให้
ครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียน  
                2. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมแผนกวิชาในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาให้
มีผลการแข่งขันเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งในระดับภาคให้มากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                1. พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
สามารถนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานให้ส่งผลงานของผู้เร ียนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เข้าแข่งขันโครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ให้เพิ่มมากขึ้น 
 2. การสร้างความเชื ่อมั ่นให้แก่ผู ้ม ีส่วนเกี ่ยวข้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ มีการ
ประสานงานความร่่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการสนับสนุน
การศึกษา ช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือช่วยเหลือในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยฯ 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 
 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิได้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน
และสถานประกอบการ ดังนี้ 
 2.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของทุกคนในชุมชน 
 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถรองรับและบริการให้แก่ชุมชนได้
อย่างท่ัวถึง 
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 2.3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมินำเทคโนโลยีสารนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 
 2.4. ผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปล่ียนแปลง 
 2.5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
 2.6. นักเรียนมีความสามารถท้ังในด้าน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
 2.7. นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู ้

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เมืองชัยภูมิ มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดแผนการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังให้การ
บริการชุมชนและจิตอาสาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เช่น โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) จนเป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง  
 3.1 ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปี 2564-2565 โดยได้ดำเนินการตาม
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ การเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น 
 3.2 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  มีการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความประสงค์จะเรียนในสาย
วิชาชีพ จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ การบัญชี  ไฟฟ้ากำลัง โดยทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม             
2 แห่ง 
  3.3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 
สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้สื ่อ สื่อออนไลน์ สถานศึกษา
พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps และมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื ้นที ่ใน
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 3.4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านบริหารทั ่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ ระบบ E-Document และ I Teacher, E-office งานการเงินมีการ
ใช้ระบบ GFMIS เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิมีการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยสารพัดช่างบริการวิชาชีพ 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โครงการ
ตรวจความพร้อมคน ตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง โครงการนำนักเรียน นักศึกษาออกฝึกปฏิบัตินอก
สถานท่ี วิชาตัดผม-เสริมสวย ฯลฯ จนเป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง  
              โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษาซ่อมบำรุง
เครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน 
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นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีในด้าน
ภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ทุกภาคส่วน 
 4.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     4.1.1 เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน รู้วิธีใช้ การดูแลรักษาและพัฒนา
ทักษะช่างชุมชนเพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
     4.1.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 4.2 วิธีการดำเนินงาน 
 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ประชุมคณะกรรมการ 
 จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
 ดำเนินโครงการ 
 สรุปรายงานการดำเนินงาน 
 
 4.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
     เพิ่มประสบการณ์และความเช่ือมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน
ชุมชน สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริง รวมทั ้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความสามารถ                            
มีประสบการณ์ มีสมรรถภาพและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
 4.4 ความสำเร็จ 
 มีผลการดำเนินโครงการจำนวน 5 โครงการ ได้แก่  
 1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 
 2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV R Service 
 3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center จิตอาสาช่วยเหลือผุ้ประสบภัยน้ำท่วม 
 4. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2565 
 5. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2565 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู ่
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 380ก ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  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 1 
กุมภาพันธ์ 2529 โดยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้อาคารเดิม
ของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต้ังอยู่ ถนนโนนม่วง ตำในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นท่ีประมาณ 7 ไร่ 2 
งาน 1 ตารางวา 
 หลังจากการได้ประกาศจัดตั้งแล้วกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง   นายสืบพงษ์  รักษาทรัพย์ อาจารย์
ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร  มาทำหน้าที่ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ  อีกหน้าที่หนึ่ง
เป็นการชั่วคราวตาคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 550/2529 โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง รองอธิการบดีมาเป็น
ประธานในการรับมอบ  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหลายท่าน ต่อมากรมอาชีวศึกษา
ได้แต่งตั้งให้  นายสืบพงษ์  รักษาทรัพย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ  ตามคำส่ังกรมท่ี 1006/2529 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
 ต่อมาในป ี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำส่ังท่ี 935/2530 ลงวันท่ี 30  พฤษภาคม 2530 
แต่งตั ้งให้  นายประชุมพงษ์  สมบูรณ์ศิลป์  ตำแหน่งผู ้ช่วยผู ้อำนวยการว ิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี              
เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ต้ังแต่วันท่ี 12 มิถุนายน 2530  
 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2533 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งที่ 1940/2534 ลงวันที่ 3 สิ่งหาคม 2533 
แต่งต้ังให ้ นายพันธ์ศักดิ์  โรจนกาศ  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นผู้รักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ  และเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2534 ได้รับการยกวิทยฐานะเป็น 
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
        พ.ศ. 2541-2542 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั ้งให้นายสมชาย  พงษ์นภางค์ 
ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
        พ.ศ. 2542-2554 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั ้งให้นายปรีดา  หลิมพาพันธ์              
ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
        พ.ศ. 2554-2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั ้งให้นายสมผัด  อ ินทรมา            
ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
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        พ.ศ. 2556-2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั ้งให้นายชูชาติ   พรามจร                  
ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
        5 สิงหาคม พ.ศ.2558 - 30 กันยายน พ.ศ.2561 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            
ที ่  1204/2558เร ื ่องแต่งตั ้งผ ู ้ร ักษาการในตำแหน่ง ลงว ันที ่  10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้แต่ง ต้ัง                          
นายปราโมทย์  ขุนเพ็ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
        1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ที ่ 1506/2561 เร ื ่องแต่งตั ้งผู ้ร ักษาการในตำแหน่ง ลงวันที ่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 ได้แต่งตั ้งให้                   
นายกลิ่น  จันทะพอน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง ชัยภูมิเป็นการช่ัวคราว 
       28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 2001/2561 
เร ื ่องแต่งตั ้งผู ้รักษาการในตำแหน่ง ลงวันที ่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้แต่งตั ้งนายประทีป  อนิลบล                
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกักสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ลงวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา 
พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เปล่ียนเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 
 
  การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ เปิดการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีระบบการจัดการศึกษาและสาขาท่ีเปิดสอน  ดังนี้   
    1.1 ระบบปกติ สาขาท่ีเปิดสอน ได้แก่  
 1.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
      1)  สาขาวิชาเครื่องกล          สาขางานยานยนต์ 
      2)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
      3)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
      4)  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง   สาขางานเช่ือมโลหะ 
                   5)  สาขาวิชาเครื่องกล                           สาขางานเครื่องกล 
 1.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
      1)  สาขาวิชาพณิชยการ             สาขางานการบัญชี 
      2)  สาขาวิชาพณิชยการ             สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
        1.1.3 ประเภทวิชาคหกรรม 
                  1)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            สาขางานอาหารและโภชนาการ 
                 2) สาขาวิชาเสริมสวย                             สาขางานธุรกิจเสริมสวย 
        1.1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
                  1) สาขาวิชาการโรงแรม     สาขางานการโรงแรม 
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 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นส ูง (ปวส.)  รับผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้สำเร็จตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีระบบการจัด
การศึกษาและสาขา ท่ีเปิดสอน ดังนี้ 
      2.1 ระบบทวิภาคี สาขาท่ีเปิดสอน ได้แก่    
 2.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
       1) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 
       2) สาขาวิชาติดต้ังไฟฟ้า 
       3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
       1)  สาขาวิชาการบัญชี 
       2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         2.1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
                   1) สาขาวิชาการโรงแรม    
 3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
         3.1.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สำหรับประชาชนท่ัวไป 
 3.1.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม 
 3.1.3 หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ สำหรับประชาชนท่ัวไป (108 อาชีพ) 
  สภาพชุมชน 
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 จังหว ัดชัยภูม ิต ั ้งอยู ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบร ิเวณใจกลางของประเทศ   เส้นร ุ ้ง ท่ี                  
15  องศาเหนือ  เส้นแวงท่ี 102  องศาตะวันออก  สูงจากระดับน้ำทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
โดยทางรถยนต์ 332 กิโลเมตร มีเน ื ้อที ่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หร ือ  7,986,429 ไร่                  
คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค และร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ  
3 ของภาค  และใหญ่เป็นอันดับ  7 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และนครราชสีมา 
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา          
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี  และเพชรบูรณ์ 

