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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

       วิทยาลัยการอาชีพสอง ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และไดจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

          1. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง และเปาหมายการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัย 

และใชเปนกรอบทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจำปของวิทยาลัย ใหการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเอกภาพของการทำงาน 

          2. เพ่ือใชเปนขอมูลในการประกอบการจัดทำคำขอต้ังงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 - 2567 

          3. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับนำไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ และดำเนินงานตาม

วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      วิทยาลัยการอาชีพสอง ไดกำหนดกรอบแนวคิดหลักการของยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสถาน

ศึกษา เพ่ือมุงหวังใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรู ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

เนนใหบุคลากรทุกฝายไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และการพัฒนาภาคีเครือขายทางการ

ศึกษา ในระดับพ้ืนท่ีเพื่อรวมกันสรางโอกาสในการพัฒนาการศึกษาใหสนองตอความตองการของสังคม สงผลให

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ดังนี้  

       มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  

          1.1 ดานความรู มีผลสัมฤทธิ์อยูที่รอยละ 100.00 

          1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช มีผลสัมฤทธิ์อยูท่ีรอยละ 60.00  

          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีผลสัมฤทธิ์อยูที่รอยละ 93.68  

       มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

          2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยูที่รอยละ 100.00  

          2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยูท่ีรอยละ 100.00  



          2.3 ดานการบริหารจัดการ มีผลสัมฤทธิ์อยูที่รอยละ 100.00  

          2.4 ดานนโยบายสูการปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์อยูท่ีรอยละ 100.00  

       มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมเเหงการเรียนรู  

          3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์อยูที่รอยละ 100.00  

          3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย มีผลสัมฤทธิ์อยูที่รอยละ 80.00  

   รวมผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์อยูท่ีรอยละ 96.08 ระดับคุณภาพของสถานศึกษา อยูในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม 

   1.2 จุดเดน 

          1.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณที่หลากหลาย 

          1.2.2 มีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจน 

          1.2.3 มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ตามหลักสูตร รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 96.07 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) รอยละ 100 และมีผลการประเมินอยูท่ีรอยละ 97.66 ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

   1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

          1.3.1 งบประมาณมีจำนวนจำกัดไมเพียงพอ ทำใหขาดแคลนวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑที่ทันสมัย 

          1.3.2 ขาราชการครูมีจำนวนไมเพียงพอตอจำนวนสัดสวนผูเรียน 

          1.3.3 ระบบสัญญานอินเตอรเน็ตที่ไมเสถียร 

          1.3.4 พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และงานสรางสรรค 

          1.3.5 พัฒนาและสงเสริมใหครูผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

   1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

          1.4.1 สถานศึกษาควรมีนวัตกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาในดานการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เพื่อใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปจจุบัน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนหลังศตวรรษที่ 21 

          1.4.2 สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครอบคลุมภายในสถานศึกษา เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

         วิทยาลัยการอาชีพสอง มีกระบวนการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามความตองการของตลาดแรงงานไดแก 

         2.1 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะดานความรู ดานทักษะ 

และดานคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและเนนผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี 



         2.2 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของสังคม 

         2.3 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Online (สถานการณโควิด 19)

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

 วิทยาลัยการอาชีพสอง ไดจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงค ดังนี้ 

         3.1 สรางเครือขายความรวมมือของสถานศึกษากับสถาบันการศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ 

องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน          

         3.2 สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

         3.3 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยเทคนิค

วิธีการสมัยใหมอยางตอเน่ือง รวมท้ังการสรางขวัญและกำลังใจดวยการยกยองชมเชยเมื่อประสบผลสำเร็จ

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

โครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม 

   4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

        วิสัยทัศน พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ปพ.ศ.2561 - ปพ.ศ.2564)วิสัยทัศน 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ พันธกิจที่ 6 

กลาวถึง วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

        ทางงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ วิทยาลัยการอาชีพสอง จึงไดมีการสงเสริมการศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งของครูและนักเรียน  นักศึกษา เพื่อการคนพบองคความรูหรือวิธีการใหม หรือสิ่ง

ประดิษฐใหม ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีการจัดการประกวดผลงานระดับสถานศึกษา สงผลงาน

เขารวมระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ ยังผลักดันใหมีการเผยแพรตอสาธารณชน สามารถนำไปใช

ประโยชนไดจริง ในวิทยาลัย ชุมชน และพัฒนาในเชิงพาณิชยตอไป 

   4.2 วัตถุประสงค 

        4.2.1 เพื่อสงเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและเทคโนโลยี ของนักเรียน นักศึกษา 

สามารถใชงานไดจริงในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

        4.2.2 เพื่อสงเสริมการวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของของครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ท่ีสามารถใชงานไดจริงในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

   4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 

   4.4 วิธีการดำเนินงาน 



        4.4.1 เสนอโครงงานเพ่ือขออนุมัติ 

        4.4.2 ประชุมวางแผน 

        4.4.3 ประชาสัมพันธโครงการ 

        4.4.4 ดำเนินโครงงานงานตามแผน 

        4.4.5 ติดตาม และประเมินผล 

        4.4.6 ปรับปรุงผลการดำเนินโครงงาน 

   4.5 ผลการดำเนินงาน 

        4.5.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและเทคโนโลยี ที่สามารถใช

งานไดจริงในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ไมนอยกวา 20 ผลงาน และครู บุคลาการทางการศึกษา สามารถ

ทำงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและเทคโนโลยี ที่สามารถใชงานไดจริงในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม  

   4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

        4.6.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและเทคโนโลยีหุนยนต ที่

สามารถใชงานไดจริงในสถานศึกษาและชุมชน 

        4.6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถทำงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ เทคโนโลยี

หุนยนตท่ีสามารถใชงานไดจริงในสถานศึกษาและชุมชน



สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

     วิทยาลัยการอาชีพสอง    535 หมูที่ 6 ต.บานหนุน อ.สอง จ.แพร.

