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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ผลการประเมินภาพรวม ของสถานศึกษา คะแนนที ่ได้ 93.11 ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
      มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ค่าคะแนนท่ีได้  86.65   
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
                      ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ คะแนนท่ีได้ 84.49 
                      ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ คะแนนท่ีได้ 100.00 
                      ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คะแนนท่ีได้ 75.47 
      มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา คะแนนท่ีได้ 92.68 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
                      ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  คะแนนท่ีได้ 100.00 
                      ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  คะแนนท่ีได้ 99.57 
                      ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  คะแนนท่ีได้ 100.00 
                      ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  คะแนนท่ีได้ 100.00 
      มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คะแนนท่ีได้ 100.00 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
                      ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คะแนนท่ีได้ 100.00 
                      ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  คะแนนท่ีได้  100.00 
  1.2 จุดเด่น  
    1.  ผู ้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เทียบกับผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
    2.  ผ้ ูเร ียนมีสมรรถนะในการเป็นผ้ ูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยผ้ ูเร ียนที ่เข้ารับ 
การฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการมีความรู้ความ สามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้จริงทุกคน ตามเกณฑ์
การประเมินท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
    3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีตลาดแรงงาน หน่วยงาน และสถานประกอบการต้องการ 
    4.  ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อทุกคน เทียบกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
    5.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน การประสานสานกับสถาน ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาหลักสตูร
ฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกัน เพื ่อให้ผ้ ูเรียนมีสมรรถนะที ่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน และการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 



    6.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกำหนดรายว ิชาเพิ ่มเติม ที ่สอดคล้องก ับการเปล ี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ  
ของตลาดแรงงาน 
    7.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู ้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เร ียน  
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
    8.  ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    9.  การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ครูผ้ ูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน จัดทำ
แผนการจัดเรียนรู้ครบทุกรายวิชา จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตรงตามแผนด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย  
มีการวัดการประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน ครูจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
    10. การบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด มีการจัดทำข้อมูลผู้เรียน  
ทั้งในรูปแบบเอกสาร และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลผู้เรียนได้แก่ ระบบ ศธ 02 ออนไลน์ พร้อมท้ัง
สร้างเทคนิควิธีท่ีหลากหลายในการบริหารจัดการช้ันเรียน สร้างบรรยากาศท่ีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    11. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผ้ ูสอน ให้มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัด  
การเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาและพัฒนาวิชาชีพ ให้ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
    12. สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยได้มีการ
ติดตั้งตัวส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารภายในสถานศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัด  
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
    13. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
ข้อมูลพื ้นฐานระบบข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ ด้านต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
    14. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา 
    15. สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั ้งระบบรักษาความปลอดภัย 
ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    16. สถานศึกษามีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื ่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
    17. สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
    18. การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการแต่งตั ้งคณะ กรรมการบริหารสถานศึกษา และแต่งตั ้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื ่อร่วมกันวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    19. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การติดตามประเมินผล ในการระดมทรัพยากรที ่หลากหลาย 
ในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างบต่อเนื่อง 
    20. สถานศึกษามีการให้บริการชุมชนทั ้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทุก ฝ่ายในสถานศึกษา 
1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
    1.  พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 



    2.  พัฒนาผู้เรียนให้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เทียบกับผ้ ูเร ียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม โครงสร้างหลักสูตร 
    3.  พัฒนาศูนยฺ์วิทยบริการและห้องสมุดให้สามารถบริการนักเรียน นักศึกษาได้ครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ 
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ี มีประสิทธิภาพ 
    4.  ครูผู้สอน ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้ได้รับรางวัลในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติเพิ่มมากขึ้น 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1.  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนให้ได้รับรางวัลการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา  
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
    2. จัดทำโครงการส่งเสริมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันและเพิ่มปริมาณ  
ผู้สำเร็จการศึกษา 
    3. จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ท่ีกำหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้า ใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
    4. ส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอน ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้ได้รับ
รางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาคระดับชาติ และระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น  
2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   2.1 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตร  
       วิชาชีพช้ันสูง 2563 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
       2.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความชำนาญวิชาชีพ 
             เฉพาะด้าน มีคุณธรรมบุคลิกภาพ เจตคติท่ีเหมาะสมกับการทำงาน โดยรับผู้สำเร็จการมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา  
             ต่อใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอน 6 สาขางานคือ  
            1. สาขางานยานยนต์ 
            2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
            3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
            4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
            5. สาขางานการบัญชี 
            6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบทวิภาคี (DVE) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  
            (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอน 1 สาขางานคือ 
            1. สาขางานการโรงแรม 
      2.1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แบบทวิภาคี (DVE) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
รับสมัครผู้ท่ีมีพื้นความรู้ระดับ  
            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 6 สาขางาน คือ 
            1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
            2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
            3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 



            4. สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเกมและแอนนิเมช่ัน 
            5. สาขางานการบัญชี 
            6. สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
  2.2 วิทยาลัยการอาชีพนายายอามได้มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อย่างเป็นระบบตามข้ันตอนดังนี้ 
       ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               1.1 การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
                   - สถานศึกษามีการสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดทำการ
เรียนการสอนระบบทวิภาคี 
               1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     
             - สถานศึกษามีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบ  
ทวิภาคี กับสถานประกอบการท่ีทำความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ 
       ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร ่วมกับ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
                    - สถานศึกษามีการจัดทำแผนงานและแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
และองค์การ 
               2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
                    - สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวผู้เรียนระบบทวิภาคี 
       ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
                    - สถานศึกษามีการจัดการคัดเลือกผู้ท่ีจะเรียนระบบทวิภาคี  และตามความสมัครใจของผู้เรียน 
               3.2 ทำสัญญาฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
                    - สถานศึกษามีการทำสัญญาฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศ  และประชุมผู้ปกครองก่อนฝึกอาชีพ 
               3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการฝึกอาชีพ 
                    - สถานศึกษามีการจัดทำแผนการเรียน หรือแผนการฝึกอาชีพของแต่ละแผนกวิชา  ที่เปิดทำ
การเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
               3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
                    - สถานศึกษามีการจัดการสอนหรือฝึกอาชีพให้แก่แผนกวิชาท่ีเปิดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
       ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
                    - สถานศึกษามีการนิเทศการเรียนการสอน หรือการฝึกอาชีพแก่แผนกวิชาท่ีเปิดทำการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี 
               4.2 การวัดและการประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
                    - สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลรายวิชา หรือการฝึกอาชีพอย่างเป็นระบบ 
       ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               5.1 การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                   - สถานศึกษามีการสรุปผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี 
               5.2 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



                   - สถานศึกษามีการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี 
               5.3 การสรุปผลการดำเนินงานและการรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                   - สถานศึกษามีการสรุปผลการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
   1. รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
   2. จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
   3. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
   4. เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายผู ้ม ีส่วนสำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ ่งได้แก่ นักเรียน  
และผู้ปกครอง  
   5. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะ  
ในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนให้ หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษา 
   6. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง 
อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
   7. พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน)  
   8. สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 
   9. ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware ส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการ
ประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์  
   10. พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Network สนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ จัดหาสื่อ หนังสือ  
วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
   11.ระดับผู ้เร ียน ยกระดับความสามารถของผู ้เร ียนเพื่ อให้ผู ้สำเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะการ  
     ทำงานตามตำแหน่งหน้าที่  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วย  
     กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต 
ความสามารถด้านนวัตกรรม/ส่ิง  
     ประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม  
และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  
  12.การสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
   4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
       วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประกาศจัดตั้งขึ ้นเมื ่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2538 เปิดสอน 
รุ่นแรก 12 พฤษภาคม พ.ศ.2540 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งพราน  
มีเนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160 โทรศัพท์ 039-370-958-9 โทรสาร 039-370-959 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2557 และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พ.ศ.2558 
           1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความชำนาญวิชาชีพ
เฉพาะด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม  



