
  
 
 
 
 

 

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค าน า 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545 และมาตรา 47 วรรคสอง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี  
การจัดท ารายงานประจ าที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่             
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมี
ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559  (Self-
Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.  2559 ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ ขึ้น  
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สามารถตรวจและประเมินได้ต่อไป 
 

           
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

        เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 

 
ตัวบ่งชี้ 

1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 
มาตรฐานที่ 

1 5 4     9 4.50 
2 5 5 5 4 5 5 29 4.83 
3 5 5 4 5   19 4.75 
4 5 -     5 5.00 

รวม       62 4.76 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1.  ระดับตัวบ่งช้ี 
 1.1  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน    10    ตัวบ่งชี ้
 1.2  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน      3    ตวับ่งชี ้
 1.3  จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน      -     ตัวบ่งชี ้
 1.4  จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง  จ านวน      -     ตัวบ่งชี ้
 1.5  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน      -     ตัวบ่งชี ้
 

2.  จุดเด่น  (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน          
การอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
 2.1  สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นที่พึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการ 
 2.2  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าสูงและบริหารสถานศึกษาได้ตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 2.4  สัดส่วนจ านวนครูและบุคลากรกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลัง  ครูและบุคลากรมีความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.5  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น  
สวยงามและปลอดภัย 
 2.6  ได้รับความร่วมมือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการทั้งภาครัฐ  
เอกชน  และองค์กรภายนอกในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.7  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน มีการนิเทศติดตาม การวัดผลและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผล  มีบันทึกหลังสอน  และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100 



 
 

 2.8  ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 2.9  ผู้เรียนเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน           
ต้นสังกัด 
 2.10  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  โดยทุกคนมีส่วนร่วม 
 
3.  จุดที่ควรพัฒนา  (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
การอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
 3.1  พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา  เพ่ือติดตามดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  เพ่ือลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 3.2  ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกสาขาวิชาได้รับการ
ส่งเสริม  จัดท า  การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์                
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 3.3  ประชาสัมพันธ์  แนะแนวการศึกษาต่อ  ให้นักเรียนเข้าศึกษาในระบบทวิภาคีของแต่ละ
สาขาวิชาเพ่ิมข้ึนอย่างมีเป้าหมาย 
 
4.  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
 4.1  จัดท าโครงการวิจัยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 4.2  โครงการระดมทรัพยากรทุนเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  ผลิตโครงงาน  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 4.3  โครงการ  Open  House  แนะแนวศึกษาต่อเน้นในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 
 4.4  จัดโครงการทวิภาคีมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  1 

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 
1.1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 1.1.1 ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนเมื่อวันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2486  ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ               
เลขทะเบียน  1420/2484  มีพื้นท่ี  9  ไร่  3  งาน  45.3  ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่  9  ถนนแปดวา  
ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  เดิมชื่อโรงเรียนช่างทอผ้า   
 พ.ศ. 2487  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า 
 พ.ศ. 2491  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนการช่างสตรีอุตรดิตถ์ 
 พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 พ.ศ. 2525  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 11  มีนาคม  2548  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายปรีชา  บุตรศรี)  ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดิน
ของที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขที่  7459  เลขที่ดิน  4  หมายเลขทะเบียนที่  อต. 131 จ านวนเนื้อที่        
3 งาน  76.8  ตารางวา  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลั ยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์  มีเนื้อที่  10  ไร่  3  งาน  22.1  ตารางวา 
 30  พฤษภาคม  2550  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์)           
ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขที่  7459  เลขที่ดิน  75  หมายเลขทะเบียนที่  อต. 131  
รวมเนื้อที่  3  ไร่  77  ตารางวา  จ านวน  3  แปลง  คือ  แปลงที่  1  พ้ืนที่บริเวณสนามเทนนิสและ
สโมสรจังหวัด  จ านวน  2  ไร่  2  งาน  91  ตารางวา  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  (อาคารอินทนิล)  แปลงที่  2  จ านวน  81  ตารางวา  เพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บกักขยะ  
แปลงที่  3  จ านวน  1  งาน  5  ตารางวา  เพื่อใช้เป็นลานจอดรถของบุคลากร  รวมมีเนื้อที่  13  ไร่  
3  งาน  99.1  ตารางวา  
 7  ตุลาคม  2552  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายโยธินทร์  สมุทรคีรีจ์)  ได้อนุมัติให้ใช้
ที่ดินของที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขท่ี 7459  เลขท่ีดิน  75  หมายเลขทะเบียนที่  อต. 131  จ านวนเนื้อที่  
2  งาน  27.30  ตารางวา  รวมมีเนื้อที่  14  ไร่  2  งาน  26.4  ตารางวา 

 การจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2484 โรงเรียนช่างทอผ้า  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตร  2  ปี 
พ.ศ. 2487   โรงเรียนช่างเย็บผ้า  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตร  2  ปี 
พ.ศ. 2491   โรงเรียนการช่างสตรีอุตรดิตถ์  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตร  2  ปี 
พ.ศ. 2496 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  3  ปี 
พ.ศ. 2503 ยกเลิกหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  3  ปี   
  เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นสูง  หลักสูตร  3  ปี 
 
 

 



 
 

พ.ศ. 2516   โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.ศ. 4-5-6 
  หลักสูตร  3  ปี  เปิดสอนวิชาเอก  2  แขนง  คือ   
  1.  ผ้าและเครื่องแต่งกาย   

2.  อาหารและโภชนาการ 
พ.ศ. 2518 เปลี่ยนหลักสูตรใหม่  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ปี  ระดับวิชาชีพ (ปวช.) 1 ปี 
พ.ศ. 2520 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
พ.ศ. 2522 เปิดสอนแผนกพาณิชยกรรม 
พ.ศ. 2523 เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
พ.ศ. 2524 เปิดสอนแผนกศิลปประยุกต์ 
พ.ศ. 2425 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการเงินและการธนาคาร 
พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการบัญชี 
พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี 
พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด 
พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิจิตรศิลป์ 
พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ 
  สาขางานธุรกิจค้าปลีก  (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ 
  1.  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ม. 6) 
  2.  สาขาการบัญชี  (ม. 6) 
  3.  สาขาธุรกิจค้าปลีกระบบทวิภาคี 
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์,  สาขาวิชาการตลาด  (ม. 6) 
พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   

สาขางานการท่องเที่ยว 
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค   

สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  สาขางานการจัดการส านักงาน  และสาขางานการจัดการทั่วไป 
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค 
พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555) 
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  สาขาบ่อเบี้ย 
 



 
 

พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   

สาขางานการโรงแรม 
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 
  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขางานวิจิตรศิลป์ 
พ.ศ. 2558 เปิดสอนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย   

(ทวิศึกษา) กับโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการตลาด   
(ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558) 

พ.ศ. 2559 ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.  2545 ปรับปรุง  2546 
  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หลักสูตร  ปวส. 2546 
  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตร  ปวช.  2556 
  และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หลักสูตร  ปวส.  2557 
พ.ศ. 2559 -  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559) 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาการบัญชี 

-  เปิดสอนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย   
(ทวิศึกษา) กับโรงเรียนดาราพิทยาคม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด   
(ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559) 
-  เปิดสอนการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา  กับโรงเรียนเทศบาล 
วัดหนองผา  (ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559) 
 

1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่เลขท่ี  9  ถนนแปดวา  ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1221 โทรสาร 0-5541-2814 เว็บไซด์ www.uttvc.ac.th 
  ทิศเหนือ ติดศูนย์วัฒนธรรม 
  ทิศใต ้  ติดถนนจิตรเพลิน 
  ทิศตะวันออก ติดถนนแปดวา 
  ทิศตะวันตก ติดถนนประชานิมิต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  14  ไร่  2  งาน  26.4  ตารางวา  ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  บริเวณโดยรอบเป็นสถานที่สาธารณะ  ตลาด  และร้านค้า  การคมนาคม
สะดวก  นักเรียน  นักศึกษาส่วนใหญ่  มาจากต่างอ าเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์  และจังหวัดใกล้เคียง  
 
 
 
 
  
 

http://www.uttvc.ac.th/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.3  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เป็นสถานศึกษาของรัฐ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  บริเวณโดยรอบเป็นสถานที่
สาธารณะ  ตลาด  และร้านค้า  การคมนาคมสะดวก  นักเรียน  นักศึกษาส่วนใหญ่  มาจาก ต่างอ าเภอ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์  และจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  จังหวัดสุโขทัย  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  รับจ้าง  และได้รับการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 
1.๒  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดท าการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   และ
หลั กสู ตรปริญญาตรี สาย เทคโน โลยีหรื อสายปฏิบัติ การ  สาขาวิ ชาการบัญชี  (ต่ อ เนื่ อ ง )                              
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช  2551  ในระบบ  ระบบทวิภาคีและหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  เป็นการศึกษานอกระบบ  อีกทั้งได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  และการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียม
อาชีวศึกษาให้กับโรงเรียนภายในจังหวัด   

 
 
 



 
 

 1.๒.๑  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวทิยาลัย 
นายไพฑูรย์    ตณัทานนท ์ คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายศิริชัย  นาระกันทา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางวิไลรัตน์    แสงวณิช 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายภูมิพัฒน์  แก้วมูล 