  โทรศัพท    054593259,0833254715  โทรสาร    054593259

  E-mail    song.ac.th@gmail.com  Website    www.song.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

     วิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือหางจากจังหวัดแพรประมาณ 45 กิโลเมตรไดรับงบประมาณในการ

กอสรางและจัดตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดลานบาทถวน) โดยแยกเปน 

        ปงบประมาณ  2539       4,000,000 บาท 

        ปงบประมาณ  2540      12,000,000 บาท 

        ปงบประมาณ  2541       12,000,000 บาท 

   ท่ีดินสาธารณประโยชน ประมาณ 60 ไร และที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 1 ไร 1 งาน 5 ตารางวา  เริ่ม

ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 และเริ่มเปดดำเนินการจัดการ

เรียนการสอน ครั้งแรกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2541 เดิมวิทยาลัยการ

อาชีพสอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   ตอมาไดมีการปฏิรูปการศึกษาใน

ประเทศไทย  โดยกำหนดเปนพระราชกิจจานุเบกษายกวิทยฐานะกรมอาชีวศึกษาเปนสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เม่ือวันที่ 7 กรกฏาคม  พ.ศ. 2546 

  การจัดการศึกษา

     วิทยาลัยการอาชีพสองไดจัดการเรียน การสอน ออกเปน 2 ระดับ ประกอบดวย 

      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

         1. สาขาวิชาชางยนต 

         2. สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง 

         3. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 



         4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         5. สาขาวิชาการบัญชี 

         6. สาขาวิชาการตลาด 

       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

          1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

          2. สาขาวิชาไฟฟา 

          3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

          4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          5. สาขาวิชาการบัญชี 

          6. สาขาวิชาการตลาด

  สภาพชุมชน

     วิทยาลัยการอาชีพสองหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือหางจากจังหวัดแพร

ประมาณ 45 กิโลเมตรไดรับงบประมาณในการกอสรางและจัดตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดลานบาท

ถวน) โดยแยกเปน 

      ปงบประมาณ  2539      4,000,000 บาท 

      ปงบประมาณ  2540     12,000,000 บาท 

      ปงบประมาณ  2541      12,000,000 บาท 

   ท่ีดินสาธารณประโยชน ประมาณ 60 ไร และที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 41 ไร 1 งาน 5 ตารางวา  เริ่มเปด

ดำเนินการเรียนการสอน ครั้งแรกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 เดิม

วิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตอมาไดมีการปฏิรูปการ

ศึกษาในประเทศไทย โดยกำหนดเปนพระราชกิจจานุเบกษายกวิทยฐานะกรมอาชีวศึกษาเปนสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันท่ี 7 กรกฏาคม  พ.ศ. 2546  

 

  สภาพเศรษฐกิจ

     เศรษฐกิจจังหวัดแพร ในป 2561 เศรษฐกิจจังหวัดแพร ป 2561 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.7 (โดยมี

ชวงคาดการณท่ี รอยละ 2.0-3.4) โดยมีดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการใชจายภาครัฐ   เปนกลไกสำคัญใน

การขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ดานการผลิต (อุปทาน) ภายในจังหวัด คาดวาขยายตัวรอยละ 3.8 ตอเนื่องจากปกอนที่

ขยายตัวรอยละ 3.7 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.0-4.5) จากดานการผลิตภาคบริการ ที่ขยายตัว รอยละ 3.9 

(โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.2–4.6) เปนผลจากจำนวนนักทองเที่ยว  และปริมาณการใชไฟฟา ภาคบริการที่เพิ่ม

ข้ึน เน่ืองจากภาครัฐและภาคเอกชน ไดรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง รวมทั้งนโยบาย



มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว และการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดทองเที่ยวเมืองรอง ดานการผลิตภาค

เกษตรกรรม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.6  (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.1-4.8)  เปนผลจาก ปริมาณผลผลิต

ขาว  ขาวโพดเลี้ยงสัตวและสุกรที่เพิ่มข้ึน  เนื่องมาจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย  ตอการเพาะปลูก

และความตองการบริโภคสุกรยังมีอยางตอเนื่อง ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดวาจะ ขยายตัวรอยละ 3.4  

(โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.8-4.0) เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการใชไฟฟา อุตสาหกรรมและจำนวน

โรงงานอุตสาหกรรม ดานการใชจาย (อุปสงค) ภายในจังหวัด คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.1 ฟนตัว จากป กอน ที่

หดตัวรอยละ -9.0 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.4-4.9) จากดานการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะ ขยายตัวรอย

ละ 4.5 (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 4.0–5.4) สะทอนจากพ้ืนที่ขออนุญาตกอสราง สินเชื่อเพื่อการลงทุน และ

รถยนตท่ีจดทะเบียนใชในการพาณิชยที่เพ่ิมข้ึน ดานการใชจายภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.1 (โดยมีชวงคาด

การณรอยละ 3.7-4.5) เปนผลจากการโครงการลงทุนตางๆ ของภาครัฐที่ลงไปยังชุมชน หมูบานเปนโครงสรางพื้น

ฐาน ประกอบกับมาตรการเรงรัดการเบิกจายของสวนราชการ และ ดานการบริโภค ภาคเอกชน คาดวาขยายตัวรอย

ละ 3.4 (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 2.5–4.3) เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ จำนวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหม และ

ปริมาณการใชประปาภาคครัวเรือน เปนสำคัญ ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด คาดวาเงินเฟอทั่วไปในป 

2561 อยูท่ีรอยละ 1.2 (โดยมีชวงคาดการณรอยละ 0.7 – 1.5) ขยายตัวตอเนื่องจากปกอนที่ขยายตัวรอยละ 0.1 

ตามการขี้นของราคาสินคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ เครื่องดื่ม ไดแก หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกฮอล และ

หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร (น้ำมัน เชื้อเพลิง) เปนสำคัญ ดานการจางงานในป2561 คาดวาการจาง

งานจะเพ่ิมข้ึน จำนวน 1,529 คน (ชวง คาดการณที่ 1,127 ถึง 1,958 คน) จากการจางงานในจังหวัดแพรทั้งหมด

คาดวาจะมีประมาณ 243,632 คน จากความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

 

 

  สภาพสังคม

     จังหวัดแพรเปนจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางเสนรุงเหนือที่ 17.70 ถึง 18.84 องศา 

กับเสนแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยูสูงกวาระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 

ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 555 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟ

เดนชัย) มีเน้ือที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร คิดเปนรอยละ 1.27 ของพื้นที่

ประเทศ จัดเปนพ้ืนที่จังหวัดขนาดกลาง มีความกวางประมาณ 59 กิโลเมตร (วัดจากตะวันออกสุดของอำเภอเมือง

ตะวันตกสุดของอำเภอลอง ) มีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร (วัดจากเหนือสุดของอำเภอสอง ใตสุดของอำเภอ

วังชิ้น ) ปจจุบัน ที่ตั้งของจังหวัดแพรนับเปนศูนยกลางการคมนาคมไปยังจังหวัดนาน พะเยา เชียงราย ลำปาง 

ลำพูน เชียงใหม จึงเรียกไดวาจังหวัดแพรเปน ประตูสูลานนา 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 110 0 0 110