 
ด้านประชากร 

 ข้อมูลประชากรของส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2558 
จังหวัดชัยภูมิ มีประชากรทั้งสิ้น 1,138,252 คนมีจำนวนบ้านทั้งสิ้น 370,000 หลังคาเรือน และความ
หนาแน่นของประชากร โดยเฉล่ียท้ังจังหวัด 88.98 คนต่อตารางกิโลเมตร 
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  สภาพเศรษฐกิจ 
  1. การประกอบอาชีพ 
 อาชีพของชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 60.30 
อาชีพที่สำคัญได้แก่การท้านา ท้าไร่และท้าสวนผลไม้ยืนต้น มีการปลูกพืชผักผลไม้สวนครัวและไม้ประดับอยู่
บ้างและมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมประมาณร้อย 39.70  
         2. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 จังหวัดชัยภูมิมีพื ้นที่ทั ้งหมด 7,986,429 ไร่ สภาพการใช้ประโยชน์ที ่ดินของจังหวัดชัยภูมิ
ประกอบด้วย พื้นท่ีเพื่อการเกษตร 3,404,483 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.63 พื้นท่ีป่าไม้ภูเขา 2,340,500 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 29.31  
 3. พืชเศรษฐกิจ 
 พืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญและท้ารายได้ให้กับจังหวัดชัยภูมิได้แก่ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อย โรงงาน มัน
สำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ พริกและการปลูกหม่อนเล้ียงไหม เป็นต้น 
          4. การอุตสาหกรรม 
 จังหวัดชัยภูมิมีจ้านวนโรงงานท้ังส้ิน 625 โรง มีเงินลงทุนรวม 265,120,000 ล้านบาท จำนวน
คนงาน 27,500 คน ส้าหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและจะต้องมีประสบการณ์ในการ
ประกอบอุตสาหกรรม การขาดแคลนวัตถุดิบและช่างฝีมือแรงงานเฉพาะด้านเช่นด้านสิ่งทอและด้านการ
ออกแบบ เป็นต้น 
 5. การพาณิชย์ 
 ธุรกิจการค้าภายในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมมีทุนด้าเนินงานน้อย ในปี 2564 มีการจด
ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 103 ราย ประกอบกับมีลักษณะเป็นเมืองที่ขนาบข้างด้วยจังหวัดใหญ่คือ
จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น ท้าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้า ๆ จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก สินค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น รองลงมาคือสินค้า
อุตสาหกรรม และภาคค้าส่งค้าปลีก การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทาง
การเกษตร 
 6.การท่องเท่ียว 
 จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 44 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 26 แห่ง 
เช่น น้ำตก ภูเขา ป่าไม้และถ้้าต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน          
12 แห่งเช่น ปรางค์กู่ ภูพระ ภูแฝด และพระพุทธรูปสมัยทราวดี เป็นต้น 
 7. แรงงาน 
 จังหวัดชัยภูมิมีประชากรท่ีอยู่ในก้าลังแรงงาน จ้านวน 535,290 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 ของ
ประชากรรวม มีงานท้า 530,690 คน คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของกำลังแรงงานทั้งหมด มีก้าลังแรงงานท่ี
ว่างงาน 4,600 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ประมาณร้อยละ 69.90 และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 30.10 สถานประกอบการใน
จังหวัดส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นระบบครอบครัวมากกว่า นอกจากนี้ยงัมี
การจ้างงานอย่างอื่นเช่น ผู้ไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น 
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  สภาพสังคม 
  1. การศึกษา 
 จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
ต้ังแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา จากข้อมูลปี พ.ศ. 2558 จังหวัดชัยภูมิมีสถานศึกษาต้ังอยู่ใน
จังหวัดทุกสังกัดจ้านวน 752 แห่ง มีจ้านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาและเข้าสู่ภาคแรงงาน จ้านวน 1,206 คน  
  2. การศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้อยจ้านวนไม่มากนักสำหรับความ
เชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้น ๆ เช่นการแห่
นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญบั้งไฟ บุญข้าวจี่ เป็นต้น 
 3. การสาธารณสุข 
จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลรัฐ จ้านวน 16 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 167 แห่ง นอกจากนั้นยังมีโรงพยาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล หมู่บ้าน สถานพยาบาลของเอกชนและร้านขายยา การให้บริการสาธารณสุขยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัดโดยเฉพาะท้องถิ่นชนบททั่วไป ในปี พ.ศ. 2564จังหวัดมี
แพทย์ จำนวน 156 คน พยาบาล 1,632 คน 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 81 0 0 81 

ปวช.2 171 4 76 251 
ปวช.3 134 0 31 165 

รวม ปวช. 386 4 107 497 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 0 25 25 
ปวส.2 0 73 73 

รวม ปวส. 0 98 98 
   
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 196 91 46.43 

ปวส.2 85 68 80.00 
รวม 281 159 56.58 

   
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 222 90 40.54 

ปวส.2 76 60 78.95 
รวม 298 150 50.34 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ 25 24 25 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 5 5 5 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 13 3 10 

เจ้าหน้าท่ี 16 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

4 - - 

รวม ครู 43 32 40 

รวมทั้งสิ้น 66 32 40 
  

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 5 4 9 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

ศิลปกรรม 1 1 2 
คหกรรม 4 1 5 

เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 1 0 1 
พาณิชยนาวี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 15 10 25 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 6 
อาคารปฏิบัติการ 1 

อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอื่น ๆ 2 
รวมทั้งสิ้น 11 

 
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร 19,063,212.00 

งบดำเนินงาน 5,693,435.00 
งบลงทุน 3,835,000.00 
งบเงินอุดหนุน 6,323,415.00 

งบรายจ่ายอื่น 2,031,460.00 
รวมทั้งสิ้น 36,946,522.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  หมั่นศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำประโยชน์สู่สังคมไทย 
  อัตลักษณ ์
  มารยาทงาม บริการด้วยความจริงใจ 
  เอกลักษณ์ 
  บริการดีมีมารยาท 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน ์
  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสถานประกอบการ 
  พันธกิจ 
   พันธกิจท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          พันธกิจท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
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 พันธกิจท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ 
 พันธกิจท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 พันธกิจท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 พันธกิจท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค ์
   1. เพิ่มจำนวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการอาชีวะอิสระ 
 2. หลักสูตรฐานสรรถนะและการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาคุณภาพตามความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 3. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 5. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 6. นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี 
 7. การประกันคุณภาพในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพและบริการวิชาชีพ  
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 5 : สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์           

การประกอบอาชีพอิสระและงานวิจัย 
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 6 : สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล 

โลก 
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 7 : ส่งเสริมและพัฒนาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษากลยุทธ์ 

   1.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
2. การเพิ่มจำนวนผู้เรียน 
3. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
4. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6. การพัฒนาระบบดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
7. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาและการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
9. การพัฒนาหลักสูตร 
10. การพัฒนาระบบกระบวนการฝึกอบรม 
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรม 
12. การพัฒนาระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 
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13. การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
14. การพัฒนาสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 
15. การพัฒนานักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยท่ีดี 
16. การพัฒนาครูและนักเรียน นกัศึกษาเตรียมพร้อมเป็นพลโลกท่ีดี 
17. การพัฒนาระบบกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
18. การประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
19. การพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

สุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดรักการอ่านภาษาไทย รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เล่านิทานพื้นบ้าน รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ดนตรีไทย ขิมสาย รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รถโมบายโซล่าเซลล์ ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

เครื่องค้ันกาแฟสด รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ถังฉีดโฟม (ขนาดเล็ก) รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

เจ้าสารพัดช่างไล่กาเสียงแจ๋ว รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

เครื่องวัดอุณหภูมิไร้ผู้ตรวจ รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

อุปกรณ์กดโช๊คอัพจักรยานยนต์ รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ขวดกดเจลอัตโนมัติ รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

เครื่องตีฟองนม รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการไล่ลมเบรก รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะงานจักรยานยนต์ รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะงานยานยนต์แก๊ซโซลีน รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

งานวัดละเอียด รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

การติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ประจำปีการศกึษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศกึษาเมืองชัยภมู ิ

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี (Intergrate Amplifier) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

การออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic Bartender ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

การบริการอาหารและเครื่องด่ืม รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Demonstration Contest) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

สุนทรพจน์ภาษาไทย รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

มารยาทไทย รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ดนตรีไทย ขิมสาย ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ประจำปีการศกึษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศกึษาเมืองชัยภมู ิ

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับเหรียญทองแดง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

  
 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัด
หญ้าอเนกประสงค์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ผลิตภัณฑ์
น้ำพริกปลานิลเสริมแคลเซียมจากเกล็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เตาอบ
ย่างแนวตั้ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ บุปผาผ้า
ต่วน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ กลองพกพา 
(Portable Drum) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ส่ิงประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย คุกกี้สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องสับ
ย่อยกิ่งไม ้