ฝ่ายวิชาการ 
นางวิไลรัตน์  แสงวณิช 

งานบริหารงานท่ัวไป 
นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย ์

งานบุคลากร 
นางสุภาวกุล  ภักดีศรี 

งานการเงิน 
นางสาวพิมลวรรณ  ทาเช้ือ 

งานการบัญชี 
นางเบญจพร  อ่ าแจ้ง 

งานพัสดุ 
นายสมเกียรติ  มั่นดี 

งานอาคารสถานท่ี 
นายวันชัย  พวงลัดดาวัลย์ 

งานทะเบียน 
นางมาลัยวัลย์  วงศ์ใหญ่ 

 
งานประชาสัมพันธ์ 
นายสยาม  โต๊ะทอง 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางผกามาศ  พุกอินทร์ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสุรพงษ์  สกุลพันธ ์

งานความร่วมมือ 
นางกรรณิการ์  ใหม่ตาจักร์ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางบานช่ืน  วีระวัฒนานนท์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นายสุเทพ  มั่นคง 

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ 

นางจิราวรรณ  ขันโท 

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

นายแสวง  บุปะเท 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายภัทรพล  โพธิหิรัญ 

งานครูท่ีปรึกษา 
นางรัตนา  เหรียญทอง 

งานปกครอง 
ร.อ.นพดล  อุทัยทวีป 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางล าดวน  พลอยศรีไพร 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นางณัชนันท์  ศักด์ิพงศ์สิงห์ 

งานนักศึกษาวิชาทหาร 
นายสยาม  โต๊ะทอง 

งานพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน 
นางรุ่งทิพย์  ปินตา 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวสุภาภรณ์  โตโสภณ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางกิ่งแก้ว  แสงอุดมรัตน์ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางลักขณา  ธเนศอนันต์ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นางประเทือง  จุลวาทิน 

แผนกวิชาสามัญ 
นายสฤษดิ์  รักดี 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางบุศรา  คงศักด์ิ 

แผนกวิชาการตลาดและการจัดการท่ัวไป 

นางนันทนา  พุ่มอรัญ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสุนันทา  พุฒโต 

แผนกวิชาการเลขานุการและ 
การจัดการส านักงาน 

นางอ านวย  วราหะ 

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 
นายแสวง  บุปะเท 

แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
นางสาวสุภาพร  หนูฤทธิ์ 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางทิพย์นภา  โพธิ์ศรี 

แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
นางทิพย์นภา  โพธิ์ศรี 

แผนกวิชาศิลปกรรม 
นายวันชัย  พวงลัดดาวัลย์ 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวจุฬารัตน์ ภักด์ิศรีแพง 

แผนกวิชาการท่องเท่ียว 
นางสาวจิตรานุช  รักสัจจา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี 
นางบุศรา  คงศักด์ิ 



 
 

 1.๒.๒  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายไพฑูรย์     ตัณทานนท์ ประธานกรรมการ 
2 นายศิริชัย นาระกันทา กรรมการ 
3 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช กรรมการ 
4 นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล กรรมการ 
5 นางมาลัยวัลย์ วงศ์ใหญ่ กรรมการ 
6 นางสุภาวกุล ภักดีศรี กรรมการ 

7 นางผกามาศ พุกอินทร์ กรรมการ 

8 นายสุเทพ มั่นคง กรรมการ 

9 นางบานชื่น วีระวัฒนานนท์ กรรมการ 

10 นายภัทรพล โพธิหิรัญ กรรมการ 

11 นางรัตนา เหรียญทอง กรรมการ 

12 นายพิเชษฐ สุวรรณชื่น กรรมการ 

13 นางรุ่งทพิย์ ปินตา กรรมการ 

14 นางกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ กรรมการ 

15 นางบุศรา คงศักดิ์ กรรมการ 

16 นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ กรรมการ 

17 นางกรรณิการ์ ใหม่ตาจักร์ กรรมการ 

18 นางประเทือง จุลวาทิน กรรมการ 

19 นายสฤษดิ์ รักดี กรรมการ 

20 นางสาวอ านวย วราหะ กรรมการ 

21 นางทิพย์นภา โพธิ์ศรี กรรมการ 

22 นายวันชัย พวงลัดดาวัลย์ กรรมการ 

23 นางสุภาวกุล ภักดีศรี กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1.2.3  จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน 
(คน) 

 
สถานภาพ 

ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

คร
 ู

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 (ค
รู) 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

 ี

สาขาวิชาสามัญ 20 14 1 5 19 1 - 9 11 - 
สาขาวิชาการบัญชี 13 11 - 2 13 - - 5 8 - 
สาขาวิชาการตลาดและ   
การจัดการท่ัวไป 

9 3 - 6 6 3 - 3 6 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 7 - 2 9 - - 7 2 - 
สาขาวิชาการเลขานุการและ  
การจัดการส านักงาน 

4 3 - 1 4 - - 1 3 - 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 2 - 1 3 - - 1 2 - 
สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 2 1 1 - 1 1 - 1 1 - 
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 4 1 1 2 2 2 - - 4 - 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 7 4 2 1 4 3 - 4 3 - 
สาขาวิชาศิลปกรรม 9 4 3 2 4 5 - 4 5 - 
สาขาวิชาการโรงแรม 3 1 1 1 2 1 - 1 2 - 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 3 2 1 - 2 1 - 2 1 - 

รวม 86 53 10 23 69 17 - 38 48 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1.2.4  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      งานบริหารงานทั่วไป 
      งานบุคลากร 
      งานการเงิน 
      งานการบัญชี 
      งานพัสดุ 
      งานอาคารและสถานที่ 
      งานทะเบียน 
      งานประชาสัมพันธ์ 
รวม 

 
2 
2 
3 
1 
3 

11 
2 
1 

25 

 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0 

 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
2 

 
2 
2 
2 
1 
3 

10 
1 
1 

22 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      งานวางแผนและงบประมาณ 
      งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
      งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
      งานความร่วมมือ 
      งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
      งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
      งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
รวม 

 
 
 

1 
 
 
 
 

3 

 
 
 
- 
 
 
 
 
0 

 
 
 
- 
 
 
 
 
0 

 
 
 
- 
 
 
 
 

0 

 
 
 

1 
 
 
 
 

3 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
      งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
      งานปกครอง 
      งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      งานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
      งานครูที่ปรึกษา 
      งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
รวม 

 
 
 

1 
1 
 
 

4 

 
 
 
- 
- 
 
 
0 

 
 
 

1 
- 
 
 
1 

 
 
 
- 
- 
 
 

1 

 
 
 
- 
1 
 
 

2 
 
 

 
 

1          -       -        -      1 

1          -       -        -      1 

1          -       -       1       - 

1          -       -        -      1 



 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายวิชาการ 
      งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
      งานวัดผลและประเมินผล 
      งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      งานสื่อการเรียนการสอน 
      งานวิทยบริการและห้องสมุด 
รวม 

 
1 
2 
1 
- 
3 
7 

 
- 
- 
- 
- 
- 
0 

 
- 
- 
- 
- 
- 
0 

 
- 
- 
- 
- 
1 
1 

 
1 
2 
1 
- 
2 
6 

รวมทั้งหมด 39 1 1 4 33 
 

แหล่งท่ีมา  :  งานบุคลากร  (เดือนตุลาคม  2559) 
 

 1.2.5  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน  และช้ันปี 
        (ปีท่ีจัดท ารายงาน  ส ารวจ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

สาขางาน 

ชั้นปี 

เรียนซ้ า 
(ตกค้าง) รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- การบัญชี 

 
188 

 
- 

 
- 

 
141 

 
- 

 
- 

 
173 

 
- 

 
- 

 
5 

 
507 

- การตลาด  73 - - 65 - - 56 - - - 194 
- การเลขานุการ 14 - - 23 - - 13 - - - 50 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81 - - 95 - - 77 - - 2 255 
- ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) - 21 - - 19 - - 11 - - 51 
- วิจิตรศิลป์ 6 - - 6 - - - - - - 12 
- การออกแบบ 5 - - 15 - - 11 - - - 31 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 24 - - 24 - - 17 - - 2 67 
- ธุรกิจแฟชั่น 24 - - 27 - - 20 - - 1 72 
- อาหารและโภชนาการ 56 - - 41 - - 21 - - 1 119 
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม 6 - - 3 - - 4 - - - 13 
- การโรงแรม 35 - - 29 - - 15 - - - 79 

 



 
 

สาขางาน 

ชั้นปี 

เรียนซ้ า 
(ตกค้าง) รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

- การท่องเที่ยว 27 - - 23 - - 12 - - - 62 
รวม ปวช. 539 21 - 492 19 - 419 11 - 11 1,512 

ระดับ ปวส. 
- การบัญชี 

 
157 

 
- 

 
- 

 
152 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
309 

- การตลาด  26 36 - 15 23 - - - - - 100 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 88 - - 60 - - - - - 1 149 
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก - 8 - - 6 - - - - - 14 
- การจัดการทั่วไป 13 - - 14 - - - - - - 27 
- การจัดการส านักงาน 22 - - 31 - - - - - - 53 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 31 - - 34 - - - - - - 65 
- เทคโนโลยีแฟชั่นและ 
  สิ่งทอ 

18 - - 17 - - - - - - 35 

- อาหารและโภชนาการ 31 5 - 13 15 - - - - 1 65 
- บริการอาหารและ 
  เครื่องดื่ม 

31 - - 10 - - - - - - 41 

- การท่องเที่ยว 11 - - 17 - - - - - - 28 
รวม ปวส. 428 49 - 363 44 - - - - 2 886 

ระดับ ปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
สาขาวิชา  การบัญชี 

 
12 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
12 

รวมปริญญาตรี 12 - - - - - - - - - 12 
รวมทั้งหมด 979 70 - 855 63 - 419 11 - 13 2,410 

 

 1.2.6  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 
 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานการตลาด 

 
18 

 
28 

 
- 

 
46 

รวมทั้งหมด 18 28 - 46 
 

แหล่งท่ีมา  :  งานทะเบียน  (วันที่  1  มิถุนายน  2559) 