              บุคลิกภาพ เจตคติที่เหมาะสมกับการทำงาน โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลา  
              เรียน 3 ปี เปิดสอน 6 สาขางานคือ  
              1. สาขางานยานยนต์ 
              2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
              3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
              4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
              5. สาขางานการบัญชี 
              6. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE) โดยรับ
ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  
              (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอน 1 สาขางานคือ 
              1. สาขางานการโรงแรม 
           3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE) 
โดยรับสมัครผู้ท่ีมีพื้นความรู้ระดับ  
              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 6 สาขางาน คือ 
              1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
              2. สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง 
              3. สาขางานโทรคมนาคม 
              4. สาขางานการบัญชี 
              5. สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
              6. สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเกมและแอนนิเมช่ัน 
4.2 วัตถุประสงค์ 
       เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจ 
และพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื ่อสัตย์ และการเสียสละเพื ่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
4.4 วิธีการดำเนินงาน 
     1. จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมวันสำคัญ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ กิจการรมอื่นๆ) 
     2. จัดกิจกรรมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศฯไทย (อวท.)  
     3. จัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู  
     4. จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  
     5. จัดกิจกรรมโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา  
        ระดับภาค และระดับชาติ  
     6. จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาจิต) และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  
     7. จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  



     8. จัดกิจกรรมโครงการ To Be Number One ในสถานศึกษา 
     9. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สู่ประชาคมอาเซียน 
     10.จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
     11. จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว 
     12.จัดกิจกรรมจัดต้ังศูนย์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
     13. จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
     14. จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
     15. จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ 
     16. จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 
     17. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ 
     18. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และโครงการวิชาชีพ 
     19. จัดกิจกรรมโครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และนวัตกรรม 
4.5 ผลการดำเนินงาน 
     1. สถานศึกษา สนับสนุนการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชนกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ เอกชน ร่วมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของชุมชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น โครงการอำเภอเคลื่อนที่ โครงการ Fix It Center  
และอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน การเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ตามความต้องการของประชาชน 
หน่วยงาน ต่างๆ ร่วมทั้งการบริการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
     1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน หน่วยงาน 
และสถานประกอบการ 
     2. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกทักษะด้านวิชาชีพ การบริการชุมชน และการมีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  ที ่อยู่ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เลขที ่ 191 หมู ่ 13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุรี 22160 โทรศัพท์ 093-370958 โทรสาร 039-370959 E-mail www.saraban@nic.ac.th  
Website www.nicec.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
          วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี   30  พฤษภาคม 
2538  เปิดสอนรุ่นแรก 12 พฤษภาคม พ.ศ.2540  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและผลิตกำลังคน
ให้สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  ต้ังอยู่บนพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ทุ่งพราน  มีเนื้อที่ประมาณ 44 ไร่  
3 งาน  99  ตารางวา ตั้งอยู่เลขที ่ 191 หมู่  13  ตำบลนายายอาม  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  
รหัสไปรษณีย์  22160  โทรศัพท์ 039-370-958-9  โทรสาร 039-370-959 
  การจัดการศึกษา 
          ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  พ.ศ. 2558 
        1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบด้วย 4 ประเภทวิชา คือ 
    1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
                - สาขาวิชาช่างยนต์ 
                - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
                - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
           1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
         - สาขาวิชาการบัญชี 
                - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
         - สาขาวิชาการโรงแรม 
           1.4 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
               - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 4 ประเภทวิชา คือ 
    2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
                - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี)    สาขางานเทคนิคยานยนต์      
                - สาขาวิชาไฟฟ้า (ทวิภาคี)                สาขางานไฟฟ้ากำลัง            
                - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี)       สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม           
                2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
                - สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)            สาขางานการบัญชี     
                - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
            



           2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
                - สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)          สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
           2.4 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เกม และแอนิเมช่ัน             
     3. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประกอบด้วย 4 ประเภทวิชา คือ 
    3.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
                - สาขาวิชาช่างยนต์ 
                - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
                - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
                - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
                - สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
           3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
                - สาขาวิชาการบัญชี 
                - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                - สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
                - สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการท่องเท่ียว 
    3.3 ประเภทวิชาคหกรรม 
                - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
                - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
         - สาขาวิชาคหกรรมท่ัวไป 
         - สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 
           3.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
                - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
   สภาพชุมชน 
        ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชน มีความผูกพันและได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ  และเอกชน ให้ความร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาอยู่เป็นประจำ อาทิเช่น การให้บริการความร่วมมือทางวิชาการประสานงานกับสถาน
ประกอบการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี การบริการสาธารณะ สนับสนุนครูให้ความร่วมมืออำนวยความ
สะดวกการอบรมด้านวิชาชีพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเพิ่ม
คุณค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มพูนผลผลิต และจัดศูนย์การฝึกอาชีพเพื่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกอาชีพฟรี 
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ฯลฯ 
              สภาพเศรษฐกิจ 
        สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ขึ ้นอยู่กับภาคการเกษตร  
เป็นสำคัญ โดยผลิตภัณฑ์ มวลรวมของจังหวัดจันทบุรี (GPP) ในปี พ.ศ. 2561 มีสัดส่วนภาคการเกษตร  
ร้อยละ 54.19 รองลงมาเป็น ภาคบริการ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 39.12 และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 6.68 1.5.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดจันทบุรี (GPP) 16 สาขา จากสถิติของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 
ณ ราคาประจำปี ในปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 120,157 ล้าน บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0 .73 ของผลิตภัณฑ์



มวลรวมประเทศ (16,365,574 ล้านบาท) จัดอยู่อันดับที่ 22 ของประเทศ โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของจังหวัดจันทบุรีอยู่ในภาคการเกษตร จำนวน 65,117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.19 และภาคนอกเกษตร
จำนวน 55,041 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 45.81 ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดต่อหัว (GPP Per 
Capita) ปี 2561 มีมูลค่า 217,393 บาทต่อคนต่อปี จัดอยู่อันดับที่ 15 ของประเทศ ซึ่งลดลงจากปี 2560  
ที่มีมูลค่า 248,108 บาทต่อคนต่อปี จัดอยู่อันดับที่ 14 ของประเทศ และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ของจังหวัดจันทบุรีสูงเป็นอับดับ 1 ของประเทศ มีสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ด้านพืช ได้แก่ 
ทุเรียน ลำไย มังคุด ลองกอง เป็นต้น สำหรับด้านประมง มีสินค้าที่สำคัญ คือ การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
กุ้งกุลาดำ (ปี 2559 จังหวัดจันทบุรี มีผลผลิตกุ้ง 35,483 ตัน สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ) และปลากะพง เป็น
ต้น ทั้งนี ้ ภาคเกษตรของจังหวัด จันทบุรีมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ ้น เนื ่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีน  
ท่ีเป็นตลาดสำคัญของผลไม้ส่งออก โดยเฉพาะทุเรียน ลำไย และมังคุด  
  สภาพสังคม 
         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ  
ปานกลางความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชน มีความผูกพันและได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ  และเอกชน ให้ความร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในด้านการศึกษาการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาอยู่เป็นประจำ อาทิเช่น การให้บริการความร่วมมือทางวิชาการประสานงานกับสถาน
ประกอบการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี การบริการสาธารณะ สนับสนุนครูให้ความร่วมมืออำนวย 
ความสะดวกการอบรมด้านวิชาชีพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  
เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มพูนผลผลิต และจัดศูนย์การฝึกอาชีพเพื่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกอาชีพ 
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
                                                      