ปวช.2 146 2 0 148

ปวช.3 132 2 28 162

รวม ปวช. 388 4 28 420

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 34 42 76

ปวส.2 51 52 103

รวม ปวส. 85 94 179

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ



ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 142 95 66.90

ปวส.2 120 89 74.17

รวม 262 184 70.23

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 131 73 55.73

ปวส.2 103 60 58.25

รวม 234 133 56.84

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
2 2 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 11 11 11

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 10 10 10

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 13 13 13

เจาหนาท่ี 12 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
5 - -

รวม ครู 34 34 34

รวมทั้งสิ้น 53 34 34

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน



ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 3 3 6

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0

พาณิชยนาวี 0 0 0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม
0 0 0

รวมทั้งส้ิน 6 6 12

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 8

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 7

รวมทั้งสิ้น 20

  ขอมูลงบประมาณ



ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 2930800.00

งบดำเนินงาน 2377700.00

งบลงทุน 0.00

งบเงินอุดหนุน 5799300.00

งบรายจายอื่น 2514400.00

รวมทั้งสิ้น 13622200.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ทักษะดี มีวินัย ใฝคุณธรรม สัมพันธชุมชน

  อัตลักษณ

  มีวินัย  ใจอาสา

  เอกลักษณ

  นวัตกรรมเดน

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

     แหลงเรียนรูดานอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ผลิตคนดีสูสังคม

  พันธกิจ

     พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

   พันธกิจท่ี 2 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการศึกษา 

   พันธกิจท่ี 3 จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   พันธกิจท่ี 4 สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝก

อบรมวิชาชีพ 

   พันธกิจท่ี 5 พัฒนาศักยภาพกำลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 



   พันธกิจท่ี 6 จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   พันธกิจท่ี 7 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

  เปาประสงค

  เปาประสงคท่ี 1 

    1. การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง 

กลยุธท่ี 1.2 

    2. การวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทาง

เศรษฐกิจ 

เปาประสงคที่ 2  

    1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาไดรับ

บริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ 

    2. ผูเรียนในเขตพื้นที่สูงไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

เปาประสงคที่ 3  

    1. ผูเรียนสามารถดำรงคชีวิตอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2. ผูเรียนมีจิตสำนึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคที่ 4 

    1. เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา และตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและพ้ืนที่ 

    2. พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือเพิ่มศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงคที่ 5 

    1. ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ 

    2. กำลังคนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ 

สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0 

    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษา 

    4. หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางหลากหลายตามความตองการในการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงคที่ 6 

    1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 



    2. ผูเรียนมีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

เปาประสงคที่ 7 

    1. นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

    2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

    3. ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาที่ถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 

    4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

  ยุทธศาสตร

     ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

   ยุทธศาสตรที่ 2 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการศึกษา 

   ยุทธศาสตรที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   ยุทธศาสตรที่ 4 สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ

การฝกอบรมวิชาชีพ 

   ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศักยภาพกำลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาประเทศ 

   ยุทธศาสตรที่ 6 จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   ยุทธศาสตรที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

  กลยุทธ

     1. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศเฉพาะทาง 

   2. สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา 

   3. เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการศึกษาดานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 

   4. ขับเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพื้นท่ีสูง 

   5. พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   6. พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีจิตสำนึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   7. พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   8. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

   9. สงเสริมการพัฒนาความรวมมือในการเพ่ิมศักยภาพกำลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

   10. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการ 



   11. สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลัก สมร

รถนะทั้วไป และสมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ 

   12. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีสักยภาพ 

   13. สงเสริม พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

   14. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง 

   15. พัฒนาระบบกลไก และมาตรการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

   16. สงเสริมการสรางนวัตกรรม การบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลอง รองรับการพัฒนาประเทศ 

   17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัลสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest 2020 โดย

กระทรวงศึกษาธิการ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค บริษัทอินเตอรลิ๊งคประเทศไทยจำกัด

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณลากถังแกส LPG

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องกะเทาะผิวมะกรูด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตัดหญามอเตอรกระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องไลนกและยุง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานดิน

ชีวภาพแลคโตคอฟฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตัว

ล็อคลูกสูบดรัมเบรกรถยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานหุน

ยนตพนแอลกอฮอล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณเพ่ิมความเร็วรอบเครื่องยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณออกกำลังไกชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานจักรยานยนต
ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและตรวจซอม

เครื่องขยายเสียง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย
ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

การประกวด Clip ยุวชนประกันภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการสง

เสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน

Fin. ดี We Cen Do!!! Season3

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

องคกรคุณธรรมตนแบบ
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด จังหวัดแพร

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เครื่องปนขนมไขเตา
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

เครื่องปนขนมไขเตา
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

เครื่องอัดถาน
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

ระบบควบคุมความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชร

พืชดวยพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

รถปูผายางคุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

ทักษะรถจักรยานยนต
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

ทักษะคอมพิวเตอร
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทักษะรถจักรยานยนต
ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

ไดรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-

2568)

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องการมหาชน)

เขารวมถายทอดประสบการณดำเนินงานโครงการ

TO BE NUMBER ONE

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค จังหวัดอุตรดิตถ



รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การสนับสนุนเครื่องยอยเศษกิ่งไมสำหรับลดปญหา

ไฟปา หมอกควัน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อุทธยานแหงชาติแมยม

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุธีร ฟูเต็มวงศ 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดสุดยอดสายสัญญาณ Cabling

Contest 2020 โดย กระทรวงศึกษาธิการ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค บริษัทอินเตอรลิ๊งคประเทศไทยจำกัด

นายกอศักดิ์ จันทรดวง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายปยะพันธ ปญญาสอง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสถาพร ธรรมโม 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนที ศรีนะ 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกฤษฎา โพธิรังสิยากร 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวีระชาติ ขวดแกว 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทรงสิทธิ์ ดีตาย 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอุกกริช รอดทุกข 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธรรมรงค ศิศาวิกรณ 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนที ศรีนะ 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาววรุณยุพา ขามสาม 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวุฒิชัย คำมีสวาง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวพิรุฬพิชญ ลือโฮง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอัศวิน กิ่งจำ 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปยะพันธ ปญญาสอง 