 
 

 1.2.7  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

  (1)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน (คน) 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- การบัญชี 

 
157 

 
- 

 
- 

 
157 

- การตลาด  49 - - 49 
- การเลขานุการ 8 - - 8 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 69 - - 69 
- ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) - 10 - 10 
- การออกแบบ 11 - - 11 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 16 - - 16 
- ธุรกิจแฟชั่น 18 - - 18 
- อาหารและโภชนาการ 16 - - 16 
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม 2 - - 2 
- การโรงแรม 14 - - 14 
- การท่องเที่ยว 11 - - 11 

รวม ปวช. 371 10 - 381 
ระดับ ปวส. 
- การบัญชี 

 
145 

 
- 

 
- 

 
145 

- การตลาด  14 16 - 30 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 - - 52 
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก - 4 - 4 
- การจัดการทั่วไป 12 - - 12 
- การจัดการส านักงาน 30 - - 30 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 33 - - 33 
- เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 15 - - 15 
- อาหารและโภชนาการ 9 11 - 20 
- บริการอาหารและเครื่องดื่ม 10 - - 10 
- การท่องเที่ยว 14 - - 14 

รวม ปวส. 334 31 - 365 
รวมทั้งหมด 705 41 - 746 

 
 

  (2)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)      - คน 
 

แหล่งท่ีมา  :  งานทะเบียน  (วันที่  23  พฤษภาคม  2560) 



 
 

1.3  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 1.๓.๑  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน          

ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับโล่เกียรติคุณจากส านักคณะกรรมการ             

การอาชีวศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขาย
รายการน าเที่ยว  (ปวส.)  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับชาติ  ครั้งที่  26  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  6 – 10  กุมภาพันธ์  2560 

 3.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับโล่เกียรติคุณจากส านักคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน  
“บู๊ทสินค้า  OTOP  4  ภาค  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับชาติ  ครั้งที่  26  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  6 – 10  กุมภาพันธ์  2560 

 4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวด  "โรงเรียน
ธนาคารดีเด่น"  ประจ าปี  2559  ระดับจังหวัด  จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธกส.)  สาขาอุตรดิตถ์ 

 5.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับเกียรติบัตรจากศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  และ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายวันรพี  ประจ าปี  พ.ศ.  2559 

 6.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่ม
ภาคเหนือ  ครั้งที่  30  ประจ าปีการศึกษา  2559  และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  เพ่ือถวายความ
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ระหว่างวันที่  12 – 13  มกราคม  2560  
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 7.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา “เป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา” ต้ังแต่วันที่  7 – 18  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 8.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ปลูกฝัง  
คุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความ  “ซื่อสัตย์สุจริต”  ให้แก่นักศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  (29  กรกฎาคม  
2559)     

 9.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักพัฒนาฝีมือแรงงาน
อุตรดิตถ์  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559   
 



 
 

 1.๓.2  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
  1.  นายไพฑูรย์  ตัณทานนท์  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  รองประธานคณะกรรมการอ านวยการในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี  28  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม  2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  2.  นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                 
การอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐาน  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ               
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่าง
วันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  

 1.๓.3  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม    
ในรอบปีการศึกษา) 

 1.  นางสาวสุนิสา  สุยะสัก  ได้รับถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง  ในการแข่งขัน
มวยไทยสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครัง้ที่ 11 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่  28  สิงหาคม 
– 1  กันยายน  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  

 2.  นางสาวอภิรดา  ม่วงทอง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ผลงานชื่อ “Microsoft 
Word ICT Classroom”  การน าเสนอผลงานในโครงการนิเทศส่งเสริมการน านวัตกรรมสู่การเรียนรู้
ด้านอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือและภาคอ่ืน ๆ ปี  2559  วันที่  18 – 20  กันยายน 2559             
ณ  โรงแรมเชียงใหม่อโมร่าท่าแพ  ห้อง Ball Room 1-2  จังหวัดเชียงใหม่  

 3.  นายจาตุรนต์  กิตติกมลพันธุ์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ผลงานชื่อ “โปรแกรม    
น าเที่ยวเก้าวัด เมืองท่าเหนือ” การน าเสนอผลงานในโครงการนิเทศส่งเสริมการน านวัตกรรม                      
สู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอ่ืน ๆ ปี 2559  วันที่  18 – 20 กันยายน  
2559  ณ  โรงแรมเชียงใหม่อโมร่า ท่าแพ  ห้อง Ball Room 1-2  จังหวัดเชียงใหม่  

 4.  นางสาวจิราภัค  โพธิ์ทอง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ผลงานชื่อ “การเรียนรู้
ทางการสื่อสาร การตลาดด้วยระบบ ICT” การน าเสนอผลงานในโครงการนิเทศส่งเสริมการน า
นวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา  กลุ่มภาคเหนือและภาคอ่ืน ๆ ปี 2559 วันที่ 18 – 20 
กันยายน 2559  ณ  โรงแรมเชียงใหม่อโมร่า ท่าแพ ห้อง Ball Room 1-2 จังหวัดเชียงใหม่ 

 5.  รางวัล  “ครูผู้สอนดีเด่น  ตามสาขาวิชา”  ประจ าปี พ.ศ. 2559  จากคุรุสภา    
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  1  ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่ 

      1.  นายสุเทพ      มั่นคง    สาขาวิชาสังคมศึกษา  
      2.  นางสาวอ านวย    วราหะ    สาขาวิชาการเลขานุการและ 

 การจัดการส านักงาน   
      3.  นางศุภภามาศ    สีผ่องใส   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
      4.  นางเบญจพร    อ่ าแจ้ง    สาขาวิชาการบัญชี  
      5.  นางชูเกษม    ถิรพงษ์พันธ์   สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
      6. นายสุรพงษ์    สกุลพันธ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  



 
 

      7.  นางสาวสุนิสา    สุยะสัก   สาขาวิชาพลศึกษา   
      8.  นายวสันต์    เมฆฉาย   สาขาวิชาศิลปกรรม   
      9.  นางสาววรรณวภิา พรมมา   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   
            10.  นายนรินทร์    จันทร์สูง   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
 6.  นายกัมปนาท  ค าอินบุตร  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                

การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  การพัฒนาอุปกรณ์ท าความสะอาดหลอดไฟ  เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  1  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน - 2  ธันวาคม  2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 

 7.  นางสาวกัญญารัตน์  เทพพา  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  เครื่องควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ด  เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  2  ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน - 2  ธันวาคม  2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 

 8.  นายจาตุรนต์  กิตติกมลพันธุ์  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  เครื่องควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ด  เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  2  ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน - 2  ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 

 9.  นางสาวจงรักษ์  เทียนข า  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษา ครูที่ปรึกษาผลงาน เจลสมุนไพรสมานแผล เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  
3  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  
ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  2559  
ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน  -  2  ธันวาคม  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 10.  นางบุศรา  คงศักดิ์  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  เจลสมุนไพรสมานแผล  เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภท
ที่  3  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับ
ภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน - 2  ธันวาคม  2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 

 11.  นางบานชื่น  วีระวัฒนานนท์  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากว่านหางจระเข้  เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  7  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน - 2  ธันวาคม  2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 

 
 



 
 

 12.  นางสาวรัตนา  จันมา  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากว่านหางจระเข้  เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  7  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 

 13.  นายสฤษดิ์  รักดี  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ครูที่ปรึกษาผลงาน  เนยถั่วดาวอินคา  เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  7  ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  
“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่                            
29  พฤศจิกายน  -  2  ธันวาคม  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 14.  นายจักรพันธ์  จันทร์เขียว  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน คุกก้ีเสริมแคลเซียม  เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  7  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคเหนือ  
ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  
29  พฤศจิกายน  -  2  ธันวาคม  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 15.  นางทิพย์นภา  โพธิ์ศรี  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน คุกก้ีเสริมแคลเซียม  เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  7  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคเหนือ  
ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  
29  พฤศจิกายน  -  2  ธันวาคม  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 16.  นางล าดวน  พลอยศรีไพร  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  คุกกี้เสริมแคลเซียม เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  7  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคเหนือ  
ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  
29  พฤศจิกายน  -  2  ธันวาคม  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 17.  นายวันชัย  พวงลัดดาวลัย์  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  น้ าตกตั้งโต๊ะ  เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9    
ด้านหัตถศิลป์  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  
“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  29  
พฤศจิกายน  -  2  ธันวาคม  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 18.  นายวัชรวุฒิ  เรือนค า  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  น้ าตกตั้งโต๊ะ  เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  9    
ด้านหัตถศิลป์  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  
“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  29  
พฤศจิกายน  -  2  ธันวาคม  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 19.  นายวสันต ์ เมฆฉาย  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                 
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  น้ าตกตั้งโต๊ะ  เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9          



 
 

ด้านหัตถศิลป์  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน  
“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29  
พฤศจิกายน  -  2  ธันวาคม  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 20.  นางสาวชญานิศ  ปวงกาวี  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ไฟบอกสถานะห้องน้ า  เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  
12  การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ภาคภาษาอังกฤษ  การประกวด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ภายใต้งาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน  -  2  ธนัวาคม  2559  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 21.  นางสาวสุนิสา  สุยะสัก  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมยามเช้า-กิจกรรมหน้าเสาธง  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 

 22.  นางบุศรา  คงศักดิ์  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี  (ปวส.)  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน  
  23.  นางเบญจพร  อ่ าแจ้ง  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ                 
การอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      
ในงานบัญชี  (ปวช.)  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  24.  นางสุภาวกุล  ภักดีศรี  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การแข่งขัน
ทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  
มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  25.  นางสุนันทา  พุฒโต  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
 