 
  
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
นายสุนทร  เรืองวัฒนานนท์ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวคณัสนันท์  ศรีเกียรติ 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายอนุชา  สุขากรณ์ 

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา 
นางสาวคณัสนันท์  ศรีเกียรติ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นางปาหนัน  กองคำ  

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

งานบริหารงานทั่วไป 
(นางสาวกัญญาณี  สำนักวิชา) 

งานบุคลากร 
(นางสาวเนตรนภา  มาสุขะ) 

งานการเงิน 
(นางสาวปฏิมากร  สร้างบุญ) 

งานการบัญชี 
(นางดวงธิดา  สุพรรณกิจ) 

งานพัสดุ 
(นางสาวศุภัทรชาดา  จรัสจีรัฐิติกาล) 

งานอาคารสถานที ่
(ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  รัตนวิจารณ์) 

งานทะเบียน 
(นายกังวาน  ชะเนติยัง) 

งานประชาสัมพันธ์ 
(นางสาวนฤมล  อรชร) 

งานวางแผนและงบประมาณ 
(นายศักรินทร์  วงศ์ภูธร) 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(นายไพศาล  แซ่อ้ึง) 

งานความร่วมมือ 
(นางวันทนี  ผลมูล) 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

(นางนิภาพร  รจนา) 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

(นายธนิต  ป้องคำกวย) 
 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

(นายจิระเดช สวัสดภิักดิ์) 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
(นางสาวฐาปณี  ชสูนิท) 

งานครูที่ปรึกษา 
(นายไกรสร  ทิมสูงเนิน) 

งานปกครอง 
(นายจักรกฤษณ์  ชาวบน) 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
(นายปิยะ  คำสีบุตร) 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
(นางเวฬุรีย์  เพชรเสถียร) 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
(นายสำราญ  วงษ์ชมภู) 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
(นางปาหนัน  กองคำ)  

 

งานวัดผลและประเมินผล 
(นายจรูญ  สารจันทร์) 

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
(นายศรศักดิ์  พวงมาลัย) 

 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

(นายบัญชา  กองคำ) 

งานสื่อการเรียนการสอน 
(นางสาวมณีวรรณ ตาดำ) 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
(นายศักรินทร์  วงศ์ภูธร) 

หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง 
(ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  รัตนวิจารณ์) 

 
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

(นายธนิต  ป้องคำกวย) 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญช ี
(นางสาววริสา  ภาคการ) 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(นายอนุชา  สุขากรณ์) 

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
(นางจันทร์นภา  นาคศิริ) 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(นางสาวศุภัทรชาดา  จรัสจีรัฐิติกาล)

กาล) 
 หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

(นายกังวาน ชะเนติยัง) 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 



2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 147 4 0 151 

ปวช.2 112 16 15 143 

ปวช.3 115 8 15 138 
รวม ปวช. 374 28 30 432 

 

 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 0 29 29 
ปวส.2 0 49 49 

รวม ปวส. 0 78 78 
   
 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 176 67 38.07 
ปวส.2 84 57 67.86 

รวม 260 124 47.69 
   
 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 180 33 18.33 
ปวส.2 35 32 91.43 

รวม 215 65 30.23 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการคร/ู ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง 8 8 8 
ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 11 11 11 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 12 5 12 

เจ้าหน้าท่ี 8 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

3 - - 

รวม ครู 31 24 31 
รวมทั้งส้ิน 44 24 31 
   ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 3 3 6 

พาณิชยกรรม 2 1 3 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 1 2 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 
พาณิชยนาวี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 7 6 13 
   



 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 
อาคารปฏิบัติการ 4 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 3 

รวมทั้งส้ิน 10 
   
 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 9200000.00 
งบดำเนินงาน 3030000.00 
งบลงทุน 1288000.00 

งบเงินอุดหนุน 1805000.00 

งบรายจ่ายอื่น 1776000.00 

รวมทั้งส้ิน 17099000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ปรัชญา อัดตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  วิชาทักษะเย่ียม  เปี่ยมจริยธรรม  ล้ำเลิศสามัคคี  มีศรีสง่างาม 
  อัดตลักษณ ์
  มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 
  เอกลักษณ์ 
  บริการชุมชน ฝึกฝนอาชีพ สร้างคนดีสู่สังคม 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพฒันาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บริการชุมชน  
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ 
  พันธกิจท่ี 1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน 
พันธกิจที่ 2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบมีส่วนร่วม  
มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจท่ี 3. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านการบริการวิชาการ และวิชาชีพให้กับชุมชน 
พันธกิจท่ี 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
พันธกิจท่ี 5. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
  เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. มีระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ  และวิชาชีพสู่ชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ 
1.  เพิ่มปริมาณผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.  จัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
4.  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
   กลยุทธ์ 
พันธกิจ/เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 



ประเด็นยุทธศาสตร์  เพิ่มปริมาณผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา 
       ข้อการประเมิน 1.1 การดูแล และแนะแนวผู้เรียน 
       ข้อการประเมิน 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       ข้อการประเมิน 1.3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
       ข้อการประเมิน 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
       ข้อการประเมิน 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       ข้อการประเมิน 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       ข้อการประเมิน  1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
       ข้อการประเมิน 1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบมีส่วนร่วมมุ่งสู่
มาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์  มีระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี และส่งเสริม
เครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  จัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       ข้อการประเมิน 3.1  ครูผู้สอน 
  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
       ข้อการประเมิน 3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
       ข้อการประเมิน 3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       ข้อการประเมิน  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       ข้อการประเมิน 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการการเรียนการสอน 
       ข้อการประเมิน 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
       ข้อการประเมิน 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
       ข้อการประเมิน 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
       ข้อการประเมิน 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
       ข้อการประเมิน 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านการบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน 
เป้าประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และความเป็นเลิศในการให้บริการ
วิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการบริการและวิชาชีพ 
       ข้อการประเมิน 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       ข้อการประเมิน 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ข้อการประเมิน 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
       ข้อการประเมิน 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
       ข้อการประเมิน 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
       ข้อการประเมิน 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
       ข้อการประเมิน 3.1  ครูผู้สอน 
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
       ข้อการประเมิน 3.1 ครูผู้สอน 
  3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน  
เป้าประสงค์  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
       ข้อการประเมิน 1.1 การดูแล และแนะแนวผู้เรียน 
       ข้อการประเมิน 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       ข้อการประเมิน 1.3.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
       ข้อการประเมิน 1.3.2  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
       ข้อการประเมิน 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
       ข้อการประเมิน 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       ข้อการประเมิน 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       ข้อการประเมิน  1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
       ข้อการประเมิน 1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
       ข้อการประเมิน 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
         2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
       ข้อการประเมิน 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
       ข้อการประเมิน 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 