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน สีน้ำ
ทำมือจากวัสดุธรรมชาติกล่ินตะไคร้ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
เพาเวอร์บล็อกซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับเฝ้า
สวน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน บันได
ปีนล้อ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน โคมไฟ
ไหมพรมเมืองชัยภูม ิ

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ กล่อง UV-C 
ฆ่าเช้ือแบบพกพา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
กระจกสวยด้วยเชือกมาคราเม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน แท่น
อัดและพับเหล็กอเนกประสงค์ (Multipurpose 
press and folding steel stand) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ หม้อต้มไอ
น้ำฟองนม " Steam boiler " 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
อุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาขนาดเล็ก 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางวีรวรรณ โยทองยศ  
ผู้บริหารดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสันติ เบ็ญจศิล  
ผู้บริหารดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสุชาติ มณีวรรณ  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ์  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางอังสนา อนุตตรังกูร  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางเบญจมาศ นามศิริพงษ์พันธ์ุ  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสมหวัง สุพะกะ  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล ใบลี  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายอาคม พิมโกทา  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวสุมิตร เขียวไกร  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายบรรพต โคตรชาลี  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายมะนพ สิงห์ทอง  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสมุทร เอี่ยมเอ็ม  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายบริบูรณ์ สนณรงค์  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายมานพ ชุมภูแก้ว  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาววันนิสา เช้ือประทุม  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางมัทนา นาคนิล  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอิทธิพัทธ์ วงศ์กาวี  
ครูดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายชุมพร เทียมชัยภูมิ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวสุดารัตน์ พันสีทา  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายกฤษณะ ชัยสิทธิ์  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวอุบลภัค คิดการ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาววรรณนิสา พันธ์ุชาลี  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวสิริลักาณ์ ขอดตะครุ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายชัยสิทธิ์ บุญนา  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายมะนพ สิงห์ทอง  
ครูท่ีปรึกษารถโมบายโซล่าเซลล์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายมนตรี นาคนิล  
ครูท่ีปรึกษารถโมบายโซล่าเซลล์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกาาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายบรรพต โคตรชาลี  
ครูท่ีปรึกษาเครื่องค้ันกาแฟสด Coffee press 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวชมพูนุช สุวรรณลา  
ครูท่ีปรึกษาเจ้าสารพัดช่างไล่กาเสียงแจ๋ว 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสมุทร เอี่ยมเอม  
ครูท่ีปรึกษาถังน้ำยาฉีดโฟมล้างรถ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาววันนิสา เช้ือประทุม  
ครูท่ีปรึกษาเครื่องวัดอุณหภูมิไร้การสัมผัสควบคุมด้วย
บอร์ด Arduino 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสุรชัย ภิรมย์ไกรพัด  
ครูท่ีปรึกษาอุปกรณ์กดโช๊คอัพจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์  
ครูท่ีปรึกษาขวดกดเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์  
ครูท่ีปรึกษาเครื่องตีฟองนม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายมานพ ชมภูแก้ว  
ครูท่ีปรึกษาอุปกรณ์ไล่ลมในระบบเบรคกึ่งอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายรุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ  
ครูท่ีปรึกษาระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นาวสันต์ มาตเริง  
ครูท่ีปรึกษาระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสมุทร เอี่ยมเอ็ม  
ครูท่ีปรึกษาอุปกรณ์กดโช๊คอัพจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายจรูญ จงกลกลาง  
ครูท่ีปรึกษาเครื่องวัดอุณหภูมิไร้การสัมผัสควบคุมด้วย
บอร์ด Arduino 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูท่ีปรึกษาเครื่องวัดอุณหภูมิไร้การสัมผัสควบคุมด้วย
บอร์ด Arduino 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวสุมิตรา เขียวไกร  
ครูท่ีปรึกษาเครื่องวัดอุณหภูมิไร้การสัมผัสควบคุมด้วย
บอร์ด Arduino 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายจรูญ จงกลกลาง  
ครูท่ีปรึกษาเจ้าสารพัดช่างไล่กาเสียงแจ๋ว 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวณัฐกานต์ ชมนาวัง  
ครูท่ีปรึกษาเจ้าสารพัดช่างไล่กาเสียงแจ๋ว 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี  
ครูท่ีปรึกษาเจ้าสารพัดช่างไล่กาเสียงแจ๋ว 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายจรูญ จงกลกลาง  
ครูท่ีปรึกษาเครื่องค้ันกาแฟสด Coffee press 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสมหวัง สุพะกะ  
ครูท่ีปรึกษารถโมบายโซล่าเซลล์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
STEM Education (ระดับ ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน  

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดมารยาทไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวศิน แฝงเวียง  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางอุดมลักษณ์ เขิมขันธ์  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุชาติ มณีวรรณ  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเรืองวุฒิ กลินทะ  
ครูท่ีปรึกษาการประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายศุภพงศ์ ไชยคำภา  
ครูท่ีปรึกษาทักษะการตัดแต่งทรงผม
สุภาพสตรี (ระยะส้ัน) 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายประยงค์ อินทร์หมื่นไวย  
ครูท่ีปรึกษาทักษะการตัดแต่งทรงผม
สุภาพบุรุษ (ระยะส้ัน) 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอาณัติ เหล่ือมศรี  
ครูท่ีปรึกษาทักษะการออกแบบ 2D แอนิ
เมช่ัน 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์  
ครูท่ีปรึกษาทักษะการผสมเครื่องด่ืมประเภท 
Classic Bartender 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์  
ครูท่ีปรึกษาทักษะการผสมเครื่องด่ืมประเภท 
Flair Bartender 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายณัฐพล สองหลวง  
ครูท่ีปรึกษาทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปริวัตร ธงทอง  
ครูท่ีปรึกษาทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจ  