 
 



 
 

  26. นางรุ่งทิพย์  ปินตา  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ  “The Marketing Challenge”  ในการประชุม
วิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  
มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  27.  นางนันทนา  พุ่มอรัญ  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  28.  นายแสวง  บุปะเท  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก  ประเภทกาแฟโบราณ  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การแข่งขัน
ทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  
มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  29.  นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม  ได้รับเกยีรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดท างานสตรี              
อายุ  25 - 35  ปี  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  30.  นางศุภภามาศ  สีผ่องใส  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเป็นชุด  (Set Menu)   
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ               
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่าง
วันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  31. นายวัชรวุฒิ  เรือนค า  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน  “บู๊ทสินค้างาน 
OTOP  4  ภาค”  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  32.  นายสยาม  โต๊ะทอง  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะจิตรกรรมสีน้ าหุ่นนิ่ง  และทักษะการวาดภาพ   
คนเหมือน  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  
ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
 
 



 
 

  33.  นายสุพจน์  ใจน้อย  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะงานออกแบบ  2D  Animation  (คนดีศรีอาชีวะ)  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ            
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่าง
วันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  34.  นางสาวจุฬารัตน์  ภักดิศ์รีแพง  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  (Food  and  Beverage  Service)  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี  28  
ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  35.  นางสาวดวงรัตน์  แตงทอง  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  (Food  and  
Beverage  Service)  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  36.  นายฤทธิพงษ์  แพ่งแสง  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  (Food  and  
Beverage  Service)  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  37.  นายสมเกียรติ  มั่นดี  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  (ปวส.)             
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ                
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่าง
วันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  38.  นางสาวอริญชยา  ทองประไพ  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัด  ควบคุมกิจกรรมกลางและพิธีการเปิด - ปิด  องค์การและ
ค่ายพัก  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่าง
วันที่  9 – 13  มกราคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2.๓.4  รางวัลและผลงานของผู้เรียน  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

 ระดับประเทศ 

 1.  นางสาวกมลวรรณ  ดีอุดม  ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น      
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  โครงการประกวดสถานศึกษา  และนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ประจ าปีการศึกษา 2559  เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” รับรางวัลจากธนาคาร 
ออมสิน  จ านวน 40,000 บาท  วันที่  30  พฤศจิกายน 2559  ณ  หอประชุมบุรฉัตร  ธนาคาร 
ออมสิน  ส านักงานใหญ่  

 2.  นางสาวจารุวรรณ จันทร์ศรี  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น           
รุ่นฟลายเวท น้ าหนักไม่เกิน 51 กก. หญิง กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “สงขลาเกมส์”          
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 28  สิงหาคม – 1 กันยายน 2559  

 3.  นางสาวนิศาชล  แม่นรัตน์  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น           
รุ่นไลท์เวท น้ าหนักไม่เกิน 60 กก. หญิง กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “สงขลาเกมส์”         
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559  

 4.  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง การแข่งขันกรีฑา   
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ  ครัง้ที่  11 “สงขลาเกมส์”  ระหว่างวันที่  29 – 31  สิงหาคม  2559  
ณ  สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ได้แก่  
             1.  นางสาวตรีตาภรณ ์ เฉลิมกิจวณิชย์  

           2.  นางสาวสุพิชชา   มงคลแก่นทราย  
           3.  นางสาวนภพร   อยู่มา  
           4.  นางสาวณัฐฑริกา  พลประถม  
           5.  นางสาวสุธิษา  เภาผ่อง 
 5.  นางสาวสุพิชชา  มงคลแก่นทราย  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  เหรียญทองแดง 

วิ่ง 100 เมตร  หญิง  การแข่งขันกรีฑา กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที ่ 11 “สงขลาเกมส์”  
ระหว่างวันที่  29 –31 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  

 6. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่งผลัดต่างระยะ (เมดเลย์) หญิง การแข่งขันกรีฑา 
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม  2559           
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่  

           1.  นางสาวสุพิชชา  มงคลแก่นทราย  
           2.  นางสาวกัลยา  สิงห์มา  
           3.  นางสาวสธุิษา  เภาผ่อง  
           4.  นางสาวนภพร  อยู่มา 
           5.  นางสาวตริตาภรณ ์ เฉลิมกิจวณิชย์ 
    



 
 

 7. รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  วิ่งผลัด  4 x 400 เมตร  หญิง  การแข่งขันกรีฑา 
กีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  ครัง้ที ่ 11 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่  29 – 31  สิงหาคม  2559  
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่  

           1.  นางสาวตรีตาภรณ์   เฉลิมกิจวณิชย์  
           2.  นางสาวนภพร    อยู่มา  
            3.  นางสาวสุพิชชา  มงคลแก่นทราย  
           4.  นางสาวสธุิษา  เภาผ่อง  

  8.  รางวัลโล่พระราชทาน  ใน  “โครงการฝึกอบรมและประกวดวาดภาพ             
พระบรมสาทิสลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญ               
พระชนมมายุครบ  84  พรรษา     วันที่  12  สิงหาคม  2559”  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2559   
ณ  ห้องออร์ดิทอเรียม  หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน  ได้แก่ 
             1.  นางสาวกมลชนก   แสวงลาภ   
              2.  นายวันเฉลิม    ทองนาม    

 9.  นายภาคภูมิ  เชื้อโพธิ์  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน          
“บู๊ตสินค้างาน OTOP 4  ภาค”  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่  26  ประจ าปีการศึกษา  2559                  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  และโรงแรมโกลเด้นซิตี้  จังหวัดระยอง 

 10.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่  26  ประจ าปีการศึกษา  2559            
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  และโรงแรมโกลเด้นซิตี้  จังหวัดระยอง  ได้แก่ 

      1.  นางสาววรัญชล ี  ไชโย 
                2.  นางสาวศิรพิร  สิทธิเจริญ 

 ระดับภาค 

 1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  ระดับ ปวช.            
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559                               
ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน  ได้แก่  
                      1.  นางสาวกฤติกา     ขอบทอง 
            2.  นางสาวสธุีมนต์     นันตะสุข 
  2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะกาแฟโบราณ  ระดับ ปวช. การประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ                   
การแข่งขันทักษะ พื้นฐาน  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา  2559                                     
ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน  ได้แก่  
            1.  นางสาวสวุนันท์    สอนศรี 
            2.  นางสาวบัณฑิตา     เกสร 



 
 

  3.  นายภาคภูมิ      เชื้อโพธิ์  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่ง
ภายใน “บู๊ทสินค้า งาน OTOP 4 ภาค”  ระดับปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ พ้ืนฐาน  ระดับ
ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ณ  วทิยาลัยเทคนิคล าพูน   จังหวดัล าพูน  
  4.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food  and  
Beverrage Service”  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)                  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ พื้นฐาน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ า                     
ปีการศึกษา  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน   จังหวัดล าพูน  ได้แก่  
            1.  นางสาวจุไรพร    แสงเงาเสือ 
            2.  นางสาวธนกาญจน์   เพ็งเปิ้น 
            3.  นางสาวกัลยา     ล าอินทร์ 
  5.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ 
ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ พื้นฐาน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559                   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จงัหวัดล าพูน  ได้แก่  
            1.  นางสาววิมลรัตน์    ธันวาเทียม 
            2.  นางสาวพรนภา    แก้วเปี้ย 
            3.  นางสาวรัญญา     หินศรีลา 
  6. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ 
ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ พื้นฐาน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559                   
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน  ได้แก่  
            1.  นางสาววรัญชลี   ไชโย 
            2.  นางสาวศิริพร      สิทธิเจริญ 
  7.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะงานออกแบบ 2 D Animation                
“คนดีศรีอาชีวะ” ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
(อวท.)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ พ้ืนฐาน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ า           
ปีการศึกษา  2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน   จังหวัดล าพูน  ได้แก่  
            1.  นางสาวนิศารัตน์      ธุรังค ์
            2.  นายปิติภัทร     คล้ายสุวรรณ 
  8.  รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ 2  การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร                           
ชุดคอสโมโพลิแทน (Cosmopolitan)  ระดับ ปวส. การประชุมทาง วิชาการองค์การนักวิชาชีพ                      
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ พ้ืนฐาน  ระดับ
ภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ณ  วทิยาลัยเทคนิคล าพูน   จังหวดัล าพูน  ได้แก่  
            1.  นายปิยะ       นันตา 
            2.  นางสาวกรรณิการ์      สีค า 
            3.  นางสาวทัศน์วรรณ     ทองดี 



 
 