  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
       ข้อการประเมิน 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
       ข้อการประเมิน 3.1  ครูผู้สอน 
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
       ข้อการประเมิน 3.1 ครูผู้สอน 
  3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
       ข้อการประเมิน 3.1  ครูผู้สอน 
  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
       ข้อการประเมิน 3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
       ข้อการประเมิน 3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       ข้อการประเมิน  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       ข้อการประเมิน 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการการเรียนการสอน 
       ข้อการประเมิน 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
       ข้อการประเมิน 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
       ข้อการประเมิน 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
       ข้อการประเมิน 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
       ข้อการประเมิน 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
       ข้อการประเมิน 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 6 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
       ข้อการประเมิน 1.1 การดูแล และแนะแนวผู้เรียน 
       ข้อการประเมิน 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       ข้อการประเมิน 1.3.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
       ข้อการประเมิน 1.3.2  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
       ข้อการประเมิน 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
       ข้อการประเมิน 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       ข้อการประเมิน 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       ข้อการประเมิน  1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
       ข้อการประเมิน 1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
       ข้อการประเมิน 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
       ข้อการประเมิน 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
       ข้อการประเมิน 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 



       ข้อการประเมิน 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
       ข้อการประเมิน 3.1  ครูผู้สอน 
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
       ข้อการประเมิน 3.1 ครูผู้สอน 
  3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
       ข้อการประเมิน 3.1  ครูผู้สอน 
  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาขนาดเล็ก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
รางวัลอื่น 

ๆ 
จังหวัด จันทบุรี 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 เครื่องวัดความสูงแบบดิจิตอล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ.จังงหวัด

จันทบุรี 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563อุปกรณ์ทำความสะดาดฝาครอบพัดลม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563คีมถอดดรั้มเบรกรถจักรยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 อุปกรณ์ถอดปริ้นล็อคโช้คหน้า
รถจักรยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2560 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้า
จากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 รถตัดแต่งกิ่งชาดัด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็ก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 ชาฝางโหระพา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 ซาลาเปา 4 ภาค 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 แหนมเห็ดรวมมิตร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 ผลิตภัณฑ์ประยุกต์ศิลป์ถิ่นบ้านเรา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 เครื่องให้อาหารกุ้งควบคุมด้วย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 



รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 สบู่น้ำมันมะพร้าว Coconut oil Soap 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อศจ. จังหวัด

จันทบุรี 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุม
ไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท 
Classic Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท 
Flair Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การประกวดร้องเพลงไทยสากล 
(สตริง) ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญช ี

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษ
อังกฤษ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการประกอบและตรวจซ่อม
เครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 



รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) 
หญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการพัฒนาระบบพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

   

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ระดับ 3 ดาว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ

นายายอาม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาขนาดเล็ก โดย จังหวัดจันทบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อศจ.จันทบุรี 

   

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศุภัทรชาดา จรัสจีรัฐิติกาล  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นางดวงธิดา สุพรรณกิจ  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นางวันทนี ผลมูล  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นางสาววริสา ภาคการ  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นายบัญชา กองคำ  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นางสาวนิภาพร รจนา  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นายจิระเดช สวีสดิภักดิ์  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นางเวฬุรีย์ เพชรเสถียร  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นายปิยะ สีคำบุตร  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นางสาวฐิติมา วิวัลย์  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นางสาวจุฑามาศ ละอองแก้ว  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นางสาวนวรัตน์ เมตตา  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นางปาหนัน กองคำ  
ผ่านอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนร้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL 
รหัสหลักสูตร 625181004 รหัสรุ่น 625181004 - 005 จำนวน 
15 ช่ัวโมง 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
โรงแรมเคพีแกรนด์ 

จังหวัดจันทบุรี 

ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์ ทองกูล  
ผ่านอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL 
รหัสหลักสูตร 625181004 รหัสรุ่น 625181004 - 005 จำนวน 
15 ช่ัวโมง 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
โรงแรมเคพีแกรนด์ 

จังหวัดจันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ว่าท่ีเรือตรีสมภูมิ สุดสงวน  
ผ่านอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนร้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL 
รหัสหลักสูตร 625181004 รหัสรุ่น 625181004 - 005 จำนวน 
15 ช่ัวโมง 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
โรงแรมเคพีแกรนด์ 

จังหวัดจันทบุรี 

นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรงุเทพมหานคร ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา 
2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
โรงแรมซนัธารา เวลเนส 

รีสอร์ท จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวฐาปณี ชูสนิท  
ผู้ควบคุมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค

ปราจีนบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียง 

นางสาวฐาปณี ชูสนิท  
ผู้ควบคุมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค

ปราจีนบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียง 

   
 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์  
อบรมและพัฒนาอาชีวศึกษาช่อสะอาด ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นท่ี 
5 ผ่านระบบออนไลน์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
คณะกรรมการการ

ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์  
อบรมและพัฒนา รู้ก่อน รู้ทัน อันตรายการคอร์รับช่ันบนโลก
ออนไลน์ รุ่นท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน ์

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
คณะกรรมการการ

ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

นางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ  
อบรมและพัฒนา อาชีวศึกษาช่อสะอาด ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นท่ี 
5 ผ่านระบบออนไลน์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 

นางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ  
อบรมและพัฒนา ทักษะจิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 

นายจิระเดช สวัสดิภักดิ์  
อบรมและพัฒนา อาชีวศึกษาช่อสะอาด ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นท่ี 
5 ผ่านระบบออนไลน์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายจิระเดช สวัสดิภักดิ์  
อบรอและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา
ช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นท่ี 3 ผ่าน
ระบบออนไลน ์

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 

นายจิระเดช สวัสดิภักดิ์  
กรรมการตัดสิน ทักษะจักรยานยนต์ไฟฟ้า(สาธิต) ระดับ ปวช. / 
ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก. นายายอาม 

นางปาหนัน กองคำ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวศุภัทรชาดา จรัสจีรัฐิติกาล  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายอนุชา สุขากรณ์  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายไพศาล แซ่อึ้ง 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางจันทร์นภา นาคศิริ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายธนิต ป้องคำกวย  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายกังวาล ชะเนติยัง  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายศักรินทร์ วงศ์ภูธร  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางดวงธิดา สุพรรณกิจ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางวันทนี ผลมูล  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

ว่าท่ีร้อยตรีวิโรจน์ รัตนวิจารณ์  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวปฏิมากร สร้างบุญ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวเนตรนภา มาสุขะ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาววริสา ภาคการ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายจรูญ สารจันทร์  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวฐานปณี ชูสนิท  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายสำราญ วงษ์ชมภู  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายบัญชา กองคำ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนิภาพร รจนา  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายจิระเดช สวัสดิภักดิ์  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางเวฬุรีย์ เพชรเสถียร  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวนฤมล อรชร  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวกัญญาณี สำนักวิชา  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายจักรกฤษณ์ ชาวบน  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายปิยะ คำสีบุตร  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายศรศักดิ์ พวงมาลัย  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายไกรสร ทิมสูงเนิน  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวมณีวรรณ ตำดำ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายกิตติภพ สุขสวัสด์ิ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจุฑามาศ ละอองแก้ว  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวอาภรณ์ เก้าสมบูรณ์  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวสุพรรษา ชาวหนอง  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาววันเพ็ญ ปกติ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวอภิญญา สกนธ์  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวสุขระวี แสงอุทัย  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวนวรัตน์ เมตตา  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวอรยา นวนภูมิวัน  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวยุพิน บัวแก้ว  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวสุจรรยา ลำดวล  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสาวพรสุดา ผาเจริญ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายคำรณ น้อยถนอม  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นางสุเพียบ มาละเงิน  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายณรงค์ สุขเจริญ  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วก.นายายอาม 

นายอนุชา สุขากรณ์  
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ระดับจังหวัด ด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการ IFTE 
(lnnovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

จันทบุรี 

นางปาหนัน กองคำ  
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ระดับจังหวัด ด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการ IFTE 
(lnnovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