ครูท่ีปรึกษาผลงานเครื่องตัดหญามอเตอรกระแสตรง

พลังงานแสงอาทิตย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายชยพล มะโนเมือง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวีระชาติ ขวดแกว 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวงศสวาง โนราช 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอดิศร วงศฉายา 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวุฒิชัย มหาวัน 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายปยพันธ ปญญาสอง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานเครื่องไลนกและยุง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายศุภโชค สำลีนิล 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานดินชีวภาพแลคโตคอฟฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายเกียรติชัย แกวศรี 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานดินชีวภาพแลคโตคอฟฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกฤษฏา โพธิรังสิยากร 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานดินชีวภาพแลคโตคอฟฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายพรพัฒน แขงขัน 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานดินชีวภาพแลคโตคอฟฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอดิศร วงศฉายา 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานดินชีวภาพแลคโตคอฟฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานตัวล็อคลูกสูบดรัมเบรกรถยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนพคุณ เครื่อไทย 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานตัวล็อคลูกสูบดรัมเบรกรถยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานตัวล็อคลูกสูบดรัมเบรกรถยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอุกกริช รอดทุกข 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานตัวล็อคลูกสูบดรัมเบรกรถยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธรรมรงค ศิศาวิกรณ 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานตัวล็อคลูกสูบดรัมเบรกรถยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวีระชาติ ขวดแกว 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานตูอบพลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชยพล มะโนเมือง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานตูอบพลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานตูอบพลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายพรพัฒน แขงขัน 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางจุรีรัตน ขวดแกว 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานตูอบพลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสถาพร ธรรมโม 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานหุนยนตพนแอลกอฮอล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายปยะพันธ ปญญาสอง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานหุนยนตพนแอลกอฮอล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกอศักดิ์ จันทรดวง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานหุนยนตพนแอลกอฮอล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนที ศรีนะ 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานหุนยนตพนแอลกอฮอล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายศุภโชค สำลีนิล 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานหุนยนตพนแอลกอฮอล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุวิทย สิทธิกุล 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวีะชาติ ขวดแกว 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายชยพล มะโนเมือง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวุฒิชัย มหาวัน 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอดิศร วงศฉายา 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนพคุณ เครือไทย 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทรงสิทธิ์ ดีตาย 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอุกกริช รอดทุกข 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธรรมรงค ศิศาวิกรณ 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนพคุณ เครือไทย 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณออกกำลังไกชน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณออกกำลังไกชน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทรงสิทธิ์ ดีตาย 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณออกกำลังไกชน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอุกกริช รอดทุกข 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณออกกำลังไกชน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธรรมรงค ศิศาวิกรณ 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ผลงานอุปกรณออกกำลังไกชน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอุกกริช รอดทุกข 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน

จักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายปยพันธ ปญญาสอง 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและ

ตรวจซอมเครื่องขยายเสียง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวพิรุฬพิชญ ลือโฮง 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววรุณยุพา ขามสาม 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนที ศรีนะ 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาววรุณยุพา ขามสาม 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือ

ขาย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนที ศรีนะ 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือ

ขาย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวพิรุฬพิชญ ลือโฮง 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือ

ขาย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวพิรุณพิชญ ลือโฮง 

ครูท่ีปรึกษาการประกวด Clip ยุวชนประกันภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการสง

เสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

นายวุฒิชัย คำมีสวาง 

การประกวด Clip ยุวชนประกันภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการสง

เสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

นางสาววรุณยุพา ขามสาม 

การประกวด Clip ยุวชนประกันภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการสง

เสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

นายวุฒินันท จันทรทอง 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศักดิ์ดา สิมเสมอ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอุกกริช รอดทุกข 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายเกียรติชัย แกวศรี 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางนฤมล ใบยา 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวจิรภรณ ติ๊บยศ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสมร ไชยวงศ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววันทิพย รองแกว 

โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน

Fin. ดี We Cen Do!!! Season3

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวปวีณา ใจล้ำ 

โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน

Fin. ดี We Cen Do!!! Season3

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกอศักดิ์ จันทรดวง 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอัศวิน กิ่งจำปา 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศิริพงษพันธุ ถาตา 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอรรถพล วินทะไชย 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกิติพงศ คำปาแฝง 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชยพล มะโนเมือง 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวีระชาติ ขวดแกว 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวุฒิชัย มหาวัน 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพล วินทะไชย 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุวิทย สิทธิกุล 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกอศักดิ์ จันทรดวง 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอัศวิน กิ่งจำปา 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายศิริพงษพันธุ ถาตา 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอรรถพล วินทะไชย 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกิติพงศ คำปาแฝง 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายชยพล มะโนเมือง 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวีระชาติ ขวดแกว 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวุฒิชัย มหาวัน 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอรรถพล วินทะไชย 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสุวิทน สิทธิกุล 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกฤษฎา โพธิรังสิยากร 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายพรพัฒน แขงขัน 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวีระชาติ ขวดแกว 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายศิริพงษพันธุ ถาตา 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายชยพล มะโนเมือง 

เครื่องอัดถาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวีระชาติ ขวดแกว 

เครื่องอัดถาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวุฒิชัย มหาวัน 

เครื่องอัดถาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอดิศร วงคฉายา 

เครื่องอัดถาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอรรถพล วินทะไชย 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชพืช

พลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวีระชาติ ขวดแกว 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชพืช

พลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชพืช

พลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายพรพัฒน แขงขัน 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชพืช

พลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐพงศ เสารมา 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชพืช

พลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกฤษฎา โพธิรังสิยากร 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายพรพัฒน แขงขัน 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐพงศ เสารมา 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวสุมาพรรณ คำยิ่ง 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายศิริพงษพันธุ ถาตา 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวีระชาติ ขวดแกว 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสถาพร ธรรมโม 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอัศวิน กิ่งจำปา 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกอศักดิ์ จันทรดวง 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวุฒินันท จันทรทอง 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศักดิ์ดา สิมเสมอ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวีรชาติ ขวดแกว 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวสรียา สมัย 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอดิศร วงคฉายา 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายรัชประเสริญ เปลงแสง 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาววันทิพย รองแกว 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาววรุณยุพา ขามสาม 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกฤษฎา โพธิรังสิยากร 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายไกรวุฒิ ยอดหาญ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชิษณุ รานรอน 

รางวัลสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest 2020

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค บริษัทอินเตอรลิ๊งคประเทศไทยจำกัด

นายจักรภัทร มาลัย 

รางวัลสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest 2020

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค บริษัทอินเตอรลิ๊งคประเทศไทยจำกัด

นายอติวิชญ พลแสน 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐทวี ชัยกันทา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

ระบบควบคุมการเลี้ยงไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวุฒิ ขอยพิกุล 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอัษฎาวุธ รักเหลา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวกิ่งกาญจน ใจเหิน 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวธัญพิชชา สารจันทร 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องระบบควบคุมไสเดือนในฟารม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวัสนะ คานนอย 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณลากถังแกส LPG