  9.  นายธาวัน    กฤษณะภูติ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะ                      
การออกแบบตกแต่งภายใน “บู๊ทสินค้างาน  OTOP  4  ภาค”  ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะ พื้นฐาน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
จังหวัดล าพูน   
  10.  นายราเชนทร์    แสนเมือง  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันทักษะ                  
การออกแบบภาพประกอบเรื่อง “นิทานพ้ืนบ้าน”  ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การ               
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)  การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ 
พ้ืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  จังหวัดล าพูน   
   11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการ                             
วิชาประวัติศาสตร์ไทย  ระดับ ปวช./ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต               
แห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ พื้นฐาน ระดับภาคเหนือ            
ครั้งที่  28  ประจ าปีการศึกษา  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน   จังหวัดล าพูน  ได้แก่  
       1.  นางสาวกชกร     ชัยเกิด 
                2.  นางสาวสภุัคพร   ศรีบุญเรือง 
  12. นายฐิติวัสส์  ปัญญาจันทร์   รางวัลชนะเลิศ  มวยสากลสมัครเล่น  (ชาย)                         
รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  81  กิโลกรัม  การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  
ครั้งที่  11  “ชากังราวเกมส์”  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 
  13.  นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ศรี  รางวัลชนะเลิศ  มวยไทยสมัครเล่น  (หญิง)   
รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  51  กิโลกรัม  การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  
ครั้งที่  11  “ชากังราวเกมส์”  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 
   14.  นางสาวนิศาชล  แม่นรตัน์  รางวัลชนะเลิศ  มวยไทยสมัครเล่น  (หญิง)                 
รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  60  กิโลกรัม  การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  
ครั้งที่  11  “ชากังราวเกมส์”  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 
  15.  นางสาวประภัทรสร  ออ่นนิ่ม  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง ซู๊ตติ้ง (หญิง)  
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  11  “ชากังราวเกมส์”                
ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 
  16.  รางวัลชนะเลิศ  วิ่งผลัดเมดเลย์  (หญิง)  การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  11  “ชากังราวเกมส์”  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร  ได้แก่ 
             1.  นางสาวณัฐฑริกา  พลประถม 
               2.  นางสาวตริตาภรณ์ เฉลิมกิจวณิชย์ 
             3.  นางสาวสุธิษา  เภาผ่อง 
             4.  นางสาวนภพร  อยู่มา 
             5.  นางสาวสุพิชญา  บุตรลพ 
 
 
 



 
 

  17.  รางวัลชนะเลิศ  วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร  (หญิง)  การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  11  “ชากังราวเกมส์”  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร  
ได้แก่ 
        1.  นางสาวณัฐฑริกา พลประถม 
          2.  นางสาวตริตาภรณ ์ เฉลิมกิจวณิชย์ 
        3.  นางสาวสธุิษา  เภาผ่อง 
        4.  นางสาวสุพิชชา  มงคลแก่นทราย 
        5.  นางสาวสุพิชญา  บุตรลพ 
  18.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร  (หญิง)  การแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  11  “ชากังราวเกมส์”  ณ  จังหวัด
ก าแพงเพชร  ได้แก่ 
        1.  นางสาวณัฐฑริกา พลประถม 
          2.  นางสาวตริตาภรณ ์ เฉลิมกิจวณิชย์ 
        3.  นางสาวสธุิษา  เภาผ่อง 
        4.  นางสาวสุพิชชา  มงคลแก่นทราย 
        5.  นางสาวสุพิชญา  บุตรลพ 
  19.  นางสาวตริตาภรณ์  เฉลมิกิจวณิชย์  รางวัลชนะเลิศ  วิ่ง  400  เมตร  (หญิง)              
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  11  “ชากังราวเกมส์”               
ณ  จังหวัดก าแพงเพชร   
  20.  นางสาวสุพิชชา  มงคลแก่นทราย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  วิ่ง  100  
เมตร  (หญิง)  การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  11  “ชา
กังราวเกมส์”  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร   

  ระดับจังหวัด 

  1.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  
จ านวน  2,000  บาท  ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานวัน “รพ”ี  
ณ  ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่  4  สิงหาคม  2559  ได้แก่  
       1.  นางสาวอรวรรณ   วรรณาการ     
       2.  นางสาววราภรณ์   เทียนแก้ว     
       3.  นางสาวคณิตา   เมืองภา     
  2.  นางสาวบุษบา ทองนวน  รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย              
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจ าปีการศึกษา  2559                            
วนัที่  4  พฤศจิกายน  2559  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  
  3.  นางสาวปราณี อู่รอด  รางวัลชนะเลิศ การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย)             
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจ าปีการศึกษา  2559                         
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  



 
 

  4. นางสาวเวณิกา  มาสว่างวงษ์  รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
กลาง การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจ าปีการศึกษา  2559   
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  
  5. นางสาวอภิญญา  ต้องไกรเลิศ  รางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดในที่สาธารณะ             
เป็นภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจ าปีการศึกษา 
2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 
  6. นางสาวอารีย์  ล าอินทร์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจ าปีการศึกษา  
2559 วันที่  4 พฤศจิกายน  2559  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  
  7. รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้แก่ 
       1.  นายชนกานต ์   พยงค์ศรี  
       2.  นางสาวสุกัญญา    บ าเพ็ญ  
  8. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ ประวัติศาสตร์ไทย               
การแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 
พฤศจิกายน  2559  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  ได้แก่ 
        1.  นางสาวกชกร   ชัยเกิด  
              2.  นางสาวสภุัคพร   ศรีบุญเรือง  
  9. นางสาวเพ็ญนภา ยอดมณี  รางวัลชมเชย การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน                  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดอุตรดิตถ ์ ประจ าปีการศึกษา  2559  วันที่  4  
พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 
  10.  นางสาวกฤติกา  ขอบทอง  รางวัลเด็กไทยใฝ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยใฝ่ดี  มีคุณธรรม  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2560                   
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  1 
  11.  นางสาววิภาพร  เรือนเพ็ง  ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มี                
ความประพฤติดีเด่น  ด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จากส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  12.  นางสาววิภาพร  เรือนเพ็ง  ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดี    
ศรีท่าปลา”  ตามคุณลักษณะของคนดี  9  ประการ  ข้อที่  3  คือ  มีจิตส านึกดี  จากอ าเภอท่าปลา
และสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าปลา 
  13.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  เหรียญเงิน  ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559                  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชื่อผลงาน  
“อุปกรณ์ท าความสะอาดหลอดไฟ”  นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน  ได้แก่ 
 



 
 

        1.  นางสาวนิลมล  สุขวิเศษ 
        2.  นางสาวศิริกมล   ภู่ฟัก     
  14.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  เหรียญทองแดง  ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วม
พัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปี
การศึกษา  2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559              
ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ประเภทที่  2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ชื่อผลงาน  “เครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ด” นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน  ได้แก่ 
        1.  นายคุนัญญา  เมี่ยงบัว 
        2.  นางสาวจุฑามาศ  ประคุณคงชัย 
        3.  นายจิรณัฐ  บุญยิ่ง 
        4.  นางสาวจิราพร  สาหร่าย 
        5.  นางสาวตันหยง  อ่อนระฮูง    
  15.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  เหรียญทอง  ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วม
พัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปี
การศึกษา  2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559             
ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ชื่อผลงาน                
“สเปร์ลดกลิ่นอับชื้นจากเปลือกทุเรียนและเหง้าข่า”  นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน  ได้แก่ 
        1.  นางสาวชนัญธิดา ลือโฮ้ง 
        2.  นางสาวณัฏฐธิดา สุริยันต์ 
        3.  นางสาวรัตนมน  ประทุมมาศ  
  16.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  เหรียญเงิน  ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559                              
ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ชื่อผลงาน                
“เจลสมุนไพรสมานแผล”  นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน  ได้แก่ 
        1.  นางสาวนารีย ์  ทัศนเวช 
        2.  นางสาวกาญจนา  วงค์หล้า 
        3.  นางสาวศิริลักษณ์ ปานสี     
  17.  รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2559   
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์ ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ชื่อผลงาน  “อาหารเสริมจากว่านหาง
จระเข”้  นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน  ได้แก่ 
             1.  นางสาวธชัพรรณ  แถลงธรรม 
             2.  นางสาวจุฑามาศ  เภาอ่อน 
            3.  นายชนกานต์  พยงค์ศรี 
             4.  นางสาววราภรณ์  สุขใส     



 
 

  18.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  เหรียญทอง  ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วม
พัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปี
การศึกษา  2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559               
ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน “คุกกี้เสริม
แคลเซียม”  นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน  ได้แก่ 
        1.  นางสาวนรินรัตน ์ อ าท า 
        2.  นางสาวธัญญา  อ่วมอ า 
        3.  นางสาวอรริตรา  พลบุญ   
  19.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  เหรียญเงิน  ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559                         
ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ชื่อผลงาน  “เนยถั่วดาว
อินคา”  นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน  ได้แก่ 
        1.  นางสาวศศินา  ขันอ้าย 
        2.  นางสาวอฐิติญา  ยมพันธ์     
  20.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  เหรียญเงิน  ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  
2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559                       
ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  ชื่อผลงาน “น้ าตกตั้งโต๊ะ”              
นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน  ได้แก่ 
        1.  นายธนพล  พลอยแดง 
        2.  นายณัฐวัฒน ์  โล่พาณิชย์ 
        3.  นางสาวอมรรัตน์  ทองสุข     
  21.  นางสาวนารีย์    ทัศนเวช  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  เหรียญทอง      
ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่าง
วันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ประเภทที่  12  องค์ความรู้              
“การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ภาคภาษาอังกฤษ”  ชื่อผลงาน  
“เจลสมุนไพรสมานแผล”   
  22.  นางสาวเรวดี    ท้าวหนอ่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  เหรียญเงิน                
ในการจัดงาน  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่าง
วันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ประเภทที่  12  องค์ความรู้                 
“การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ภาคภาษาอังกฤษ”  ชื่อผลงาน  
“ไฟบอกสถานะห้องน้ า”   
 



 
 

บทที่  2 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.1.  ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 2.1.1  ปรัชญา 

ธมมฺฏโฐ  สป ฺปญโญ  สีลวา  สกาชีว   ปวฑ ฺเฒติ  ว  สุข  
“คุณธรรมน าทาง  เสริมสร้างปัญญา   พัฒนาอาชีพ” 

 

 

คุณธรรมน าทาง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุ่งเน้นการผลิตนักเรียน  นักศึกษา  ให้มี 
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความดี  8  ประการ  คือ  ขยัน  ประหยัด  
ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด สามัคคี  มีน้ าใจ  

เสริมสร้างปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ   
ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรอบรู้สามารถน าไปประพฤติ  
ปฏิบัติได้  