จันทบุรี 

นายไพศาล แซ่อึ้ง  
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครู
ผู้ช่วย แบบออนไลน์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักงานพัฒนา
สมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายธนิต ป้องคำกวย  
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครู
ผู้ช่วย แบบออนไลน์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักงานพัฒนา
สมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 
นายกังวาล ชะเนติยัง  
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครู
ผู้ช่วย แบบออนไลน์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักงานพัฒนา
สมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 
นางจันทร์นภา นาคศิริ  
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครู
ผู้ช่วย แบบออนไลน์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักงานพัฒนา
สมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายศักรินทร์ วงศ์ภูธร  
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครู
ผู้ช่วย แบบออนไลน์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
สำนักงานพัฒนา
สมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายศักรินทร์ วงศ์ภูธร  
กรรมการตัดสินทักษะจักรยายนต์ไฟฟ้า (สาธิต) ระดับ ปวช./
ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายปิยะ คำสีบุตร  
เข้าร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านการ
เรียนรู้ โครงการ IFTE (lnnovation Fur Thai Education) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด

จันทบุรี 

นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายอนุชา สุขากรณ์  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายจรูญ สารจันทร์  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวฐาปณี ชูสนิท  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายสำราญ วงษ์ชมภู  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวกัญญาณี สำนักวิชา  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายจักรกฤษณ์ ชาวบน  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาววันเพ็ญ ปกติ  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวสุขระวี แสงอุทัย  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายคำรณ น้อยถนอม  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสุเพียบ มาละเงิน  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวเนตรนภา มาสุขะ  
สิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเนตรนภา มาสุขะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวเกรียบเสน่ห์จันท์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวเนตรนภา มาสุขะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวาน
ไก ่

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวจุฑามาศ ละอองแก้ว  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
TCH แอปแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว จันทบุรี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายไกรสร ทิมสูงเนิน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์ถอกปริ้นล็อคโช้ค 
หน้ารถจักรยานยนต์ V.2  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวมณีวรรณ ตาดำ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
YCH แอปแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว จันทบุรี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายจักรกฤษณ์ ชาวบน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย บัวลอย 5 สหาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายอนุชา สุขากรณ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
TCH แอปแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว จันทบุรี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายไพศาล แซ่อึ้ง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
TCH แอปแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว จันทบุรี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวนฤมล อรชร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว TCH แอป
แนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว จันทบุรี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบรุี 

นายธนิต ป้องคำกวย  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้
อาหารกุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นาปิยะ คำสีบุตร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้
อาหารกุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายจรูญ สารจันทร์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้
อาหารกุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางเวฬุรีย์ เพชรเสถียร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้
อาหารกุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายจิระเดช สวัสดิภักดิ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้
อาหารกุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายสำราญ วงษ์ชมภู  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์ถอดปริ้นล็อคโช้ค 
หน้ารถจักรยานยนต์ v.2 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายศักรินทร์ วงศ์ภูธร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์ถอดปริ้นล็อคโช้ค 
หน้ารถจักรยานยนต์ v.2 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายบัญชา กองคำ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์ถอดปริ้นล็อคโช้ค 
หน้ารถจักรยานยนต์ v.2 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวฐาปณี ชูสนิท  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ข้างตัวหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางจันทร์นภา นาคศิริ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ข้างตัวหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวศุภัทรชาดา จรัสจีรัฐิติกาล  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ข้างตัวหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวนวรัตน์ เมตตา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวสุพรรษา ชาวหนอง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายกิตติภพ สุขสวัสด์ิ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย บัวลอย 5 สหาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นายศรศักดิ์ พวงมาลัย  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย บัวลอย 5 สหาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวนิภาพร รจนา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย บัวลอย 5 สหาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางดวงธิดา สุพรรณกิจ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root 
Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววริสา ภาคการ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root 
Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวปฏิมากร สร้างบุญ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root 
Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวอาภรณ์ เก้าสมบูรณ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root 
Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

นางสาวกัญญาณี สำนักวิชา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root 
Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วท.จันทบุรี 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววันนิสา การะเนตร์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวปาณรี ผลงาม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสางศศิมณี สร้อยสุวรรณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวสุพัตรา ศีรีเจริญธรรม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวทัศวรรณ นันทะเสนา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาววิลาวัณย์ ใจกลาง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวศุภานัน สร้อยสุวรรณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายธีรศักดิ์ เลพล  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายมงคลศิรินุกูลวัฒนา ศรีเพ็ชร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายฆนาณุพงศ์ เลิศเรือนแก้ว  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพิรุณ ไชโย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายอัมรินทร์ ศรีคงรักษ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายอานนท์ คนฑา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวชนธินาถ อัดถาหาร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายนพดล แว่นแก้ว  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ นานาชาติ 
วิทยาลัยการอาชีพ 

นายายอาม 
นายวิชญ์พล ต้ังแต่ง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายธีรภัทร บุญมากพร้อม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายตะวัน พลแก้ว  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายชลสิทธิ์ ใจหาญ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวจุทามาศ บุญอุ้ม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวฤทัย จรวารี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวนวรัตน์ มุทาธนกุล  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายศิรัสพล นาเถ่ือน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายสุธี กองสุข  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวมาลัยพร บุญทอง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวชิรพรรณ โชติพรม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวธัญญาลักษณ์ ใจดี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวธนัชชา วงศ์อยู่  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวพรสรวง ธรรมสนิท  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวจิราพร เจนจัดทรัพย์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายกฤษณะ อักษรพจน์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายอมรเทพ ราวทัพ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายอนุพงษ์ สุขศรี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายภควัต วัฒนศักดิ์สุจริต  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวอรวรรณ กุลบุญญา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายวีรชน กิตติสารวิณโณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายยุทธพิชัย บุญเชิญ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายเนติ อยู่สมบูรณ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายสิทธิพร สำราญช่ืน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายสอมเอื้อม คูณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายเมธา นิสัยมั่น  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายมณฑล บำบัดโศรก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายชัญชาญ บุญสวัสด์ิ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายวรุตม์ วงค์จันทร์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวกัญญาภัค เกตุแก้ว  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวหนึ่งฤทัย โกสม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการชีพ 
นายายอาม 

นางสาวธยานี สำนักวิชา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวจริยา สอนสกุล  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวสวรส มีลาภ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายพงษเพชร ตุม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายปารเมศ นามศรีลี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวนันทนา สมรส  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนันทนา สมรส  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางพงศกร บุญเกิด  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการชีพ 
นายายอาม 

นายเอกรินทร์ เช้ือทอง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวสุจิตตรา สัตย์จริง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวขวัญจิรา วงศ์สุวรรณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายอานนท์ คนฑา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายพงศ์พันธ์ สาระสุข  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายบุญฮวด ตุ้ม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายพัทนินทร์ รัชคง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายปานชัย ทองอินทร์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายภีรพล เจริญพร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพันกร อินทจักร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายพัชรพล ขาวสวย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายกรวิช สารีใน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายวิชัย อิ่มเอี่ยม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายภาณุพงศ์ ชนะสาร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายศราวุธ รื่นรมย์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายปรัญญา เสาร์มั่ง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายกิตติพงศ์ ปากพลีนอก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวอทิตา บุญส่ง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวจันจิราพร สมบูรณ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวณัฐพร ธนูศิลป์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายศราวุธ เดชดี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายอัศนีย์ จีระวรรณ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวเพ็ชรราภรณ์ เพิ่มพูน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายณรงค์ชัย สมบูรณ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวดาธิณี คงดี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวกรรณิการ์ พวงบุญชู  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวเลอลักษณ์ พุฒเคณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวปวีณา ชนะสงคราม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวณัฐธิดา ดิษเพ็ง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ นานาชาติ 
วิทยาลัยการอาชีพ 