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนพล ภาชนนท 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณลากถังแกส LPG

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอภิวิชญ เชียงดี 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณลากถังแกส LPG

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายปุริม คำมูล 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณลากถังแกส LPG

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอนุศักดิ์ อยูสุข 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณลากถังแกส LPG

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกิติพงษ ทองประพันธ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายคณวัตร คำนิมิตร 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายพญา จำกิจ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวสายฝน ศรีวงษ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวนุชนาถ เทศพุม 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวมัทนา ลึกกันทึก 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตีเสนสนามพลังงานแสงอาทิตย V.2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสุทธิพงศ สินทพ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องประคบรอนสมุนไพรอุนไอรัก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวปริยาภัทร จันทรเลือน 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องประคบรอนสมุนไพรอุนไอรัก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอัฐศราวุธ อ่ำศรี 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องกะเทาะผิวมะกรูด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวทานตะวัน กิติวงศ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องกะเทาะผิวมะกรูด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายศักดิ์รพี ชาวเวียง 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องกะเทาะผิวมะกรูด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายบารมี จันตาทิพย 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องกะเทาะผิวมะกรูด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายภาคภูมิ อุนใจ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องกะเทาะผิวมะกรูด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวปทมา มูลมณี 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวจิลลาภัทร พรมสุวรรณ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายจิรยุทธ หงษรอน 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวทัญู จินะโสติ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวรากร ลาภทวี 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสงณเพชร เพชรคง 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายคชายศ มวงยา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธงชัย แซเฮอ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณฝกปฏิกิริยาตอบสนอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอัษฎาวุธ รักเหลา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตัดหญามอเตอรกระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวกิ่งกาญจน ใจเหิน 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตัดหญามอเตอรกระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวธัญพิชชา สารจันทร 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องตัดหญามอเตอรกระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายศักดิ์รพี ชาวเวียง 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายบารมี จันตาทิพย 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายคมกริช หม่ืนขันธ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวรากรณ ตระกูลดี 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายภาคภูมิ อุนใจ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องพยุงผูสูงอายุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวพารีดา ดอนโศรก 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องไลนกและยุง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวศุภกานต ขอนเดื่อ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องไลนกและยุง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกนกพล พาหา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

เครื่องไลนกและยุง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปุริม คำมูล 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานดิน

ชีวภาพแลคโตคอฟฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวกัญญารัตน ศรีตนชัย 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานดิน

ชีวภาพแลคโตคอฟฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวหัสยา พัฒนาพฤกษา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานดิน

ชีวภาพแลคโตคอฟฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายมัญณัฐฐเศรษฐ ม่ิงขวัญวเรนยา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตัว

ล็อคลูกสูบดรัมเบรกรถยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสรศักดิ์ ผาทอง 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตัว

ล็อคลูกสูบดรัมเบรกรถยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายรัชพงศ วงศโรจน 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตัว

ล็อคลูกสูบดรัมเบรกรถยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอภิสิทธ์ิ เงินคำ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายจตุรงค ขอนเดื่อ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอนุศักดิ์ อยูสุข 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสิรวิชญ รมเย็น 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณรงคฤทธิ์ สุยะ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐภาส ติ๊บยศ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอัศราวุธ อ่ำศรี 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายฉัตรชัย มาเยอะ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวทานตะวัน กิติวงศ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนภาณุวัฒน สมควร 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานตูอบ

พลังงานทางเลือก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายศุภกร วงศยืด 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานหุน

ยนตพนแอลกอฮอล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐพล รองพืช 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานหุน

ยนตพนแอลกอฮอล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุทธิพงษ สินทพ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานหุน

ยนตพนแอลกอฮอล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวพรลิตา ยะถา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานหุน

ยนตพนแอลกอฮอล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอติวิชญ พลเสน 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงานหุน

ยนตพนแอลกอฮอล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธีรวุฒิ สาดสุข 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทัชชานนท ใจงาม 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนที ใจงาม 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทศพร บุญมา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณชวยเหลือรถติดหลม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวิศรุตน สุทธะ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณเพ่ิมความเร็วรอบเครื่องยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายรณภูมิ ฤทธิ์เมฆา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณเพ่ิมความเร็วรอบเครื่องยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายทิพกร ตรัยโตมร 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณเพ่ิมความเร็วรอบเครื่องยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายปฏิภาณ จันทรยาง 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณออกกำลังไกชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอรรถพล พรมตา 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณออกกำลังไกชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธเนษฐ สุขนวล 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน

อุปกรณออกกำลังไกชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทรงภพ อุอินทร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกฤษฏา ฝาเรือนดี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายเกียรติศักดิ์ ผิวออน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและตรวจซอม

เครื่องขยายเสียง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธีรเมธ วงศจันทร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและตรวจซอม

เครื่องขยายเสียง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายรัชพล จิตม่ัน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิมุกต ชมสวน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสงณเพชร เพชรคง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวรากร ลาภทวี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวณัฐชานันท อิสโร 

การประกวด Clip หนังสั้นยุวชนประกันภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการสง

เสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

นางสาวพิมุกต ชมสวน 

การประกวด Clip ยุวชนประกันภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการสง

เสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

นางสาวกัญยารัตน ศรีตนชัย 

การประกวด Clip ยุวชนประกันภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการสง

เสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

นายรัชพล จิตม่ัน 

การประกวด Clip ยุวชนประกันภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการสง

เสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

นางสาวหัสยา พัฒนาพฤกษา 

การประกวด Clip ยุวชนประกันภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการสง

เสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกนกพิชญ อิ่นคำ 

โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน

Fin. ดี We Cen Do!!! Season3

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนากร หนองโศก 

โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน

Fin. ดี We Cen Do!!! Season3

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวจีรเกตุ กองคำ 

โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน

Fin. ดี We Cen Do!!! Season3

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงคฤทธิ์ เมืองรัก 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฐภาส ติ๊บยศ 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายขุนไกร สอนมา 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพิศาล ธงสิบสี่ 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวหัสยา พัฒนาพฤกษา 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนกร หนองโศก 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศศิวิมล มูลสาร 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนวัฒน หอมรส 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวณัฐชานันท อิสโร 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกิตติศักดิ์ ธรรมลังกา 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายประกาศิต จันทรแดง 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเอกบดินทร รอดวินิจ 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวิชัย อินถา 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายจักริน นันตา 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนราธิป คำปาแฝง 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเอกวัฒน กันชนะ 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายรัฐภูมิ สายทอง 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธีรพัฒน หลาคำมี 