พัฒนาอาชีพ   กระบวนการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  
มีความรู้  ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไปใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างเป็นสุข 
 

2.1.2  วิสัยทัศน์  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมี

คุณภาพ  มีคุณธรรมน าความรู้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  สู่ประชาคมอาเซียนภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 2.1.3  พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 

(แก้ไขเพ่ิมเติม 2545)  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  2551  
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ   

โดยมีคุณธรรมจริยธรรม  พร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
 3.  การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน  

และสังคม  ใน ศตวรรษท่ี 21  
 4.  ประสานสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายสถานประกอบการ  เพ่ือพัฒนางาน

วิชาการและวิชาชีพ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 5.  จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 



 
 

 2.1.4  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

อัตลักษณ์  
“ทักษะดี  คุณธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี มีจิตอาสา”  
 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 “วินัยดี  มีมารยาท” 
 

เอกลักษณ์ 
  “วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี”  
 

ตราสัญลักษณ์  (Brand)  
“พิกุลแก้ว” 

 
 
 
 
 

 2.1.5  รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1.  รายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 6,180,585 24.16  
2.  รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้  
     ความสามารถไปบริการวิชาการ  วิชาชีพ  หรือท าประโยชน์ 
     ต่อชุมชน  สังคม 

1,697,000 6.63  

3.  รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน  การจัดท า  การประกวด    
     การแสดง  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม   
     สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

170,990 0.67  

4.  รายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด้าน     
     การรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง 
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การอนุรักษ์ 
     สิ่งแวดล้อม  การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ              
     ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,467,750 5.74  

รวมรายจ่าย 9,516,325 37.20  
  
งบด าเนินการของสถานศึกษา  จ านวน  25,581,484.33  บาท 
 
 
 



 
 

2.2  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน            
ของสถานศึกษา 
เมื่อวันที ่ 19  พฤษภาคม  2559 
 
 
 
 

1. โครงการความร่วมมือสถานศึกษา
กับภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน  และ
สถานประกอบการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

- ได้รับความร่วมมือ 
จากภาครัฐ  เอกชน 
สถานประกอบการ  
เพ่ิมข้ึน 36 หน่วยงาน 
- ความพึงพอใจ ระดับ
ดีมาก x  = 4.26  
S.D. = 0.43   

 2. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน ICT เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 

- ความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 
x  = 4.67   
S.D. = 0.33   

 3.  โครงการ  Project  Exhibition 
2016 

- สาขาวิชามีการแสดง
โครงงานทั้งหมด  44 
โครงงาน 
- ความพึงพอใจใน
ระดับมาก x  = 3.96  
S.D. = 0.47 

 4.  โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา        
ทักษะวิจัย  การจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- ความพึงพอใจระดับ 
มาก  x  = 4.21            
S.D. = 0.49                  
ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการ 

 5.  โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางภาษาจีนส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา 

- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.22    
S.D. = 0.56   

 6. โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม            
ในการจัดการเรียนการสอน 

- ความพึงพอใจระดับ
มาก  x  = 4.07  
S.D. = 0.43   

 7.  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.26          
S.D. = 0.40 

 8. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.51               
S.D. = 0.44 



 
 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
เมื่อวันที ่ 27 – 29  กรกฎาคม  
2558  
 

1. โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

- ได้มาตรฐานวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ทั้ง 4 ฝ่าย 
- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.15            
S.D. = 0.54 

 2. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา   
เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

- จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.15           
S.D. = 0.54 

 3. โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน 

- อาคารที่สถานที่
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
มีบรรยากาศทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
- ความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 
x  = 4.63  
S.D. = 0.34 

 4. โครงการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ศึกษาดูงานด้าน
สถานศึกษาคุณธรรม 
ที่วิทยาลัยเทคนิค          
โพธาราม 
- ศึกษาดูงานด้าน      
บริหารจัดการทาง
การศึกษาที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี 
- ศึกษาดูงานระบบงาน
ประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา   
ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี 

 
 



 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
เมื่อวันที ่ 27 – 29  กรกฎาคม  
2558  (ต่อ) 
 

4. โครงการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ (ต่อ) 

- ศึกษาดูงานประกัน
คุณภาพเพ่ือรองรับ 
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการประเมิน 
APAEC ณ สหพันธ์รัฐ
มาเลเซีย 
- ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ               
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 5. โครงการพัฒนาการศึกษา
อาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
(School Partnership Program 
Indonesia-Thailand)  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูและนักเรียน 
Uttaradit Vocational 
Thailand – SMKN 4 
Banjarmasin South 
Borned - Indonesia 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา                  
(องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที ่ 27 – 29  มิถุนายน  
2554                     
 
 
 
 

1. โครงการจัดประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ และโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะ
วิจัยการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 

- ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
- ทุกสาขาวิชาจัดท า
รูปเล่มงานวิจัย 5 บท
ประกอบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ได้รับรางวัลงานวิจัย 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ทั้งใน
ระดับจังหวัด  ระดับ
ภาค  และระดับชาติ 

 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา                  
(องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที ่ 27 – 29  มิถุนายน  
2554  (ต่อ)                    
 

3. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

- กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
แก้ไข ทั้งหมดจ านวน 
61  คน  คิดเป็น          
ร้อยละ 100 

 4. โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  บุคลากรสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
หัวข้อ“ธรรมะสอนใจ วัยใส วัยเรียน” 

- ครูที่ปรึกษาได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
จ านวน  74  คน          
คิดเป็นร้อยละ  100 
ครูและบุคลากร             
เข้าร่วมพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ  10 

 5. กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

- สาขาวิชาแฟชั่นและ
สิ่งทอ  ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับสอง 

 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

- ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จ านวน  9  คน               
คิดเป็นร้อยละ  15 

 7. โครงการปรับภูมิทัศน์ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารเรียน 

- สถานศึกษามี         
ความสะอาดร่มรื่น 
สวยงามและมี
บรรยากาศทางวิชาการ  
วิชาชีพ 

 8. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนางาน             
การสอนและงาน        
ในหน้าที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 



 
 

บทที่  3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  1  ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม     
มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา 
สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า            
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  จากสถานประกอบการ  หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการ  จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ            
ที่พึงประสงค์เฉลี่ย  3.51 - 5.00  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป  เฉลี่ย 3.51 - 5.00  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย  3.51 - 5.00  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  
เพ่ือให้ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษามากท่ีสุด  ดังนี้ 

1.  เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  หรือมีการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประกอบอาชีพอิสระ  อย่างมีคุณภาพ 
 2.  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะการปฏิบัติงาน 
 4.  จัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ  สถานประกอบการ  
หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

 



 
 

 6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผู้รับบริการตามโอกาสต่าง ๆ 
 7.  จัดท าเครือข่ายสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 8.  ส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  ก่อนจะส าเร็จ
การศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชามีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  ในภาพรวมมีผลตาม
ประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4,  และ  5  รวม  5  ข้อ  มีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพ
ดีมาก 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาบางสาขาวิชาให้ได้ความพึงพอใจของสถานประกอบการเป็นไปตามเกณฑ์ทุกประเด็น  
เช่น  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ในระดับ ปวช. ควรพัฒนา          
ด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  และด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปให้ได้คะแนนเฉลี่ย              
3.51 – 5.00  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไป  และระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                   
ควรพัฒนาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปให้ได้ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  
เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดมากท่ีสุด  ดังนี้ 
 1.  มีการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหม่  และประชุมผู้ปกครอง  เพ่ือสร้างความเข้าใจ           
ด้านการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 
 2.  มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน  
นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประมวลผลดังกล่าวด้วย 
 3.  ให้ครูจัดท าแผนการเรียนแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
 4.  ให้ครูท าสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
 5.  ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
 6.  มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ  ที่พบว่านักเรียน  นักศึกษา  มีปัญหาใน                 
ด้านการเรียน 
 7.  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
 8.  มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.  มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี 
 10.  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยมีครูที่ปรึกษา 
ทุกห้องเรียน  มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม  สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  
เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน  นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
 11.  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน      
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  และมีระบบการนิเทศ
ติดตามการสอนของครูเป็นประจ าทุกวัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ที่ออก

กลางคัน 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช. 3        
- การบัญชี 211 157 74.41 54 25.59 - - 
- การตลาด  87 49 56.32 38 43.68 - - 
- การเลขานุการ 19 8 42.11 11 57.89 - - 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 102 69 67.65 22 21.57 11 10.78 
- ธุรกิจค้าปลีก  17 10 58.82 6 35.29 1 5.89 
- การออกแบบ 16 11 68.75 5 31.25 - - 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 33 16 48.48 17 51.51 - - 
- ธุรกิจแฟช่ัน 28 18 64.29 10 35.71 - - 
- อาหารและ  
  โภชนาการ 

39 16 41.02 23 58.98 - - 

- คหกรรมเพื่อ 
  การโรงแรม 

5 2 40.00 3 60.00 - - 

- การโรงแรม 22 14 63.64 8 36.36 - - 
- การท่องเที่ยว 15 11 73.33 4 26.67 - - 

รวม ปวช. 594 381 64.14 201 33.84 12 2.02 
ระดับ ปวส. 2        
- การบัญชี 156 145 92.95 11 7.05 - - 
- การตลาด  44 30 68.18 14 31.82 - - 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64 52 81.25 11 17.19 1 1.56 
- การจัดการธรุกิจ    
  ค้าปลีก 