นายายอาม 

นางสาวเกศรา สาทิพะจันทร์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวอารยา ปฏิสังข์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวปานไพริน สินสมบูรณ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วอทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวปนัดดา เรืองศรี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวอารยา ปฏิสังข์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวปนัดดา เรืองศรี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวดาธิณี คงดี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวเกศรา สาทิพะจันทร์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวกรรณิการ์ พวงบุญชู  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวเลอลักษณ์ พุฒเคณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวปานไพริน สินสมบูรณ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวปวีณา ชนะสงคราม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวณัฐธิดา ดิษเพ็ง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวปวีณา ชนะสงคราม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวปานไพริน สินสมบูรณ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวกรรณิการ์ พวงบุญชู  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวปนัดดา เรืองศรี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวอารยา ปฏิสังข์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวณัฐธิดา ดิษเพ็ง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวเกศรา สาทิพะจันทร์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวดาธิณี คงดี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวเลอลักษณ์ พุฒเคณ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายธีรพงศ์ เวชบุญ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายพัทนินทร์ รัชคง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธนวัตร์ สาระอาสิงห์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายณัฐพงศ์ คำศิล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายประวิช พ่วงสวัสด์ิ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายพงศกร คำแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายวันชัย แรมวงค์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายพนดล บุญประเสริฐ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายภูวนาถ หนันอุทธา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายอรรถพล หิรัญรักษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายนัทธพงศ์ สุโรดม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายศราวุธ รื่นรมย์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง
ขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวจันจิราพร สมบูรณ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง
ขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอทิตา บุญส่ง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง
ขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายฆนาณุพงศ์ เลิศเรือนแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายธีรศักดิ์ เลพล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายธีรศักดิ์ เลพล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายอัมรินทร์ ศรีคงรักษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวจันทกานต์ วงศ์จันทร์  
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค

ปราจีนบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียง 

นายศิริโชค ภาระไพร  
ผู้ควบคุมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค

ปราจีนบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียง 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกษมศานด์ิ รังประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะฝึกฝีมือ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวศศิมณี สร้อยสุวรรณ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวสุภานัน สร้อยสุวรรณ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาววิลาวัณย์ ใจกลาง  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาววันนิสา การะเนตร์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวทัศวรรณ นันทเสนา  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวกรกช บรรจง  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวรัญชนา เจนจัดการ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายณัฐเศรษฐ์ เหรียญเจริญ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะการพัฒนาระบบพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชรินรัตน์ แซ่โง้ว  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะการพัฒนาระบบพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวเลอลักษณ์ พุฒเคน  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic 
Bartender 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวจุฑามาศ บุญอุ้ม  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 
Bartender 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายวรุณ สนั่นวงศ์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายอัมฤทธิ์ กองสุข  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวธนมน มูเก็ม  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดสุนทรพจน์กาษาไทย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสากุลวดี ศรีทับทิม  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายออมสิน สายืน  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายออมสิน สายืน  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายออมสิน สายืน  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายฌาณวุฒิ ขาวสวย  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
และประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายธานี ชูวรรณ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
และประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายสุธี กองสุข  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดร้องเพลงไทนลูกทุ่งชาย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวจันทกานต์ วงศ์จันทร์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดร้องเพลงไทนลูกทุ่งหญิง 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายศิริโชค ภาระไพร  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดร้องเพลงไทนสากล (สตริง) 
ชาย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวโสภาพรรณ สัตย์ซื่อ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดร้องเพลงไทนสากล (สตริง) 
หญิง 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายวรเมธ อถาพันธ์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นางสาวสุชานรี วรศรี  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพ 
นายายอาม 

นายธีรพงศ์ เวชบุญ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษางาน
จักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพัทนินทร์ รัชคง  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษางาน
จักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายธนวัตร์ สาระอาสิงห์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษางาน
จักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายณัฐพงศ์ คำศิล  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายประวิช พ่วงสวัสด์ิ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายพงศกร คำแก้ว  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายอรรถพล หิรัญรักษ์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
ติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายณัฐพงศ์ สุโรดม  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
ติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายทวีศักดิ์ สุขเกษม  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะฝึก
ฝีมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายเกษมศานต์ิ รังประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะฝึก
ฝีมือ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเลอลักษณ์ พุฒเคน  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
ผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวจุฑามาศ บุญอุ้ม  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
ผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวจันทกานต์ วงศ์จันทร์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การ
ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายศิริโชค ภาระไพร  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การ
ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายวันชัย แรมวงค์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงาน
ยานยนต์ดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายนพดล บุญประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงาน
ยานยนต์ดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายภูวนาถ หนันอุทธา  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะงาน
ยานยนต์ดีเซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวศศิมณี สร้อยสุวรรณ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวศุภนัน สร้อสุวรรณ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายออมสิน สายืน  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การ
ประกวดพูดสาธิตเป็นภาษอังกฤษ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายศราวุธ รื่นรมย์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวจันจิราพร สมบูรณ์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวอทิตา บุญส่ง  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาววิลาวัณย์ ใจกลาง  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาววันนิสา การะเนตร์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวทัศวรรณ นันทเสนา  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวกรกช บรรจง  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกรกช บรรจง  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวรัญชนา เจนจัดการ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวกุลวดี ศรีทับทิม  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การ
ประกวดรักการอ่าน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายสุธี กองสุข  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวโสภาพรรณ สัตย์ซื่อ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การ
ประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายวรเมธ อถาพันธ์  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การ
ประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นางสาวสุชานรี วรศรี  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การ
ประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายณัฐเศรษฐ์ เหรียญเจริญ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
พัฒนาระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวชรินรัตน์ แซ่โง้ว  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ทักษะการ
พัฒนาระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายฌาณวุฒิ ขาวสวย  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