เครื่องปนขนมไขเตา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงคฤทธิ์ เมืองรัก 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธนวัฒน หอมรส 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายขุนไกร สอนมา 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายพิศาล ธงสิบสี่ 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเกียรติศักดิ์ ผิวออน 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอานนท แถบทองหลาง 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวศศิวิมล มูลสาร 

ชุดควบคุมการเลี้ยงจ้ิงหรีด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายประกาศิต จันแดง 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายเอกบดินทร รอดวินิจ 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวิชัย อินถา 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายจักริน นันตา 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนราธิป คำปาแฝง 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายเอกวัฒน กันชนะ 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายรัฐภูมิ สายทอง 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธรพัฒน หลาคำมี 

เครื่องปนขนมไขเตา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอภิวิชญ เชียงดี 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปยะ ปญญามูล 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวุฒิ สะเอียบคง 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายภูพิภัทร ปญญาโส 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอนันตเทพ วงศยืด 

อุปกรณชวยลากถังแกส LPG เอนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายภูวดล บำรุงศิลป 

เครื่องอัดถาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวุฒิชัย หงสสุวรรณ 

เครื่องอัดถาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสิทธิเดช เสนาชวย 

เครื่องอัดถาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐภาส ติ๊บยศ 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชร

พืชดวยพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายเมธาสิทธิ์ ดอนแกว 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชร

พืชดวยพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายเดชา คำปาแฝง 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชร

พืชดวยพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอภิสิทธ์ิ เงินคำ 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชร

พืชดวยพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอัฐศราวุธ อ่ำศรี 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชร

พืชดวยพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวทานตะวัล กิติวงค 

ระบบปองกันความปลอดภัยผูใชงานเครื่องยอยวัชร

พืชดวยพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวัฒิ สะเอียบคง 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายรณชัย กาวิละ 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอภิวิชญ เชียงดี 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายอนันตเทพ วงศยืด 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐพล บุตรปญญา 

รถปูผายางคลุมดินพลังงานทดแทน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทิวากร ขันยา 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธีรภัทร พูนดวง 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกิตติศักดิ์ ธรรมลังกา 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจัหวัดแพร

นายธนกร หนองโศก 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวุฒิ รองพันธ 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวศศิวิมล มูลสาร 

หุนยนตทางการแพทยปองกันโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทรงภพ อุอินทร 

การแขงขันทักษะรถจักรยานยนต

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกฤษฏา ฝาเรือนดี 

การแขงขันทักษะรถจักรยานยนต

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศศิวิมล มูลสาร 

การแขงขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายคณิตศร เลากิมพงษสวัสดิ์ 

ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกิตตินันท ตะแกว 

ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายทรงภพ อุอินทร 

ทักษะงานจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกฤษดา ฝาเรือนดี 

ทักษะงานจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวศศิวิมล มูลสาร 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายคณิตศร เลากิมพงษสวัสดิ์ 

ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกิตตินันท ตะแกว 

ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนัชนันท สุขจิตร 

การแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด จังหวัดแพร



สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพสอง ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน



สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

       1.6.1) เชิงปริมาณ  :  จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร 

รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 110 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  (ปวส.) จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 179 คน 

 1.6.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร 

รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 96.07 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง  (ปวส.) รอยละ 100 รวมทั้งสิ้น รอยละ 97.66 ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.6.3) ผลสะทอน  :  วิทยาลัยการอาชีพสองไดรับการยอมรับจากสำนักพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัดแพร สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผูปกครองในดาน

ความรูดานทักษะและการประยุกตใชของผูเรียน 

 

1.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

        1.7.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ประสงคเขารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน 105 คน จากจำนวนผูเรียน ปวช.ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรจำนวน 114 คน จำนวนผูเรียนที่มีคะแนนคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้น

ไป  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 42 คน  

        1.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของจำนวนผูเรียนที่มีคะแนนคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 37.83 ผลการประเมินระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

        1.7.3) ผลสะทอน : สถานบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) ใหการยอมรับผู

เรียนท่ีมีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 



โดยวิทยาลัยการอาชีพสองมีผลสอบ V-net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการ

ศึกษา 2564 มีคาเฉล่ียสูงกวาระดับชาติ และมีทักษะการสื่อสารสูงกวาระดับชาติ

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

        1.3.1) เชิงปริมาณ: ผูเรียนที่ผานการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ จำนวน 50 คน และผูเรียนที่สำเร็จสูการสามารถตอยอดการเปนผูประกอบการ

หรืออาชีพอิสระในอนาคต 

        1.3.2) เชิงคุณภาพ : จำนวนผูเรียนที่ผลประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการ

หรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 25 การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดประจำป 2564 มีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ผลการประเมินระดับ

คุณภาพดี 

        1.3.3) ผลสะทอน : ผูเรียนที่ผานศักยภาพการเปนผูประกอบการเปนที่ยอมรับจาก

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผูปกครอง และมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาศึกษาดูงานจำนวน 1 แหง ไดแก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ 

 

1.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

         1.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ

สถานศึกษา จำนวน 70 คน  ระดับจังหวัด จำนวน 28 คน  ระดับภาค จำนวน 1 คน  ระดับ

สถานศึกษา จำนวน 23 ทักษะ  ระดับจังหวัด จำนวน 16 ทักษะ และระดับภาค จำนวน 1 

ทักษะ 

         1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพตามเกณฑท่ีกำหนด ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพดี 

         1.5.3) ผลสะทอน : ผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการประกวดแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ สามารถนำไปพัฒนาและตอยอดในอนาคตเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง



4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน   

      1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการออกติดตาม และเยี่ยมบานผูเรียนเพื่อ

ลดปญหาการออกกลางคัน จนมีผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2564 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 73 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 133 คน 

      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รอยละ 

54.88 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 58.25 รวมทั้งสิ้นรอยละ 47.93 ที่

สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษาตาม

เกณฑการประเมินผลการประเมินอยูที่รอยละ 56.35 ผลการประเมินระดับคุณภาพปานกลาง 

      1.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีกิจกรรมตางๆที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียนมีการติดตามผูเรียนอยางตอเนื่อง เชน มีการออก

เยี่ยมบาน การพบปะผูเรียนหลังกิจกรรมหนาเสาธงของครูที่ปรึกษา (Home room) การปลูก

ฝงดานคุณธรรม จริยธรรมในชั่วโมงเรียน โดยเปนที่เช่ือม่ันของผูปกครอง และชุมชน  

 