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายบริบูรณ์ สนณรงค์  
ครูท่ีปรึกษาทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล (ระดับ 
ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวเมริน ขำชัยภูมิ  
ครูท่ีปรึกษาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี (ระดับ ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวภัคนที บุญฤทธิ์  
ครูท่ีปรึกษาทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี (ระดับ ปวส.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจรูญ จงกลกลาง  
ครูท่ีปรึกษาทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายรุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ  
ครูท่ีปรึกษาตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง 
Integrate Amplifier กำลังขับไม่น้อยกว่า 
30x30 Watt 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล ใบลี  
ครูท่ีปรึกษาทักษะงานกลึงช้ินงาน (สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน-สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล ใบลี  
ครูท่ีปรึกษาทักษะงานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอุไร รัตนภักดี  
ครูท่ีปรึกษาทักษะงานรถจักรยานยนต์ (ระดับ 
ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุรชัย ภิรมย์ไกรพัด  
ครูท่ีปรึกษาทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
(ระดับ ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอาคม พิมโกทา  
ครูท่ีปรึกษาทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน (ระดับ ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอาคม พิมโกทา  
ครูท่ีปรึกษาทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน (ระดับ ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายรุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ  
ครูท่ีปรึกษาหุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายมานพ ชมภูแก้ว  
ครูท่ีปรึกษาหุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวสันต์ มาตเริง  
ครูท่ีปรึกษาหุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์  
ครูท่ีปรึกษาหุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจักรกฤษณ์ ชาตัน  
ครูท่ีปรึกษาหุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายมนตรี เจียงพุดซา  
ครูท่ีปรึกษากล่อง UV-C ฆ่าเช้ือแบบพกพา 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายมะนพ สิงห์ทอง  
ครูท่ีปรึกษาชุดเพาเวอร์บล็อกซุปเปอร์คาปาซิ
เตอร์สำหรับเฝ้าสวน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายมะนพ สิงห์ทอง  
ครูท่ีปรึกษาชุดเพาเวอร์บล็อกซุปเปอร์คาปาซิ
เตอร์สำหรับเฝ้าสวน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายนเรศ โภคทรัพย์  
ครูท่ีปรึกษาบันไดปีนล้อ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวัชระ ประเสริฐนู  
ครูท่ีปรึกษาอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วม 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางมัทนา นาคนิล  
ครูท่ีปรึกษาบุปผาผ้าต่วน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางวศิน แฝงเวียง  
ครูท่ีปรึกษาบุปผาผ้าต่วน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางอุดมลักษณ์ เขิมขันธ์  
ครูท่ีปรึกษาบุปผาผ้าต่วน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล ใบลี  
ครูท่ีปรึกษาเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายณัฐพล สอนหลวง  
ครูท่ีปรึกษาหม้อต้มไอน้ำฟองนม 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางอรทัย ยิ้มน้อย  
ครูท่ีปรึกษาหม้อต้มไอน้ำฟองนม 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห ์ 
ครูท่ีปรึกษาหม้อต้มไอน้ำฟองนม 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเรืองวุฒิ กลินทะ  
ครูท่ีปรึกษากลองพกพา 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอาคม พิมโกทา  
ครูท่ีปรึกษาเครื่องตัดหญ้าอเนกประสงค์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวเมริน ขำชัยภูมิ  
ครูท่ีปรึกษาโคมไฟไหมพรมเมืองชัยภูมิ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายบรรพต โคตรชาลี  
ครูท่ีปรึกษาเตาอบย่างแนวตั้ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจรูญ จงกลกลาง  
ครูท่ีปรึกษาเตาอบย่างแนวตั้ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสกลไกร โพธิ์จุมพล  
ครูท่ีปรึกษาเตาอบย่างแนวตั้ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวภัคนที บุญฤทธิ์  
ครูท่ีปรึกษาคุกกี้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางอรทัย ยิ้มน้อย  
ครูท่ีปรึกษาคุกกี้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูท่ีปรึกษาคุกกี้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี  
ครูท่ีปรึกษาคุกกี้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายบวรศักด์ิ ยิ้มจันทร์  
ครูท่ีปรึกษาคุกกี้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชวนิติกร นามอามาตย์  
ครูท่ีปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลานิลเสริม
แคลเซียมจากเกร็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปริวัตร ธงทอง  
ครูท่ีปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลานิลเสริม
แคลเซียมจากเกร็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายบริบูรณ์ สนณรงค์  
ครูท่ีปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลานิลเสริม
แคลเซียมจากเกร็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวฐิติมา ฐิติกรกุล  
ครูท่ีปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลานิลเสริม
แคลเซียมจากเกร็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอาณัติ เหล่ือมศรี  
ครูท่ีปรึกษาสีน้ำทำมือจากธรรมชาติกล่ิน
ตะไคร้ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางเบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์  
ครูท่ีปรึกษากระจกสวยด้วยเชือกมาคราเม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรชัย ภิรมย์ไกรพัด  
ครูท่ีปรึกษาแท่นอัดและพับเหล็ก
อเนกประสงค์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายศุภพงศ์ ไชยคำภา  
ครูท่ีปรึกษากระถางต้นไม้รักษ์โลก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปิยพัทธ์ พิพิธกุล  
ครูท่ีปรึกษากระถางต้นไม้รักษ์โลก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด  
ครูท่ีปรึกษากระถางต้นไม้รักษ์โลก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์  
ครูท่ีปรึกษาผ้าคลุมไหมพรมอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายนพรัตน์ สิงหาราโท  
ครูท่ีปรึกษาการเกล้าวิกผมทรงมวยต่ำจับลอน
เปียก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวพรสวรรค์ เย่ียมสุวรรณ  
ครูท่ีปรึกษาระบบขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษาผ่าน QR Code 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปริวัตร ธงทอง  
ครูท่ีปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์มิลค์เชครสผัก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชวนิติกร นามอามาตย์  
ครูท่ีปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์มิลค์เชครสผัก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายบริบูรณ์ สนณรงค์  
ครูท่ีปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์มิลค์เชครสผัก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายมานพ ชุมภูแก้ว  
ครูท่ีปรึกษาิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทย 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายรุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ  
ครูท่ีปรึกษาิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทย 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวสันต์ มาตเริง  
ครูท่ีปรึกษาิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทย 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์  
ครูท่ีปรึกษาิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจักรกฤษณ์ ชาตัน  
ครูท่ีปรึกษาิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทย 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายรุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมานพ ชุมภูแก้ว  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวสันต์ มาตเริง  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจักรกฤษณ์ ชาตัน  
ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางวีรวรรณ โยทองยศ  
ฝ่ายบริหารดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสันติ เบ็ญจศิล  
ฝ่ายบริหารดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเมธี โลไธสง  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวศิน แฝงเวียง  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจรูญ จงกลกลาง  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางอรทัย ยิ้มน้อย  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางเรืองรุง้ แก้วหย่อง  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายมนตรี นาคนิล  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสกลไกร โพธิ์จุมพล  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอาคม พิมโกทา  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสุดาพร เสืออินทร์  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายมนตรี เจียงพุดซา  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพิริยกร ภู่บัว  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอุไร รัตนภักดี  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางมัทนา นาคนิล  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายไพฑูรย์ ศิริเถียร  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุเทพ ธงทอง  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายบุญเสน่ห์ การถาง  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวเรณู คงโนนกอก  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสุภาพร สะท้าน  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวภัทรศยา สูงชัยภูมิ  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางบุญสม นกแก้ว  
ครูดีเด่น วันครูประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธันวา กองนางอ้ม  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายจิรายุทธ ศรีพันธ์  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายธวัชทร์ชัย สันหนัง  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายธีรภัทร หล่อนกลาง  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายศุภวิทย์ เวชพุดซา  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายพัสกร ครัวจัตุรัส  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายพิชิตชัย มีเค้า  
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายอภิสิทธิ์ ปังชัยภูมิ  
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายธีรภัทร์ ไชยสิทธิ์  
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายจิราวัฒน์ แขดสันเทียะ  
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายศิริวัฒน์ ชัยสงค์  
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวอาริษา สุขประเสริฐ  
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายวุฒิชัย สุทธิวิเศษ  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวรตา ปุริสตัง  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายชัยธวัช โพยนอก  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวสุนิตย์ ศรีนอก  
ทักษะการตกแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายอานนท์ กองพิมพ์  
ทักษะการแต่งแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายขจรศักดิ์ คำแหล่  
การประกวดวงดนตรไีทย ขิมสาย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวนุชจรีย์ เดชจำเริญ  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายวัชรพล นพเกล้า  
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายพชร ปุสันเทียะ  
ขับขี่ปลอดภัย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวพัชรี เพียรวิชา  
ขับขี่ปลอดภัย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายวรินทร ชีวะเสรี  
แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายวีระวฒั บัวสี  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายพชร ปุสันเทียะ  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายชัญญา บัวแพง  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสรศักดิ์ ไพนอก  
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเดชา สุดานนท์  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายณัฐพล ชัยชนะ  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายจักรกฤษณ์ โต่งจันทร์  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศิริพร ดำรงสัตย์  
งานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายสุรเชษฐ์ จำปาทอง  
งานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายชานันท์ การนอก  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายเกียรติศักดิ์ พลมณี  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายสิทธินันทร์ เช้ือมีฤทธิ์  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายณัฐวุฒิ พันธ์สาย  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี (Integrate Amplifier) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายวัชระ ข้อโนนแดง  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี (Integrate Amplifier) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายยอดรัก ใจบุญ  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี (Intergrate Amplifier) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายกฤษดา บุรมดี  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic 
Bartender 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

น.ส.วิไลลักษณ์ โสภากุล  
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

น.ส.มนธิชา ควรโคตร  
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

น.ส.วาสนา แย้มศรี  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

น.ส.สุดารัตน์ เพ็ชรจันทึก  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

น.ส.อรพิน หมู่สะแก  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

น.ส.อรพิน หมู่สะแก  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวเยาวณี แก้วชุมพล  
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาววรัญญา คำสีทา  
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวจารุวรรณ ธงภักดิ์  
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายไพรวัลย์ นาเจริญ  
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

น.ส.หนึ่งฤทัย จันทะวงษ์  
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายรัชชานนท์ ภู่ระหงษ์  
การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Demonstration Contest) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวอรปรียา มีปัญญา  
สุนทรพจน์ภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายอภิชาต งามจำปี  
มารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวพนิกา เจริญศรี  
มารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

น.ส.ฑิฆัมพร ทองจำรูญ  
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

น.ส.ทิพย์วิมล ตอมพุทธา  
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายชัยชนะ แสนสุรินทร์  
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายราเมศวร์ สายปัญญา  
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