นายธานี ชูวรรณ  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

   รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธงชัย แสงเรือง  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน เครื่องจัดเก็บและทำลายเข็มฉีดยา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นายธนศักดิ์ รัตโน  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน เครื่องจัดเก็บและทำลายเข็มฉีดยา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวชนิสรา สวยมาก  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน เครื่องจัดเก็บและทำลายเข็มฉีดยา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายกล้องหล้า ลังนิกร  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน เครื่องจัดเก็บและทำลายเข็มฉีดยา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวญาดา เจริญศิลป์  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวญาดา เจริญศิลป์  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวนิรชา ชนะการ  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวอารีจันทร์ จำวัน  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวปภัสรา เคลือลี  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวธันยพร พูลเขตวิทย์  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอชิตติญา แสนคำ  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวกัญญารัตน์ ทองนุ่ม  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวธนพร ขำคม  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวธนพร ขำคม  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวปวีณา ถาวร  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวญานิกา พยัฆษี  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน ผลิตภัณฑ์กำจัดกล่ินรองเท้าจากถ่านไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาววิลาสินี แสงอุทัย  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน สบู่หัวไชเท้าใยสับปะรด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวนพมาศ ยุยไธสง  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน สบู่หัวไชเท้าใยสับปะรด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวปาลิตา วิสิทธิวงษ์  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน สบู่หัวไชเท้าใยสับปะรด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวลักษมี รัตนาธรรม  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน สบู่หัวไชเท้าใยสับปะรด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาววรรษมล แว่นมณี  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน สบู่หัวไชเท้าใยสับปะรด 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวทยิดา ซอสูงเนิน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวสุชาดา คำตัน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวนพรัตน์ กะสะบดี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย บัวลอบ 5 สหาย  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวภิญญาพัชญ์ ต้นขลิบ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย บัวลอบ 5 สหาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวรุ่งทิพย์ มีโชค  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย บัวลอบ 5 สหาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวปฏิญญา วรนิช  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนวรัตน์ มุทาธนกุล  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวฤทัย จรวารี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาววชิรพรรณ โชติพรม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวดวงกมล ขอบทอง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวนีน่า สา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาววรวรรณ แว่นมณี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวกชกร จันทร์โชติ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวกรรนิการ์ กล่ินจ๋ิว  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวรัตนาภรณ์ อินเหลา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ลูกอมกระชาย (Finger Root Candy) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นายพัทนินทร์ รัชคง  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน รถตัดแต่งกิ่งชาดัด v.2 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายพีมพล เจริญพร  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน รถตัดแต่งกิ่งชาดัด v.2 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นายปฏิพล ณรังษี  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน รถตัดแต่งกิ่งชาดัด v.2 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายรัตนชัย บุดรอด  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อสาธารณชน รถตัดแต่งกิ่งชาดัด v.2 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวเบณญทิพย์ เจนจัดการ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวสุกานดา ไกรทอง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว TCH แอป
แนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว จันทบุรี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวจิราพร เจนจัดทรัพย์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว TCH แอป
แนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว จันทบุรี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุยุทธ ประกอบสุข  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหาร
กุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Btynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวขวัญจิรา วงศ์สุวรรณ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหาร
กุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Btynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวสุธิตา จันทร์ตรี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหาร
กุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Btynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวศิรประภา นนท์ขุนทด  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหาร
กุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Btynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายพงศกร บุญเกิด  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหาร
กุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Btynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายอานนท์ คนฑา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหาร
กุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Btynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายเทวา สิงห์มหาศักดิ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหาร
กุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Btynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายธีรพงษ์ อารีเอื้อ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหาร
กุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน Btynk 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายอนยันท์ เจนจัดการ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปรกณ์ถอดปริ้นล็อคโช้คหน้ารถจักยาน
ยนต์ v2 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายอภรักษ์ มงคลสวัสด์ิ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปรกณ์ถอดปริ้นล็อคโช้คหน้ารถจักยาน
ยนต์ v2 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายอภิรักษ์ มงคลสวัสด์ิ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปรกณ์ถอดปริ้นล็อคโช้คหน้ารถจักยาน
ยนต์ v2 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอภิรักษ์ เจริญพร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปรกณ์ถอดปริ้นล็อคโช้คหน้ารถจักยาน
ยนต์ v2 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นายสราวุฒิ สามสอง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปรกณ์ถอดปริ้นล็อคโช้คหน้ารถจักยาน
ยนต์ v2 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวอรวรรณ มาลัย  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวสุพัตรา ไฝงาม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวจันทิมา เท่งฮวง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวมุทิตา ชำนาญแขวง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวณิชาภา ชำนาญแขวง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวกุลวดี ศรีทับทิม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวนุตประวีณ์ ชำนาญชล  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวรุ่งอรุณ สุวรรณ์มณี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวจุฑามาศ บุญอุ้ม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้าวตังหน้าแกงเขียวหวานไก่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมพร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้างเกรียบเสน่ห์จันท์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมพร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวจุฑารัตน์ สุขล้วน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้างเกรียบเสน่ห์จันท์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวนิภาพรรณ ส่องสว่าง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้างเกรียบเสน่ห์จันท์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวศิตานันท์ จิโสะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้างเกรียบเสน่ห์จันท์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.จัน
ทุบรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวนันทิมา วงค์ทรัพย์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้างเกรียบเสน่ห์จันท์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวชุรีพร บริวัน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้างเกรียบเสน่ห์จันท์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวทยิดา ซอสูงเนิน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ข้างเกรียบเสน่ห์จันท์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวชุรีพร บริวัน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวนันทิวา วงค์ทรัพย์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
นางสาวศิตานันท์ จิโสะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวนิภาพรรณ ส่องสว่าง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 

นางสาวจุฑารัตน์ สุขล้วน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปังกรอบกระชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วท.

จันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3ส่วนท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี ่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิ ใจ 
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปร ุงรายว ิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ ่มวิชาเพิ ่มเติมให้ ทั นต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 



มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี ่ยวกั บการจัดการศึกษา 
และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน  
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร  
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    1.1.1 เชิงประมาณ : จำนวนผู้ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 117 คน จำนวนผู้เรียน 
ที ่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 138 คน ระดับปวส. 40 คน จำนวนผู ้เรียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 49 คน 
    1.1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ร้อยละ 84.49 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    1.1.3 ผลสะท้อน : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา  
ท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) 
    - เนื ่องจากเกิดสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID - 19 จึงไมีมีการจัดการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   1.1.1 เชิงประมาณ : 1 จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน 207   คน 
                      : 2 จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จำนวน 207   คน 
   1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ ในระดับ 3 ดาว ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ  ดี 
   1.1.3 ผลสะท้อน : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา  
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
1.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   1.2.1 เชิงประมาณ : จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 41 คน 
   1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน  16  รางวัล 
ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน  6  รางวัล มีผลการประเมินตามหัวข้อ 1 และ2 ค่า
คะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



   1.2.3 ผลสะท้อน : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
ในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู ้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที ่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ  
ท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.1.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผู ้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. จำนวน 88 ระดับปวส. จำนวน 41 คน  
รวมทั้งส้ิน 129 คน จากผู้เรียนระดับปวช. จำนวน 180 คน ระดับปวส. จำนวน  59 รวมทั้งส้ิน 239 คน  
    1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 48.88 ปวส. คิดเป็นร้อยละ 69.49  
ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
    1.1.3 ผลสะท้อน : องค์การ และหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา
ให้การยอมรับและแนะแนวผู้เรียน 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    1.2.1 เชิงปริมาณ : ผู้เรียนระดับปวช.413 คน ระดับปวส. 82 คน รวมทั้งส้ิน 495 คน  
                       : ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 460 คน  
    1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผู ้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 92.92  
ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    1.2.3 ผลสะท้อน : องค์การ และหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา
ในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
1.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
    1.3.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ ระดับ ปวช. 68  คน ระดับปวส. 
40 คน 
    1.3.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละลองผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบกาชีพอิสระและศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และระดับปวส.คิดเป็นร้อยละ 64 
ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
    1.3.3 ผลสะท้อน : องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา  
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  2) จุดเด่น  
  1. ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในรอบแรก เทียบเท่ากับผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา  
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมการ
เป็นผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้จริงทุกคน 
3. การดูแลและแนะแนวผู้เรียนมีการพัฒนาระบบช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีตลาดแรงงาน 
หน่วยงาน และสถานประกอบกาต้องการ 



  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
  1. พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
2. พัฒนาให้ผู ้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เทียบกับผู้เร ียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1. พัฒนาความสามรถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
   1.1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
   1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อ 1,2,3,4 และ5 ค่าคะแนน 5 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่อยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียรู้สู่การปฏิบัติ 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
   1.2.1 เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่จัดการเรียนการสอนจำนวน 14 สายงาน สาขาวิชา 
หรือสาขางานที ่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน 11 สาขางาน 
   1.2.2 เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 100 ค่าคะแนน  5 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
   1.2.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หร ือผู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษา  
ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่าเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
   1.1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอยางมีคุณภาพ 
   1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อ 1,2,3,4 และ 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 