1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

       1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

จำนวน 572 คน  

       1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

คิดเปนรอยละ 93.61 จากผลการประเมิน อวท. ระดับจังหวัด ไดระดับเหรียญทอง ผลการ

ประเมินระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

       1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 

1.8) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

        1.8.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบ

การ หนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับ



ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 97 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จำนวน 174 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 186 คน 

        1.8.2) เชิงคุณภาพ : ปที่ผานมาวิทยาลัยการอาชีพสองมีผูเรียนที่สำเร็จการศึกษา ที่มี

งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 

98.96 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 97.75 รวมทั้งสิ้นรอยละ 98.38  

ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

        1.8.3) ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสองเปนที่ยอมรับของ

สถานประกอบการ หนวยงาน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง ในการสง

เสริมการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอ

  2) จุดเดน

  2.1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  3.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

   3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) 

   3.3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับจำนวนแรกเขา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  4.1 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระเมื่อ

สำเร็จการศึกษา 

   4.2 ควรมีการสงเสริมดานวิชาการใหกับผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-net) 

   4.3 ควรมีการติดตามและดูแลผูเรียนเมื่อมีปญหาในดานการเรียน การใชชีวิตประจำวัน เพื่อไมใหผูเรียนออกกลาง

คันและทำใหมีผลตอจำนวนผูสำเร็จการศึกษา

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

         2.1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมี

การพัฒนาใหเปนหลักสูตรอยางเปนระบบ จำนวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตร



วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

         2.1.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

คิดเปนรอยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

         2.1.1.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมีสวนรวมในการจัดทำ

หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 78 แหง 

 

2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

          2.1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 11 สาขาวิชา 

          2.1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 

ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

          2.1.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางตอ

เนื่องทำให องคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง เชน การทำความรวมมือในการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 2 สถาน

ศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนราชประชานุเคราะหในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

และโรงเรียนสองพิทยาคมในหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนตน

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2.2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

          2.2.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มี

คุณภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 

100 แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ดานการกำหนดรูปแบบการเรียนรูที่หลาก

หลาย รอยละ 100 แผนการจัดการเรียนรูที่มีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และ

เทคโนโลยี รอยละ 100 แผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย รอยละ 100 



          2.2.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีผลการประเมินคุณภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู ของครูผูสอนใหสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบัน ผลการประเมินระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม 

          2.2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการยอมรับใน

การจัดแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติของสถานศึกษา ปจจุบันมีและสถานประกอบการเขารวม

ทำความรวมมือ จำนวน 78 แหง  

 

2.2.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

          2.2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน 34 คน และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 34 คน 

          2.2.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญ รอยละ 100 และครูผูสอนนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการการจัดการ

เรียนการสอนรอยละ 100 ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

          2.2.1.3) ผลสะทอน : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัย

การอาชีพสองเปนที่พึงพอใจตอสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครอง 

 

3.1.1) การจัดการเรียนการสอน 

         3.1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง

ตามสาขาวิชา จำนวน  34 คน ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน  34  

คน  ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย 

จำนวน  34  คน ครูที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอน จำนวน  34  คน ครูผูสอนที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน  34  คน 

         3.1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอย

ละ 100  ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

         3.1.1.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพในการ

จัดการเรียนการสอนเปนที่ยอมรับและพึงพอใจ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

 

3.1.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 



         3.1.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีครูที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 

จำนวน 34 คน ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเปน

ปจจุบัน จำนวน 34 คน ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน จำนวน 34 คน  ครู

ผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียน จำนวน 34 คน และครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนเปน

รายบุคคล จำนวน 34 คน 

         3.1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอย

ละ 100 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก 

         3.1.2.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชระบบการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS มาบริหารจัดการชั้นเรียน มีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

หรือชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) จนเปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา ชุมชน และผูปกครอง 

 

3.1.3) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

          3.1.3.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ จำนวน 29คน ครูที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปจำนวน  34  คน 

ครูผูสอนท่ีนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน  

34  คน ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน  34  คน  ครูผู

สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพไดรับการเผยแพร จำนวน  34  คน  

          3.1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน

รอยละ  97.06 ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

          3.1.3.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ เปนท่ีพึงพอใจของ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

 

5.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

          5.5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูง เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 53 หอง 

          5.5.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ

ใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 หองเรียนทั้งหมด ผลการประเมินระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม 



          5.5.3) ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3.2.2) การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

          3.2.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการบริหารจัดการระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามโครงสรางการทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด จำนวน 4 ฝาย และสาขาวิชา จำนวน 12 สาขาวิชา 

          3.2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการ

บริหารจัดการศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆมีการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศมีการประเมินประสิทธิภาพระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

          3.2.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS) และไดมีการเพิ่มเติมระบบ

งานใหครอบคลุมขอมูล และกระบวนการทำงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ปจจุบันระบบสามารถประมวลผลขอมูลสารสนเทศ ไดแก ขอมูลการมาเรียนและเขาเรียนของ

นักเรียนนักศึกษา การจัดทำโครงการสอน การบันทึกหลังการสอน และการวัดผลประเมินผล

ของครูผูสอน วิเคราะหคะแนนระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษา แฟมสะสมผลงานของ

นักเรียนนักศึกษา การวิเคราะหนักเรียนนักศึกษากลุมเสี่ยง ขอมูลการพัฒนาตนเองของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และขอมูลพ้ืนฐานอื่นที่จำเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

5.1) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

         5.1.1) เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานที่ไดรับการ

พัฒนา จำนวน 22 พ้ืนที่ ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 100 ของวิทยาลัย  

         5.1.2) เชิงคุณภาพ : การใหบริการ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงานเพียงพอตอความตองการในการใชงานของผูเรียนและผูรับบริการ ผลการประเมินระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม 

         5.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 



โรงฝกงาน เปนที่พึงพอใจผูเรียน หรือผูปกครอง หรือชุมชน มีการขอใชอาคารสถานที่จาก

หนวยงานตาง เชน อำเภอสอง หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ,สภ.สอง ,กิ่งกาชาด

อำเภอสอง ,กศน.สอง ฯลฯ 

 

5.2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

         5.2.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภค พ้ืนฐาน ประกอบดวยระบบสงกำลังจำนวน 

1 จุด  ระบบควบคุมจำนวน 12 จุด ระบบไฟฟาภายในอาคารของหองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน 155 จุด  วัสดุอุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน จำนวน 155 จุด  

ระบบประปาจำนวน 1 จุด จุดบริการน้ำดื่มจำนวน 6 จุด ชองทางเดินหรือระบบคมนาคม

จำนวน 1 เสนทาง ระบบระบายน้ำจำนวน 2 จุด ระบบกำจัดขยะ 1 จุด ระบบการสื่อสาร

ภายใน จำนวน 1 จุด และระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 13 จุด 