น.ส.ชาลิสา ทองจำรูญ  
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายขจรศักดิ์ คำแหล่  
ดนตรีไทย ขิมสาย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายขจรศักดิ์ คำแหล่  
ดนตรีไทย ขิมสาย 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวัชรพล นพเกล้า  
เล่านิทานพื้นบ้าน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนุชจรีย์ เดชจำเริญ  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอรปรียา มีปัญญา  
สุนทรพจน์ภาษาไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรตา ปุริสตัง  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัยธวัช โพยนอก  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวุฒิชัย สุทธิวิเศษ  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอานนท์ กองพิมพ์  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุนิตย์ ศรีนอก  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอาริษา สุขประเสิรฐ  
การออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศิริวัฒน์ ชัยสงค์  
การออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจิราวัฒน์ แขดสันเทียะ  
การออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธีรภัทร หล่อนกลาง  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภวิทย์ เวชพุดซา  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพัสกร ครัวจัตุรัส  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธวัชทร์ชัย สันหนัง  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิรายุทธ ศรีพันธ์  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธวัชทร์ชัย สันหนัง  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิษณุ ลายภูคำ  
รถโมบายโซล่าเซลล์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายชินวัฒน์ พรมณี  
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายภาณุวัฒน์ นารีรักษ์  
รถโมบายโซล่าเซลล์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายอนันต์ กันนิยม  
เครื่องค้ันกาแฟสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายชานนท์ หงษ์ผาแก้ว  
เครื่องค้ันกาแฟสด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายชัญญา บังแพง  
ถังฉีดโฟม(ขนาดเล็ก) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายกฤษวัฒน์ หารประทุม  
ถังฉีดโฟม(ขนาดเล็ก) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายไพรวัลย์ นาเจริญ  
เจ้าสารพัดช่างไล่กาเสียงแจ๋ว 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวหนึ่งฤทัย จันทะวงษ์  
เจ้าสารพัดช่างไล่กาเสียงแจ๋ว 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวอรปรียา มีปัญญา  
เจ้าสารพัดช่างไล่กาเสียงแจ๋ว 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวชาลิสา ทองจำรูญ  
เครื่องวัดอุณหภูมิไร้ผู้ตรวจ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายศุภชัย ยิ้มสงบ  
เครื่องวัดอุณหภูมิไร้ผู้ตรวจ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวกัญญานัฐ ประดับหีน  
เครื่องวัดอุณหภูมิไร้ผู้ตรวจ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายจิรายุทธ ศรีพันธุ์  
อุปกรณ์กดโช๊คอัพจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธีรพล เวียนสระ  
อุปกรณ์กดโช๊คอัพจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายราชัน ปานยิ้ม  
อุปกรณ์กดโช๊คอัพจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายจิราวัฒน์ แขดสันเทียะ  
ขวดกดเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายรัชชานนท์ ภู่ระหงส์  
ขวดกดเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายทักษ์ดนัย อินทร์เสือศรี  
ขวดกดเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาววศินี เจนบ้านผือ  
ขวดกดเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายกฤษณะ ทักขิโน  
ขวดกดเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวอริษา สุขประเสริฐ  
ขวดกดเจลอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวพิลาวรรณ ประมวล  
เครื่องตีฟองนม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวกมลทิพย์ วระกัน  
เครื่องตีฟองนม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวพิลาวรรณ ประมวล  
เครื่องตีฟองนม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวศุพานิช พิเศษชีพ  
เครื่องตีฟองนม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวภัทรกร เปียกชัยภูมิ  
เครื่องตีฟองนม 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายธวัทร์ชัย สันหนัง  
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการไล่ลมเบรก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายธีรภัทร หล่อนกลาง  
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการไล่ลมเบรก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายพีรพัฒน์ จันทะเขต  
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการไล่ลมเบรก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐวุฒิ พันธ์สาย  
ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายเกรียงไกร ปิ่นมณี  
ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นายเกรียติศักดิ์ หมอกชัยภูมิ  
ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

นางสาวอนงค์ ช่ืนสบาย  
ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

  
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวุฒิชัย สุทธิวิเศษ  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเดชาธร จันทึก  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเดชาวัต จันทึก  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปรารถนา โต๊ะสูงเนิน  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปนัดดา แก้วสนธิ์  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชนัญญ์ธร สุดทอง  
ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอนุชิต ช่ืนสบาย  
ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสหรัฐ แหลมจันสง  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมนธิชา ควรโคต  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววิไลลักษณ์ โสภากุล  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุรีวรีรรณ จันตา  
การตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟช่ัน (ผมหญิง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอานนท์ กองพิมพ  
ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูง
มาตรฐาน) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุพรรา บุญไชย  
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Demonstration Contest) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธนพร ใจบุญ  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธนพร ใจบุญ  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอัศฎาวุธ บุญโยธา  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอัศฎาวุธ บุญโยธา  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภูวดล ฐานวิเศษ  
ขับขี่ปลอดภัย (ชาย) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอาทิตย์ ขำหินต้ัง  
ขับขี่ปลอดภัย (หญิง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวบุษยา ปิ่นทอง  
ขับขี่ปลอดภัย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายขจรศักดิ์ คำแหล่  
การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรินทร ชีวะเสรี  
งานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพชร ปุสันเทียะ  
งานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวีระวฒั บัวสี  
งานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพงษ์เพชร ธรรมกุล  
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิรายุทธ ศรีพันธ์  
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจิรายุทธ ศรีพันธ์  
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชาญวิทย์ เพ็ญเกษม  
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายพัสกร ครัวจัตุรัส  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายบุรินทร์ อินโนนเชือก  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธนวัฒน์ เพชรวิศิษฐ์  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธนวัฒน์ เพชรวิศิษฐ์  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธนบดี หอมกล่ิน  
ยานยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธนบดี หอมกล่ิน  
ยานยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอภิสิทธิ์ แหชัยภูมิ  
ยานยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายภควัต ทับยาง  
ยานยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจักรินทร์ เบ้าสอน  
ยานยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธิชานนท์ ต่อโชติ  
ยานยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายบัณฑิต เนาหนองจอก  
ยานยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายราชัน ปานยิ้ม  
ปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวงค์เฉลิม โพธิ์กลาง  
ปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจตุรนต์ วงคำจันทร์  
ปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธนาพร ศรีโพธิ์  
งานกลึงช้ินงาน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรเชษฐ์ จำปาทอง  
งานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอรรตชัย สอนชัยภูมิ  
งานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปรเมศธ์ ปุยสูงเนิน  
เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายประวิต คณาธรรม  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี Integrate Amplifier กำลังขับไม่น้อย
กว่า 30x30 Watt 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวัชระ ข้อโนนแดง  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี Integrate Amplifier กำลังขับไม่น้อย
กว่า 30x30 Watt 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายศิริวัฒน์ ชัยสงค์  
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจิราวัฒน์ แขดสันเทียะ  
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาววาสนา แย้มศรี  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรจันทึก  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอรพิน หมู่สะแก  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมนธิดา สมจะบก  
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเกียรติศักดิ์ เมตตาชาติ  
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปกิตตา เกตุศิริ  
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายไพวัลย์ นาเจริญ  
การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวหนึ่งฤทัย จันทะวงษ์  
การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวุฒิชัย สุทธิวิเศษ  
การออกแบบและประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเดชาธร จันทึก  
การออกแบบและประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเดชาวัต จันทึก  
การออกแบบและประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวปรารถนา โต๊ะสูงเนิน  
การออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวปนัดดา แก้วสนธิ์  
การออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอนุชิต ช่ืนสบาย  
การออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชนัญญ์ธร สุดทอง  
การออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายกฤษดา บุรมดี  
การผสมเครื่องด่ืม Classic Bartender 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวณัฐธิดา วงษ์งอ  
การผสมเครื่องด่ืม Classic Bartender 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสหรัฐ แหลมจันสง  
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมนธิชา ควรโคต  
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววิไลลักษณ์ โสภากุล  
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุรีวรรณ จันตา  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี (ระยะส้ัน)  

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอานนท์ กองพิมพ์  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ (ระยะส้ัน) 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอนุชิต ช่ืนสบาย  
ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชนัญญ์ธร สุดทอง  
ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายขจรศักดิ์ คำแหล่  
การแข่งขันดนตรีไทย ขิมสาย 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอรปรียา มีปัญญา  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวนุชจรีย์ เดชจำเริญ  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุพรรษา บุญไชย  
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Demonstration Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุพรรษา บุญไชย  
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Demonstration Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอัศฏาวุธ บุญโยธา  
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวธนพร ใจบุญ  
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวณัฐวดี หญ้างวงช้าง  
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวณัฐวดี หญ้างวงช้าง  
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวทิพย์วิมล ตอมพุทรา  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM 
Education (ระดับ ปวช.)  

รองชนะเลิศ  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวฑิฆัมพร ทองจำรูญ  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM 
Education (ระดับ ปวช.)  

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวฑิฆัมพร ทองจำรูญ  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM 
Education (ระดับ ปวช.)  

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายประกาศิต วงโนนงิว้  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM 
Education (ระดับ ปวช.)  

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวอาธิตา สุขประเสริฐ  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM 
Education (ระดับ ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวชาลิสา ทองจำรูญ  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM 
Education (ระดับ ปวช.)  