1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   1.2.1 เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู ้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 21 ราย 
   1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน 5ระดับคุณภาพ ยอกเยี่ยม    
   1.2.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
1.3 การจัดการเรียนการสอน 
   1.3.1 เชิงปริมาณ : 1 จำนวนครูผู ้สอนที ่มีค ุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที ่สอน   29 ราย   
จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด   31   ราย 
                        2 จำนวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 31 ราย จากจำนวนครูผู้สอน
ท้ังหมด 31 ราย 
                        3 จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน 
ท่ีหลากหลาย 31 ราย   จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 31 คน 
                        4 จำนวนครูที ่ใช้สื ่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด  
การเรียนการสอน 31 ราย จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 31 คน 
                        5 จำนวนครูผู ้สอนท่ีทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัด 
การเรียนรู้ 31  ราย  จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 31 คน 
   1.3.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 98.70 ของครูผู ้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน   5  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
   1.3.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 
1.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
   1.4.1 เชิงปริมาณ : 1 จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 31 ราย จากจำนวนครูทั้งหมด  
31 ราย 
                        2 จำนวนครูผู ้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาที่เป็น
ปัจจุบัน 31 ราย จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 31 ราย 
                        3 จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 31 ราย จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 31 ราย 
                        4 จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 31 ราย   
จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 31 ราย 
                        5 จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  31 ราย
จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 31 ราย 
   1.4.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100  ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ค่าคะแนน  
5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
   1.4.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหาร
จัดการช้ันเรียน 
1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 



   1.5.1 เชิงปริมาณ : 1 จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ   31 ราย  
จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด  31 ราย 
                        2 จำนวนครูผู้ที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ต่อปี 31 ราย จากจำนวนครู
ท้ังหมด 31 ราย 
                        3 จำนวนครูผ ู ้สอนที ่นำผลงานการพัฒนาตนเองและการพ ัฒนาว ิชาชีพนำไปใช้  
ในการจัดการเรียนการสอน 31 ราย จากนำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 31 ราย 
                        4 จำนวนครูผู ้สอนที ่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 31 ราย  
จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 31 ราย 
                        5 จำนวนครูผู ้สอนที ่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที ่ได้รับ 
การยอมรับหรือเผยแพร่ 31 ราย จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
31 ราย 
  1.5.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 98.70 ของผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ค่าคะแนน   5 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
   1.5.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของผู้สอน 
1.6 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
   1.6.1 เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน  5  ห้อง ห้องปฏิบัติการ 1  ห้อง ที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในการจัดการเรียนการสอน 
   1.6.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100  ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที ่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.6.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
    1.1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
ครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
    1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 และ 5 ระดับคะแนน  5 คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
    1.1.3 ผลสะท้อน : ในสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
1.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    1.2.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ที ่ได้รับ 
การพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
    1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 และ5 ระดับคะแนน  5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    1.2.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใชับริการอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรืองานฟาร์ม  
1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 



    1.3.1 เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปะปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัยได้ร ับการบำรุงรักษาและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 
    1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีผลกระประเมินตามข้อ 
1,2,3,4 และ 5 ระดับคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    1.3.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    1.4.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 0 ของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    1.4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและผลข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีผลการประเมิน 0 ข้อ 
ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 
    1.4.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
1.5 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    1.5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และครอบคุมพื้นท่ีใช้งานและสถานศึกษา 
    1.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้เงานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา มีผลการประเมิน 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    1.5.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใชบริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน 
ด้านสารสนเทศในสถานศึกษา 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
   1.1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
   1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีผลการประเมินตามข้อ 
5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
  2) จุดเด่น  
  1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การประสานกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อการพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกัน เพื ่อให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะที ่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน และการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
3. ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
5. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู ้ครบทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ตรงตามแผนด้วยเทคนิควิธ ี ที ่หลากหลาย  
มีการวัดการประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน ครูจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 



6. การบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด มีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนทั้งใน
รูปแบบเอกสาร และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลผู้เรียนได้แก่ ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ พร้อมทั้งสร้าง
เทคนิควิธีท่ีหลากหลายในการบริหารจัดการช้ันเรียน สร้างบรรยากาศท่ีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน ให้มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาและพัฒนาวิชาชีพ ให้ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
8. สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยได้มีการติดต้ัง
ตัวส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารในสถานศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ระบบข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป 
10. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื ้อต่อ 
การเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
11. สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั ้งระบบรักษาความปลอดภัย  
ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
12. สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
13. สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบอย่างมีคุณภาพ 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
  1. พัฒนาศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดควรเพิ่มจำนวนหนังสือให้สามารถบริการนักเรียน นักศึกษา  
ได้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.มีการจัดทำห้องสมุดออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าใช้บริการ 
  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1. จัดทำโครงการพัฒนาระบบ การให้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานท่ีกำหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 การบรหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
   1.1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
   1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมินตาม
ข้อ 1,2,3,4 และ 5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
1.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   1.1.1 เชิงปริมาณ : จำนวน 5 กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
   1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการแระเมินตามข้อ 
1,2,3,4 และ 5 ค่าระดับคะแนน 5 ระดับคุฯภาพ ยอดเยี่ยม 



   1.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
   1.1.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จำนวน 12 ผลงาน 
   1.1.2 เชิงคุณภาพ : รางวัลที ่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
ได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา จำนวน 12 รางวัล รางวัลระดับอาชีวศึกษา 12 รางวัล รางวัลระดับภาค 0 
รางวัล ค่าระดับคะแนน 2 ระดับคุณภาพ ดี 
   1.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
นำผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
  2) จุดเด่น  
  1. การบริหารสถานศึกษา เป็นการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จัดทำ
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกส่วนราชการ ชุมชน  
สถานประกอบการ ท้ังด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอึชุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ต่างๆ เป็นต้น 
3. สถานศึกษามีการให้บริการชุมชนทั ้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องด้วย  
ความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
  1. ครูผู้สอน ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้ได้รับรางวัลในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอน ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ให้ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
100 

100.00 

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

 ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
25 

68.00 

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



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 1 2 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 1 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 27 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 28.42 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 90.59 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 4 8 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 63 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 96.92 

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



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 80.00 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 65.45 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 28.42 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 95.12 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 96.92 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 81.65 

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



ส่วนท่ี 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 
1. โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี21  
2. โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
1. โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี21  
2. โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1. โครงการแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมภิบาลในสถานศึกษา 2. โครงการ
อบรมสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่าง
ยั่งยืนสู่อาเซียน AEC  
3. โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  
4. โครงการ NIC มีใจรักพระพุธศาสนา  
5. โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
6. โครงการสถานศึกษาสีขาว 



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ

สถานประกอบการ/หน่วยงาน 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานงานบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร 2. 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรสานสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการซ่อมบำรุงเครื่องขยายเสียงภายใน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  
2. โครงการซ่อมแซมห้องนำ้สำหรับนักเรียน 
นักศึกษา  
3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยการอาชีพนา
ยายอาม  
4. โครงยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยการ
อาชีพนายายอาม 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการสัมมนาการจัดการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และภาคปกติ 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 2. 
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี  

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การทำงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และโครงการวิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ  
2.โครงการสนับสนุนการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
3. โครงการจัดทำรถประหยัดน้ำมันเช่ือเพลิงเข้า
ร่วมการแข่งขัน  

 



                                    