         5.2.2) เชิงคุณภาพ : การระบบการบริหารจัดการขอมูลพื้นฐานในภาพรวมของ

วิทยาลัย สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

         5.2.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนที่ใชบริการระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในวิทยาลัยการอาชีพสองมีความพึงพอใจ ในระบบและผูรับผิดชอบที่

สามารถแกไขไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดปญหาขัดของ 

 

5.3) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

         5.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการในการ

คนควา การศึกษาดวยตนเอง โดยมีผูเขารับบริการเปนจำนวนมาก ประกอบดวยผูเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 392 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จำนวน 181 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 53 คน และผูที่สนใจ จำนวน 5 คน 

         5.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูเขาใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการภายในวิทยาลัย

การอาชีพสองมีความพึงพอใจในการใหบริการ มีสภาพแวดลอมที่ๆเหมาะสมกับการใชบริการ 

มีวารสาร และหนังสือท่ีเปนประโยชน ตอผูใชบริการ ผลการประเมินระดับคุณภาพดี 

         5.3.3) ผลสะทอน :  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ที่ใชบริการ

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการภายในวิทยาลัยการอาชีพสองมีความพึงพอใจในการใหบริการ  

 

5.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

          5.4.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองมีสัญญานอินเตอรเน็ตควบคุมพื้นที่การใช



งานของสถานศึกษา จำนวน 45 จุด  และมีความเร็วอยูท่ี 100 Mbps มีระบบสารสนเทศเชื่อม

โยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา จำนวน 5 จุด มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร

จัดการภายนอก จำนวน 5 จุด 

          5.4.2) เชิงคุณภาพ : การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาในวิทยาลัยการ

อาชีพสองสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผลการประเมินระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม 

          5.4.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดใชงานระบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การคนควาขอมูล การเชื่อมโยง

ไปยังหนอยงานภายใน  

และ ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         4.1.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 6 สาขา

วิชา คิดเปนรอยละ 100 และผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 

17.16 ของผูเรียนทั้งหมด  

         4.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการลงนามความรวมมือกับสถาน

ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ดำเนินการ

ติดตามนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีของสถานศึกษานำไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับดี 

         4.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีในป 2564 โดยไดดำเนินการตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะใน

สาขาที่ตรงตามความตองการ การเพ่ิมปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น

ทำความรวมมือ(MOU)กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดแผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

  2) จุดเดน

  2.1 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอยางเปนระบบ



  3) จุดที่ควรพัฒนา

  3.1 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   3.2 การจัดการะบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  4.1 ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเขาใช และบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการที่

หลากหลาย 

   4.2 ควรมีการสงเสริม และเพ่ิมปริมาณผูเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3.2.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

         3.2.1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนด

มาตรฐานของสถานศึกษา   มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษามีสวนรวมในการทำ

แผนปฏิบัติการประจำป  คณะกรรมการวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวน

รวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 

         3.2.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา  ใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนมีผล

การประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

         3.2.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของผูบริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

สรางความรวมมือในการมีสวนรวมของชุมชน และผูปกครองจนเปนที่ยอมรับ 

 

4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 



         4.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจาก

โครงการครูตางชาติ นักศึกษาทุกระดับชั้นไดเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 11 สาขาวิชา จาก

จำนวน 12 สาขาวิชา 

         4.2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน จากภาคสวนตางๆ ที่สนับสนุน และสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนใน

ดานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  หรือคิดเปนรอยละ 91.66 ผลการ

ประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

         4.2.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยการอาชีพสองมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน

การสอน โดยมีหนวยงานที่สนับสนุน จำนวน 6 หนวยงาน  คือ มูลนิธิเอสซีจี  กองทุนเฉลิม

ราชกุมารี มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลา ฯ เหลากาชาดจังหวัดแพร เทศบาลตำบลสอง  องคการ

บริหารสวนตำบลบานหนุน  ซึ่งจะเห็นไดวาทุกภาคสวนเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อสราง

อนาคตของชาติท่ีมีคุณภาพ  

 

4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

          4.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยการอาชีพสองไดมีการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อ

สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน จำนวน 6 ครั้ง การบริการวิชาการ 

จำนวน 30 รายวิชา การบริการวิชาชีพ จำนวน 6 ครั้ง การเขารมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 3 

ครั้ง และมีนวัตกรรมที่บริการชุมชนจำนวน 2 ผลงาน 

          4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมการดำเนินการสงเสริมวิชาชีพเพื่อสราง

ประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพสองไดรวมกับทุกภาค

สวนในการออกบริการวิชาชีพ และวิชาการ กิจกรรมจิตอาสาตางๆ ไดเปนอยางดี จนผลการ

ประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

          4.3.3) ผลสะทอน :  วิทยาลัยการอาชีพสองไดดำเนินการบริการชุมชนและจิตอาสา 

เชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ( Fix it จิตอาสา ) โครงการ

จังหวัดแพรเคลื่อนที่ โครงการอำเภอสองและอำเภอรองกวางเคลื่อนที่ ฯลฯ จนเปนที่พึงพอใจ

ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ



1.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

       1.4.1) เชิงปริมาณ : การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จำนวน 59  ผลงาน  ระดับจังหวัด จำนวน 7 ผล

งาน   ระดับภาค จำนวน 2ผลงาน  และมีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 ผลงาน  

รางวัลชมเชย จำนวน 5 ผลงาน  

       1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย ผลการประเมินระดับคุณภาพดี 

       1.4.3) ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับใน

ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย ผลงานสามารถนำไปใชประโยชน

และชวยเหลือสังคมไดอยางยั่งยืน

  2) จุดเดน

  2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมตามหลักธรรมมาภิบาล 

   2.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยรวมกับชุมชน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  3.1 การสงผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในเวทีที่

หลากหลาย

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  4.1 ควรมีการระดมทรัพยากรในดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประโยชนกับสถานศึกษา และผู

เรียน



สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนที่ได 100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 100 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6

ผลรวมคะแนนที่ได 15

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค



ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25



ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)



ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนที่ได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

ผลรวมคะแนนที่ได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 80.00



ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 92.73

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 60

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 93.68

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.08

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

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



สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้



สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET)

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการสงเสริมประกอบวิชาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

และการสรางผูประกอบการ

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. โครงการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษาเพื่อลดปญหาการออกกลาง

คัน

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมวิทยาลัยการ

อาชีพสอง

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนต