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวชาลิสา ทองจำรูญ  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM 
Education (ระดับ ปวช.)  

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายศิริวัฒน์ ชัยสงค์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายศิริวัฒน์ ชัยสงค์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายศิริวัฒน์ ชัยสงค์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายยอดรัก ใจบุญ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายยอดรัก ใจบุญ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายยอดรัก ใจบุญ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวัชระ ข้อโนนแดง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวัชระ ข้อโนนแดง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวัชระ ข้อโนนแดง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจิราวัฒน์ แขดสันเทียะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจิราวัฒน์ แขดสันเทียะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจิราวัฒน์ แขดสันเทียะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทศรัตน์ อินเสือศรี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 
นายทศรัตน์ อินเสือศร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพีรพัฒ์ โพธิสา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายประวิต คณาธรรม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทักษ์ดนัย อินทร์เสือศรี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกฤษณะ ทักขิโน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทิฆัมพร ทองจำรูญ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชิงชัย นันเรี่ยม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ กล่อง UV-C 
ฆ่าเช้ือแบบพกพา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวกาญจนา โชคเฉลิม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ กล่อง UV-C 
ฆ่าเช้ือแบบพกพา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายฉัตรบดินทร์ สุวรรณวิไล  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เพาเวอร์บล็อกซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับเฝ้า
สวน 
นายฉัตรชัย สมพอง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
เพาเวอร์บล็อกซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับเฝ้า
สวน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรเชษฐ์ จำปาทอง  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน บันได
ปีนล้อ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวชลิดาภรณ์ โฆษา  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน บันได
ปีนล้อ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายปรเมศฐ์ ปุยสูงเนิน  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน บันได
ปีนล้อ  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาววิยะดา วรรณะประไพ  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน บุปผา
ผ้าต่วน (Satin Flower)  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวจารุวรรณ ทวีฤทธิ์  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน บุปผา
ผ้าต่วน (Satin Flower)  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุธินี ชินคำ  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน บุปผา
ผ้าต่วน (Satin Flower)  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายภูวดล ต้นกันยา  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
อุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายธนาพร ศรีโพธิ์  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
อุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศิริพร ดำรงสัตย์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องสับ
ย่อยกิ่งไม้  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอรรตชัย สอนชัยภูมิ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องสับ
ย่อยกิ่งไม้  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมนธิชา ควรโคต  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ หม้อต้มไอ
น้ำฟองนม " Steam boiler "  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมนธิชา ควรโคต  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
บังคับวิทยุ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอรอุมา ศิรินำ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ หม้อต้มไอ
น้ำฟองนม " Steam boiler "  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอิทธิพล พิเศษชีพ  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน กลอง
พกพา (Portable Drum) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวิศวะ คำศรี  
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายราชัน ปานยิ้ม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัด
หญ้าอเนกประสงค์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายจตุรนต์ วงคำจันทร์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัด
หญ้าอเนกประสงค์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวณัฐวดี หญ้างวงช้าง  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน โคมไฟ
ไหมพรมเมืองชัยภูม ิ

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวปกิตตา เกตุศิริ  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน โคมไฟ
ไหมพรมเมืองชัยภูม ิ

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายทศพล ดวงดารา  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เตาอบ
ย่างแนวตั้ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอภิสิทธิ์ แหชัยภูมิ  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เตาอบ
ย่างแนวตั้ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวศศิวิมล นนทะคำจันทร์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย คุกกี้
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวธนพร ใจบุญ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย คุกกี้
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชาญณรงค์ มากสี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย คุกกี้
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายวีระพล กงชัยภูมิ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย คุกกี้
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสิริวิมล เจริญสุข  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ผลิตภัณฑ์
น้ำพริกปลานิลเสริมแคลเซียมจากเกล็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวปนัดดา แก้วสนธิ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ผลิตภัณฑ์
น้ำพริกปลานิลเสริมแคลเซียมจากเกล็ดปลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชนัญญ์ธร สุดทอง  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน สีน้ำ
ทำมือจากวัสดุธรรมชาติกล่ินตะไคร้ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายอนุชิต ช่ืนสบาย  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน สีน้ำ
ทำมือจากวัสดุธรรมชาติกล่ินตะไคร้ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายเกียรติศักดิ์ เมตตาชาติ  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
กระจกสวยด้วยเชือกมาคราเม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวมนธิดา สมจะบก  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
กระจกสวยด้วยเชือกมาคราเม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายบัณฑิต เนาหนองจอก  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน แท่น
อัดและพับเหล็กอเนกประสงค์ (Multipurpose 
press and folding steel stand) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

นายชนาธิป ดีเทศน์  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน แท่น
อัดและพับเหล็กอเนกประสงค์ (Multipurpose 
press and folding steel stand) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้            
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 
   ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
   ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
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ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี ่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ               
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏบิัติ 
   สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.6.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปวช.3 จำนวน 
139 คน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 94.24 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 66 คน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 66 จำนวน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมผู้เข้าสอบทั้งหมด 
205 คน จำนวนผู้สอบผ่านท้ังหมด 197 คน คิดเป็นร้อยละ 96.09 
 1.6.2 เชิงคุณภาพ 
 จำนวนผู ้ เร ียนในระดับประกาศนียบัตรว ิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปีที ่  3 และผู ้ เร ียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา เกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 
 1.6.3 ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยกย่อง ยอมรับสถานศึกษาที่มีการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษามีการวางแผนและปรับกระบวการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมท่ีต้องนำไป
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ฝึกฝนจนเกิดความคุ้นเคย เน้นการปฏิบัติให้ครบจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.7.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู้เรียน ปวช.3 ลงทะเบียนเรียนครบ จำนวน 97 คน  
 จำนวนเข้าสอบ จำนวน 73 คน จำนวนผู้ขาดสอบ 24 คน 
 1.7.2 เชิงคุณภาพ 
 จำนวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช ร้อยละ 
14.43 
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 1.7.3 ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีความตระหนักในการสร้างความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)ิ ให้กับผู้เรียนการทดสอบอย่างต่อเนื่อง 
 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
 1.3.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จำนวน 47 คน จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 
จำนวน 47 คน 
 1.3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 
100 เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 1.3.3 ผลสะท้อน 
 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค อยู่ในระดับ 3 ดาว 
 
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 1.5.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ปวช. จำนวน 46 คน ปวส. 
จำนวน 15 คน จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ปวช. จำนวน 13 คน 
ปวส. จำนวน 3 คน 
 1.5.2 เชิงคุณภาพ 
 ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และได้
เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากหลายทักษะ 
 1.5.3 ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ของผู้เรียน 
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4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.1.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 222 คน สำเร็จการศึกษา 90 คน จำนวนผู้เรียน
ระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า 76 คน สำเร็จการศึกษา 60 คน 
 1.1.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  40.54 ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 78.94 
คิดเป็นผู้สำเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 50.33 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.1.3 ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน ทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 1.2.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. 325 คน ระดับ ปวส. 90 คน รวมทั้งสิ้น 415 คน จำนวนผู้เรียนที่มี 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 395 คน 
 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 95 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 1.2.3 ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปรากฏผลการ
ประเมิน การจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ เหรียญทอง ระดับจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 1.8.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. 91 คน ในปีการศึกษา 2564 มีงานทำ 27 คน ศึกษาต่อ 51 คน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 62 คน ในปีการศึกษา 2564 มีงานทำ 53 คน ศึกษาต่อ 1 คน จำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา ท้ังหมด 153 คน ในปีการศึกษา 2564 มีงานทำ 80 คน ศึกษาต่อ 52 คน 
 1.8.2 เชิงคุณภาพ 
 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. ปี 2564 มีงานทำและศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 85.74 จำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ปี 2564 มีงานทำและศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 87.09 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
ท้ังหมด 153 คน ในปีการศึกษา 2564 มีงานทำและศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 86.27 
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 1.8.3 ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อมีผลความพึงพอในอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 
  2) จุดเด่น  
   ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปีที ่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
ว ิชาช ีพช ั ้นส ูง  (ปวส.) ช ั ้นป ีท ี ่  2 ที ่ผ ่านการประเม ินมาตรฐานว ิชาช ีพในคร ั ้ งแรกตามระเบ ียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา เกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จำนวน 139 คน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 94.24 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 66 คน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 66 จำนวน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมผู้เข้าสอบ
ท้ังหมด 205 คน จำนวผู้สอบผ่านท้ังหมด 197 คน คิดเป็นร้อยละ 96.09 
             ผู ้เร ียนมีสมรรถนะในการเป็นผู ้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวนผู ้เร ียน
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 47 คน จำนวนผู้เรียน
ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 47 คน มีผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับภาคคุณภาพ 3 ดาว 
              ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. 325 คน ระดับ 
ปวส. 90 คน รวมทั้งสิ้น 415 คน จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน 
395 คนคิดเป็นร้อยละ 95 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม  
              การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. ปี 2564 จำนวน 
91 มีงานทำ 27 คน ศึกษาต่อ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 85.74 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ปี 2564 
จำนวน 62 คน มีงานทำ 53 คน ศึกษาต่อ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 87.09 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564 
ท้ังหมด 153 คน มีงานทำ 80 คน ศึกษาต่อ 52 คิดเป็นร้อยละ 86.27 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1. ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากหลายทักษะ จำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปวช.46 คน ปวส. 15 คน สาขาวิชาท่ีได้
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพจำนวน 8 สาขาวิชา จึงควรพัฒนาให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพมากขึ้น 
   2. สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน ทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับดี จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า 222 คน สำเร็จ
การศึกษา 90 คนจำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 76 คน สำเร็จการศึกษา 60 คน ผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  40.54 ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 78.94 คิดเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 50.33 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรพัฒนาให้ผล
การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาน้อยลง 
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  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมแผนกวิชาในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาให้มีผล

การแข่งขันเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งในระดับภาคให้มากขึ้น 
2. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาระบบการดูแลผู้เร ียนให้ผู ้เรียนเพื ่อลดปัญหาการออกกลางคันโดยให้

ครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษาผู้เรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียน   
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 2.1.1.1 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 100 ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 
 2.1.1.2 เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 2.1.1.3 ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
 
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 2.1.2.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวน 13 สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 2.1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 100 ของสาขางานท่ีท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 2.1.2.3 ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 2.2.1.1 เชิงปริมาณ 
 จากจำนวนครู 45 คน คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ จำนวน 45 คน 
 2.2.1.2 เชิงคุณภาพ 
 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ร้อยละ 100 
 2.2.1.3 ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
ส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 
2.2.2 การจัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใชใ้นการจัดการเรียนการ
สอน 
 2.2.2.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวนครูทั้งหมด 45 คน มีการจัดทำแผนการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวนท้ังส้ิน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.2.2.2 เชิงคุณภาพ 
 มีการจัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.2.2.3 ผลสะท้อน 
 ครูจัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและมีการกำหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธ ีการท่ี
หลากหลาย 
 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 3.1.1.1 เชิงปริมาณ 

 1. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จำนวน 45 คน 
 2. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จำนวน 45 คน 

 3. จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดผลตามสภาพจริง จำนวน 45 คน 
 4. จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน จำนวน 45 คน 
 5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 45 คน 
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 3.1.1.2 เชิงคุณภาพ 
 1. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน ร้อยละ 100 
 2. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน ร้อยละ 100 
 3. จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดผลตามสภาพจริง ร้อยละ 100 
 4. จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100 
 5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 
 3.1.1.3 ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
 3.1.2.1 เชิงปริมาณ 

1. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียน จำนวน 45 คน 
2. ครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จำนวน 45 คน 
3. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ จำวน 45 คน 
4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรง จำนวน 45 คน 
5. ครูผู้สอนท่ีดูแลผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล จำนวน 45 คน 

 3.1.2.2 เชิงคุณภาพ 
1. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  ร้อยละ 100 
2. ครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ร้อยละ 100 
3. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 100 
4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรง ร้อยละ 100 
5. ครูผู้สอนท่ีดูแลผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล ร้อยละ 100 

 สรุปการบริหารจัดการช้ันเรียน ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.1.2.3 ผลสะท้อน 
 ร้อยละผ่านการทดสอบ V-net คิดเป็นร้อยละ 14.43 และสอบมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
96.10 ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาจบแล้วมีงานทำ ร้อยละ 86.27 
 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 3.1.3.1 เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 60.07 
 3.1.3.2 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ตามกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู โดยมี
แผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนย่างมีระบบ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตาม
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นโยบายแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและนำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาพัฒนาการเรียนรู้ ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรม 
 3.1.3.3 ผลสะท้อน 
 ครูผู้สอนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้เกิดจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ นำองค์ความรู้
ใหม่มาช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 5.5.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนนักศึกษาจำนวน 786 คน (รวมทวิภาคี) ได้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึง 

 5.5.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนนักศึกษาจำนวน 786 คน สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการ 

จัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ 
5.5.3 ผลสะท้อน 

 สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 5.1.1 เชิงปริมาณ 
 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 55 ห้อง  
 5.1.2 เชิงคุณภาพ 
 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 5.1.3 ผลสะท้อน 
 ผู้เรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
 5.2.1 เชิงปริมาณ 
 มีระบบไฟฟ้า 220 v. 3 เฟส ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA 2 ตัว และขนาด 250 KVA 2 ตัว 
ห้องน้ำท้ังหมด 23 ห้อง จุดน้ำด่ืม 2 จุด โทรศัพท์ภายใน 31 จุด ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 1000 Mbps 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ 
 ผลสำรวจความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ
ส่ือสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัย ระดับยอดเย่ียม 
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 5.2.3 ผลสะท้อน 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ัง

การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานภายนอกขอความ
อนุเคราะห์ใช้บริการอาคารสถานท่ี 
 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 5.3.1 เชิงปริมาณ 
 ในปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา มีผู้
เข้ารับบริการห้องวิทยบริการ 6,933 ครั้ง แบ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 99.00 ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 1.00 
 5.3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้ารับบริการห้องวิทยบริการผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.23 
นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 99.67 
 5.3.3 ผลสะท้อน 
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจด้านการให้บริการห้องสมุด อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 5.4.1 เชิงปริมาณ 
 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจำนวน 786 คน (รวมทวิ
ศึกษา) ได้มีการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 5.4.2 เชิงคุณภาพ 
 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้มีการเข้าใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4.3 ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีการ
เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 4.1.1 เชิงปริมาณ 
 มีการส่งนักเรียนออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปวช.3 จำนวน 140 คน ปวส.2 จำนวน 
66 คน รวมทั้งส้ิน 206 คน 
 4.1.2 เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 4.1.3 ผลสะท้อน 
 ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 
  2) จุดเด่น  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบร้อยละ 100 
ของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบผลการ
ประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม องค์กร หน่วยงานภายนอก 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม หรือสาขา
งานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน                 
13 สาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ 100  
 การจัดการเรียนการสอน จำนวนครูผู้สอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จำนวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จำนวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ ร้อยละ 100 จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดผลตามสภาพจริง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การบริหารจัดการช้ันเรียน จำนวนครูผู้สอนท่ีมีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน  จำนวน 45 คน ร้อยละ 100 ครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 จำนวนครูผู ้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศ จำวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู ้สอนที่ใช้วิธีการ
เสริมแรง จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ครูผู ้สอนที่ดูแลผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล จำนวน                     
45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปการบริหารจัดการช้ันเรียน ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 100  
 ในปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา มีผู้
เข้ารับบริการห้องวิทยบริการ 6,933 ครั้ง แบ่งเป็นนักเรียน นกัศึกษา ร้อยละ 99.00 ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 1.00  
 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน นักเรียนนักศึกษา
จำนวน 786 คน (รวมทวิศึกษา) ได้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึง สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้
เต็มศักยภาพ สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ การบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้งาน
ระบบสารสนเทศทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบอยู่ในระดับยอดเย่ียม  
 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 
55 ห้อง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจ
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เกี ่ยวกับอาคารสถานที่อยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีระบบไฟฟ้า 220 v. 3 เฟส 
ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA 2 ตัว และขนาด 250 KVA 2 ตัว ห้องน้ำท้ังหมด 23 ห้อง จุดน้ำด่ืม 2 จุด 
โทรศัพท์ภายใน 31 จุด ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 1000 Mbps ผลสำรวจความพึงพอใจการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัย ระดับ
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมท้ัง
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานภายนอกขอความ
อนุเคราะห์ใช้บริการอาคารสถานท่ี 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1. การสงเสริม สนับสนุนใหทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ ปรับปรุง
รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
 2. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหทันสมัยกับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา 
  3. ครูผูสอนทุกคนควรพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใหมีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ แลวนำผลจาก การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน จะตองมีนวัตกรรม
จากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร และควรมีการพัฒนาตนเอง        
อยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบครบทุกสาขา 
วิชา หรือสาขางาน โดยมี  

1) การศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน  
2) การประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง  
3) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชากับสถานประกอบการหรือ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวของ  
4) การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา  
5) การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 2. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อใหทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง 
 3. สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหมเพื่อ
ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน 
 4. งานวิชาการและงานบุคลากรควรรวมมือกันจัดทำโครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ของครูผูสอนที่หลากหลาย และจัดทำโครงการเผยแพรนวัตกรรมการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ         
มีการสงเสริมสนับสนุนใหนำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนามาใชในการเรียนการสอน โดยกำกับติดตาม
ครูผูสอนใหรายงานผลเสนอตอสถานศึกษา 
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  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 3.2.1.1  เชิงปริมาณ 
 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2564-2568 และแผนปกิบัติการราชการประจำปี 2564  
 3.2.1.2 เชิงคุณภาพ 
 จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการราชการประจำปี หรือแผนปฎิบัติงานประจำปี 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา 

 3.2.1.3 ผลสะท้อน 
 เป็นแผนที่ใช้ในการกำหนดการปฏิบัติราชการประจำปีของสถานศึกษา เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินกิจกรรมและการใช้งบประมาณ มีการนำแผนปฏิบัติราชการประจำการศึกษาและแผนพัฒนา
สถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 4.2.1 เชิงปริมาณ 
 สาขางาน/แผนกวิชา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
อาชีวศึกษา มีผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขาวิชา 
 4.2.2 เชิงคุณภาพ 
 สาขางาน/แผนกวิชา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
อาชีวศึกษา  มีผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขาวิชา 
มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา 
 4.2.3 ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 4.3.1 เชิงปริมาณ 
 มีผลการดำเนินโครงการจำนวน 5 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 
2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV R Service 
3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center จิตอาสาช่วยเหลือผุ้ประสบภัยน้ำท่วม 
4. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2565 
5. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2565 
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 4.3.2 เชิงคุณภาพ 
 มีผลการประเมินจำนวน 4 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ 
 4.3.3 ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการ
ชุมชนและจิตอาสา 
 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 1.4.1 เชิงปริมาณ 
 จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2564             
มีจำนวนท้ังส้ิน 70 ผลงาน 
 1.4.2 เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยใน
สถานศึกษา และ มีผลงานส่ิงประดิษฐ์ได้รับรางวัล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค  
 1.4.3 ผลสะท้อน 
 ครูผู้สอนนำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
  2) จุดเด่น  
   สถานศึกษามีการนำแผนปฏิบัติราชการประจำการศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ราชการประจำปี หรือแผนปฎิบัติงานประจำปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา มีการนำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำการศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสถาน 
           สถานศึกษามีผลการดำเนินโครงการจำนวน 5 โครงการ ได้แก่  
          1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 
         2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV R Service 
          3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center จิตอาสาช่วยเหลือผุ้ประสบภัยน้ำท่วม 
          4. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2565 
          5. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2565 
           มีผลการประเมินจำนวน 4 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ 
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  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยใน
สถานศึกษา และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า 19 จึงทำให้การจัดการแข่งขันผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนลดลงจากปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา ดี 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานให้ส่งผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์      
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เข้าแข่งขันโครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 21 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
25 

84.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 89 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
95 

93.68 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
 
 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 19 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
25 

76.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
85 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
65 

100.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 95.45 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 93.68 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 97.07 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.08 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา              

ที่กำหนดเพิ่มเติม 
 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
2. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
3. รายช่ือนักเรียน นักศึกษา  
4. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET)  
6. โครงการติว V-net  
7. ตารางร้อยละผลการทดสอบรายบุคคล  
8. ผลการทดสอบจาก สทศ.  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ  

2. โครงการเขียนแผนธุรกิจ  
3. โครงการศึกษาดูงานธุรกิจ  
4. รายช่ือนักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านการบ่มเพาะ  
5. สรุปจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ

พัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ  

6. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ  
7. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
8. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 

ระดับสถานศึกษา  
9. รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ  
10. เกียรติบัตร โล่ห์รางวัล  
11. ตารางสรุปรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
2. โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา  
3. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  
4. กิจกรรมโฮมรูม  
5. กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  
6. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  
7. การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  
8. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา  
9. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  
10. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
11. โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา  
12. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  
13. กิจกรรมโฮมรูม  
14. กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  
15. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  
16. การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  
17. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา  
18. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  
19. สรุปร้อยละผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ประกอบด้วยความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละ
เพื่อส่วนรวม  

20. เกียรติบัตร โล่รางวัล  
21. ผลรางวัล อวท. ระดับจังหวัด ระดับภาค  
22. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ

การศึกษา  
23. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  
24. แหล่งเครื่องมือการใช้ในการติดตามผู้สำเร็จ

การศึกษา เช่น Line Facebook โทรศัพท์ 
ครูท่ีปรึกษา ไปรษณีบัตร ฯลฯ  

25. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ  
2. โครงการสอน  
3. แผนการสอน  
4. ประชุมเรื่องการปรับแผนในรายวิชาต่างๆ  
5. โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการ

สอน  
6. การพ ัฒนาหลักส ูตรฐานสมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

7. บันทึกข้อความขออนุมัติเปิดหลักสูตรต่างๆ 
แต่ละแผนกวิชา  

8. สรุปการปรับปรุงรายวิชา  
9. บันทึกส่งโครงการสอน แผนการสอน  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ  

2. โครงการสอน  
3. แผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ม ีการบ ูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูผู้สอน  

4. แผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ม ีการบ ูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูผู้สอน / กิจกรรมการสอน / ขั้นการ
สอน  

5. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้  

6. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบติั
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

7. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูผู้สอน  

8. การจัดการเรียนการสอน  
9. บันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ  
10. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูผู้สอน / กิจกรรมการสอน / ขั้นการ
สอน  

11. การบริหารจัดการช้ันเรียน  
12. แผนการจัดการเรียนรู้ 
13.  บันทึกหลังการสอน  
14. การนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน  
15. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนในช้ัน 
16. ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ  
17. I teacher ศธ.02  
18. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

2. ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ  
3. I teacher ศธ.02  
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
6. แบบสำรวจอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน  
7. แผนผังอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

8. โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน  

9. สรุปโครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน  

10. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
11. รายละเอียดระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย  
12. บันทึกซ่อม , เช่าระบบไฟฟ้า  
13. แบบสำรวจความพึงพอใจตู้น้ำด่ืม  
14. แผนผังทางเดินถนนภายในวิทยาลัยฯ  
15. ช่องทางการส่ือสารภายใน จุดโทรศัพท์

ภายใน Line ช่องทางการส่ือสารภายนอก 
Facebook ป้ายประชาสัมพันธ์  

16. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
17. แบบสรุปห้องเรียนเฉพาะทางแต่ละแผนก

วิชา  
18. โครงการปรับปรุงห้องเรียน  
19. โครงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ  
20. โครงการมบำรุงรักษาหนังสือห้องสมุด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ  
21. โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM  
22. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
23. เอกสารสัญญาเช่า ซื้อ ระบบอินเตอร์เน็ต  
24. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ดูแล บำรุงรักษา 

ซ่อมแซม  
25. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน

ระบบอินเตอร์เน็ต  
26. มีระบบระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 

ออนไลน์ ระบบเอกสารออนไลน์ ระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา 5. มีระบบระบบ
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แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

บริหารสถานศึกษา ศธ.02 ระบบ GFMIS 
ระบบ e-GP  

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
2. การสำรวจความพร้อมของสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานศึกษา  

3. การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

4. จัดทำแผนงานและจัดทำ แผนการเรียนใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ  

5. ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน  
6. ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน 

การประชุมผู้ปกครอง  
7. จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
8. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการ

ฝึกอาชีพ  
9. การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึก

อาชีพ  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
2. มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง

ชัยภูมิ (เดิม)  
3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
4. การประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี  
5. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

กรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการศึกษา  

6. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
กรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ประจำปีการศกึษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศกึษาเมืองชัยภมู ิ

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

จัดการศึกษาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี  

7. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน  

8. แผนปฏิบัติการประจำปี  
9. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ  
10. บันทึกลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  
11. โครงการครูฝึกงานในสถานประกอบการ (ปิด

เทอม)  
12. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญแต่ละแผนก  
13. การบริการชุมชนและจิตอาสา  
14. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน Fix it 

center  
15. โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ เทศกาล

สงกรานต์  
16. โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารเทศกาล

ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  
17. โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี หน่วยแพทย์

เคล่ือนท่ี พอ.สว.  

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

2. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ภายใน
สถานศึกษา  

3. โครงการนักเรียน นกัศึกษา  
4. ตารางสรุปร้อยละตารางสรุปนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
นำไปใช้ประโยชน์จริงในแต่ละระดับ  
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