6 4 66.67 2 33.33 - - 

- การจัดการทั่วไป 23 12 52.17 11 47.83 - - 
- การจัดการ 
  ส านักงาน 

34 30 88.24 4 11.76 - - 

- คอมพิวเตอร์กราฟิก 42 33 78.57 9 21.42 - - 
- เทคโนโลยีแฟช่ัน 
  และสิ่งทอ 

20 15 75.00 5 25.00 - - 

- อาหารและ 
  โภชนาการ 

33 20 60.61 13 39.39 - - 

- บริการอาหารและ 
  เครื่องดื่ม 

13 10 76.92 3 23.08 - - 

- การท่องเที่ยว 20 14 70.00 6 30.00 - - 
รวม ปวส. 455 365 80.22 89 19.56 1 0.22 
รวมท้ังหมด 1,049 746 71.12 290 27.65 13 1.23 



 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
        จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น 
 
      =         746  
      1,049  

      =     71.11 
 สูตรค านวณ 
  ค่าคะแนน  =  ร้อยละจากประเด็นการประเมิน  x  5 
      80 
       =      71.11  
        80  

       =     4.44 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก   ดี      พอใช้ 
   ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 

 จุดเด่น  
 - 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา  เพ่ือติดตามดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 เสนอท างานวิจัยการออกกลางคันของผู้เรียน  เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 ร้อยละ      = 

X 100 

X  5 



 
 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง               
การประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
 

 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม  แก่ผู้บริหาร 
ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 
 2. สถานศึกษามีการก าหนด  "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของกลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน  ด้วยความสมัครใจ  เต็มใจ  และ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 
 3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา  และกลุ่มผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม  จริยธรรม  และก าหนดเป้าหมาย  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
กลุม่ผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม  จริยธรรม  โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด  และมีการก าหนด
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  บุคลากรสถานศึกษา  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  (กิจกรรมฟังบรรยายธรรมะในหัวข้อ  “ธรรมสอนใจ  วัยใส  วัยเรียน”  โดย   
พระมหาสมปอง  ตาลปุตโต)   
 2.  สถานศึกษามีการก าหนด  “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”  โดยก าหนดพฤตกิรรม  
ที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มผู้เรียน  และทุกคนมีส่วนร่วม 
 3.  สถานศึกษาด าเนินการให้กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มผู้เรียน  
จัดท าโครงการคุณธรรม  จริยธรรม 
 4.  สถานศึกษาจัดท าโครงการครูและบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อ        
การเข้าร่วมกิจกรรม  อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.47  S.D. = 0.39)   
 2.  สถานศึกษาก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ทั้งกลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และกลุ่มผู้เรียน  โดยทุกคนมีส่วนร่วม 
 



 
 

 3.  มีการนิเทศ  ประเมินผลครูและบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  และมอบโล่รางวัลพร้อมของที่ระลึก  ให้แก่                
กลุ่มบริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มนักเรียน   
 

 คุณธรรมอัตลักษณ์ วินัยดี  มีมารยาท 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
  

 จุดเด่น   
 1.  ได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มคนในสถานศึกษาทั้งกลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และกลุ่มผู้เรียน 
 2.  เกิดความร่วมมือร่วมใจทุกคนในสถานศึกษา 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่มคน  และด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด  
เพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
  

 ประเด็นการประเมิน 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร  คร ู บุคลากรทาง          
การศึกษาและผู้เรียน  รวมทั้งผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 3. ผู้เรียน  ร่วมกันก าหนดแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมและเป้าหมาย  และด าเนินงานเพ่ือให้
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีการติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม  และเป้าหมายที่ก าหนด 
 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพัฒนาต่อไป 
 



 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

  2.  สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ         
2  ครั้ง 
  3.  สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา                   
อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

4.  สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู  และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา                  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 2.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
 3.  ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 4.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 5.  น าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 6.  ผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.71  S.D. = 0.29)   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
  

 จุดเด่น  
 ได้รับความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา  ในการปฏิบัติตาม
นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 

 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/55  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  หรือระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  จ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/55  
ลงวันที่  22  มกราคม  2557  ดังนี้ 
   

ระดับ สาขาวิชา จ านวนครู : นักเรียน หมายเหตุ 
ปวช. พณิชยกรรม 1 : 40  

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 : 40  
 ศิลปกรรม 1 : 30  
 คหกรรม 1 : 30  
 แฟชั่นและสิ่งทอ 1 : 30  

ปวส. ทุกสาขาวิชา 1 : 30  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ระดับ ปวช.  ทุกสาขาวิชา  ก ากับดูแลเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.  ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพณิชยกรรม  เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด  บางสาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
การบัญชี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3.  ส่วนสาขาอ่ืน ๆ  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
 งานบุคลากรได้ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน  เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชามีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับสาขาวิชาที่สอน  และเป็นผู้ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ที่สอน 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

 
 

สาขาวิชา จ านวน
ครูและ
บุคลากร
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพฒันาฯ 
(ข้อ2) 

จ านวนผูท้ี่จบการศึกษาตรง
หรือสัมพนัธก์ับรายวิชาที่

สอน 

(ข้อ3) 
ฝกึอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ 

(ข้อ5) 
ได้รบัการประกาศเกียรตคิุณ
ยกย่องความรู้ ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชพี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สามัญ 20 20 100 20 100 20 100 
การบัญชี 13 13 100 13 100 13 100 
การตลาดและ   
การจัดการทั่วไป 

9 9 100 9 100 9 100 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 100 9 100 9 100 
การเลขานุการและ  
การจัดการส านักงาน 

4 4 100 4 100 4 100 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 3 100 3 100 3 100 
คหกรรมเพื่อการโรงแรม 2 2 100 2 100 2 100 
แฟชั่นและสิ่งทอ 4 4 100 4 100 4 100 
อาหารและโภชนาการ 7 7 100 7 100 7 100 
ศิลปกรรม 9 9 100 9 100 9 100 
การโรงแรม 3 3 100 3 100 3 100 
การท่องเท่ียว 3 3 100 3 100 3 100 

รวม 86 86 100 86 100 86 100 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ได้ศึกษา  ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  ไม่น้อยกว่า 
10  ชั่วโมงต่อปี 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ระหว่างประเทศ  ส าหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี  ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ที่  
385/2559 
 2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การเสริมสร้างทักษะครูในการจัดเรียนการสอน  
แบบ Active  Learning  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี  21”  ตามค าสั่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ที่  485/2559 
 



 
 

 3.  ศึกษาดูงานตามคางการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ในประเทศ)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ท่ี  492/2559 
 4.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  และสถานประกอบการ 
 5.  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนและนักเรียน  นักศึกษา   สาขาวิชาการบัญชี 
 6.  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและสร้างเสริมทัศนคติต่อผู้เรียน  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชา  ได้รับการฝึกอบรม  ประชุมวิชาการ  ศึกษา              
ดูงานด้านวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๔ 
  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา  ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามหนังสือ  ก.ค.ศ. 
ที ่ ศธ  0206.6/55  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  พ.ศ. 
2551  แล้วแต่กรณี 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นักเรียน  นักศึกษา  จ านวน  2,456  คน  และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  
2559  จ านวน  39  คน 
 2.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
หัวข้อ  “ธรรมะสอนใจ  วัยใส  วัยเรียน” 
 3.  โครงการครูและบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  ในวันที่  30  มิถุนายน  2559  ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์ที่  282/2559   
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55  จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
ยังขาดแคลนบุคลากรในงานต่าง ๆ  ดังนี้ 
  (1)  เจ้าหน้าที่งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
  (2)  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
  (3)  เจ้าที่งานพัสดุ 
  (4)  เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับปริญญา 
 



 
 

 2.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสถานศึกษา  หัวข้อ  “ธรรมสอนใจ  วัยใส            
วัยเรียน”  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ  มาก  ( X = 4.47,  S.D. = 0.39) 
 3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ  มาก  ( X = 4.47,  S.D. = 0.38) 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ  ยกย่องความรู้  ความสามารรถ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ  ยกย่องความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  ยกย่องความรู้  ความสามารถ  
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  ทุกสาขาวิชา  คิดเป็น
ร้อยละ  80   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
  

 จุดเด่น  
 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ  ยกย่องความรู้  
ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  จากหน่วยงานภายในและภายนอกจ านวนมาก 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
 
 
 
 



 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 ประเด็นการประเมิน  1 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี  มีการจัดสรรงบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยงานวางแผนและ
งบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 2.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๒ 
 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20  ของงบด าเนินการ 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาจัดท าค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์  และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาจัดท าค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์  และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็น             
ร้อยละ  24.16 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๓ 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการ  วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน  สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ  1  ของงบด าเนินการ 
 
 
 
 



 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ให้ผู้เรียนใช้ความรู้  ความสามารถ  ไปบริการวิชาการ  
วิชาชีพ  หรือท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  โดยผู้เรียนได้ใช้ความรู้  ความสามารถไป
บริการวิชาการ  วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  คิดเป็นร้อยละ  6.63 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๔ 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดท า  การประกวด  การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของ
งบด าเนินการ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชามีโครงการ/กิจกรรม  จัดท าประกวดการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาได้รับการส่งเสริม  การจัดท า  การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน                  
คิดเป็นร้อยละ  0.67 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การกีฬาและนันทนาการ  การส่งเสริม
การด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของงบด าเนินการ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ให้ครูและบุคลากรเขียนโครงการรองรับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด  ประจ าปี
การศึกษา  2559 
 2.  ทุกสาขาวิชาเขียนโครงการในการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การกีฬาและนันทนาการ  และการส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  พิจารณาอนุมัติโครงการทุกสาขาวิชา 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ด าเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาและสาขาวิชาในการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การกีฬาและนันทนาการ                    
การส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเป็นร้อยละ  5.74  ของ
งบด าเนินการ  
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 สรุปกิจกรรม/โครงการเป็นรูปเล่มครบกระบวนการ  PDCA  ทุกกิจกรรม/โครงการ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาโครงการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 การพัฒนาปลูกจิตส านึกให้แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ทะนุบ ารุง  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กีฬาและนันทนาการ  การด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภณัฑ์และ             
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 

 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด  เรียบร้อย 
สวยงามและปลอดภัย   
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีโครงการ/กิจกรรม  พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด  
เรียบร้อย  สวยงามและปลอดภัย 
 2.  ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก  หน้าสถานศึกษาให้ดูกว้างขึ้น  มีทางเข้า-ออก  อย่างปลอดภัย 
 3.  จัดท าป้ายชื่อสถานศึกษาใหม่ 
 4.  ปรับปรุงหน้าสถานศึกษาให้มีสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.  มีภาพวาดสามมิติ  ตามจุดต่าง ๆ  ทั้งสถานศึกษา 



 
 

 6.  ปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ  อาคารเรียนทุกอาคารให้มีสวนหย่อม  ที่พักผ่อนหย่อนใจของ
นักเรียน  นักศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษามีภูมิทัศน์สะอาด  เรียบร้อย  สวยงามและปลอดภัย 
 2.  ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  2559 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
 สถานศึกษามีการก ากับ  ดูแล  การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ  และอ่ืนๆ  ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย  สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีการก ากับดูแล  การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ  ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  มีความปลอดภัย  สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชามีตารางการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  มีศูนย์วิทยบริการ  ซึ่งมี
สภาพที่พร้อมใช้งาน  สะดวก  สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  และปลอดภัย 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษามีการก ากับ  ดูแล  ในการจัดหา  การใช้  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
เพียงพอและ มีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ทุกสาขาวิชาเขียนโครงการจัดหา  จัดใช้  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ในการจัดการเรียน          
การสอน 
 2.  ทุกสาขาวิชามีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขางานได้จัดหา  จัดใช้  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  ให้มีปริมาณอย่างเพียงพอ                   
มีความปลอดภัยในการใช้  และการจัดการเรียนการสอน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
 



 
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล             
อย่างน้อย  4  ประเภท  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
 (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
 (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
 (4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
 (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีโครงการจัดน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ  และมีประสิทธิภาพ  คือ 
  (1)  มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  มีอุปกรณ์ 
Firewall 
  (2)  มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน   
  (3)  มีการติดตั้งโปรแกรม  Anti-Virus  เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง             
ลูกข่าย 
  (4)  ฐานข้อมูลระบบ RMS  2016  มีการ  Update  ให้เป็นปัจจุบัน 
  (5)  มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  และส ารองข้อมูลในระบบ RMS 2016 
ให้เป็นปัจจุบัน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน 
 2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรในการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ             
ระบบ RMS 2016 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นักเรียน  นักศึกษา  เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี  บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างเป็นระบบ  ในระบบ RMS 2016  ของสถานศึกษาได้ 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบ  RMS  2016  ของสถานศึกษาได้ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
  

 จุดเด่น  
 มีการพัฒนาฐานข้อมูล  Update  ระบบ  RMS 2016  ให้เป็นปัจจุบัน 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 Update  ข้อมูลทุกสาขางานให้เป็นปัจจุบัน  โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ  update  ข้อมูล 
ทุกสาขาวิชา 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการความร่วมมือสถานศึกษากับภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน  และสถานประกอบการ 
 2.  กิจกรรมบริจาคเงินทุนการศึกษา 
 3.  โครงการกองทุน กยศ. 
 4.  กิจกรรมการฝึกงาน 
 5.  กิจกรรมศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ 
 6.  สร้างเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีสมาคม  ชมรม  หรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนร่วมกับสถานศึกษาท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน  จ านวน  36  หน่วยงาน  ทั้งในและต่างประเทศ 
 2.  มีจ านวนสถานประกอบการที่รับนักเรียน  นักศึกษาฝึกงาน  จ านวน  142  แห่ง 
 3.  บริจาคเงินทุนการศึกษา  จ านวน  31  แห่ง  เป็นเงิน  297,600  บาท 
 4.  โครงการกองทุน  กยศ.  จ านวน  633  คน  เป็นเงิน  16,711,200  บาท 
 5.  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน  นักศึกษา  อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด               
( X = 4.57,  S.D. = 0.02)   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
 สถานศึกษามีจ านวนบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือ   
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี  หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  หรือด้านการศึกษา
ดูงานของผู้เรียน  ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ  1  แหง่ต่อผู้เรียน       
ไม่เกิน 40 คน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  กิจกรรมบริจาคเงินทุนการศึกษา 
 2.  โครงการกองทุน กยศ. 
 3.  โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา 
 4.  การฝึกงาน 
 5.  ศึกษาดูงาน 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีผู้บริจาคทุนการศึกษา  จ านวน  31  ทุน 
 2.  โครงการกองทุน  กยศ.  จ านวน  633  กองทุน 
 3.  โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา  จ านวน  22  แห่ง 
 4.  สถานประกอบการฝึกงาน  จ านวน  142  แห่ง 
 5.  ศึกษาดูงาน  จ านวน  14  แห่ง 
 ในปีการศึกษา  2559  มีจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  644  คน/178  แห่ง  เฉลี่ยโดยรวม  
13.79  คน/1  แห่ง   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการธรรมสอนใจ  วัยใส  วัยเรียน  โดยพระมหาสมปอง  ตาลปุตโต  มาเป็นพระ
วิทยากร 
 2.  โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาด้านความรู้ด้านการค้าบริเวณชายแดนและความรู้ด้านโลติสติกส์
การค้าระหว่างประเทศ  ในพ้ืนที่ด่านถาวรภู่ดู่  โดยนายวิเชยีร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานหอการค้า
จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่  17  มีนาคม  2559 
  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ผลการประเมินโครงการธรรมสอนใจ  วัยใส  วัยเรียน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                          
มากที่สุด 
 2.  ผลการประเมินโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาด้านความรู้ด้านการค้าบริเวณชายแดนและความรู้
ด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศในพ้ืนที่ด่านถาวรภู่ดู่  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน  1  ทุนต่อผู้เรียน  ไม่เกิน 100 
คน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  กิจกรรมบริจาคทุนการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2.  โครงการกองทุน  กยศ. 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บริจาคทุนการศึกษา  จ านวน  31  ทุน  ต่อนักเรียน  นักศึกษา  จ านวน  2,456  คน 
 2.  โครงการกองทุน  กยศ.  จ านวน  633  กองทุน  โดยมีสัดส่วน  1  ทุน : ผู้เรียน  79  คน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน  หรือวัสดุอุปกรณ์  หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  รายการ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บริจาคทุนการศึกษาทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  จ านวน  36  ทุน 
 2.  โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  จ านวน  14  แห่ง 
 3.  ฝึกงานในสถานประกอบการ  จ านวน  142  แห่ง 
 4.  โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา  จ านวน  22  แห่ง 
 5.  โครงการกองทุน  กยศ.  จ านวน  63  กองทุน 
 6.  ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินสิ่งก่อสร้างจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  ในการจัดตั้งโรงเรียนธนาคาร  จ านวน  350,000  บาท 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถาน
ประกอบการ  หน่วยงานต่าง ๆ  จ านวนมากกว่า  5  รายการ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 
 จุดเด่น  
 ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  และสถานประกอบการ          
เป็นอย่างดียิ่ง 
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกให้เพ่ิมขึ้น  ด้านการบริจาคเงิน  วัสดุ
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบ  
ควรมีการสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 



 
 

มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  ตามหลักสูตร
และระเบียบ  กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ
หลักสูตร  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
สมบูรณ์  มีการพัฒนารายวิชา  หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา          
ที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน  สมบูรณ์           
ด้านเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกราวิชา 
 2.  มีการก ากับ  ติดตาม  และประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 3.  สรุปแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และค่านิยม  12  ประการ      
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน  สมบูรณ์ด้านเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  คิดเป็นร้อยละ  100 
 2.  แผนการจัดการเรียนรู้มีความครบถ้วน  สมบูรณ์  สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผน                   
การจัดการเรียนรู้รายวิชา  และมีการบันทึกหลังการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นิเทศติดตามครูผู้สอนโดยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  หัวหน้าสาขาวิชา  
และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ตามค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ท่ี  211/2559  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน  ประจ าปีการศึกษา  2559   
 2.  แบบสรุปการนิเทศและสังเกตการณ์สอนครู  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  คิดเป็น
ร้อยละ  90.26 



 
 

 3.  ครูผู้สอนทุกคนจัดท าบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา  โดยบันทึกปัญหา  แนวทาง            
การแก้ปัญหา  รายงานผลการเรียนการสอน  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  คณะผู้นิเทศติดตาม  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  พบว่ามีการจัดการเรียน            
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ครูผู้สอนจัดท าบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา  คิดเป็นร้อยละ  100   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
 2.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการฝึกปฏิบัติ  การสร้างชิ้นงาน                
จากการเรียนการสอน 
 3.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประชุมพิจารณาผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ครูมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถด าเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงได้              
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  จากการฝึกปฏิบัติและวัดผลประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา  พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีกิจกรรมนิเทศตามตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน  หัวหน้าสาขาวิชา  และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 2.  ครูผู้สอนทุกคนจัดท าบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา  โดยบันทึกปัญหา  แนวทาง                  
การแก้ปัญหาจากผลการเรียนการสอน 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  คณะผู้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  พบว่า  มีการจัดการเรียน         
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ครูจัดท าบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา  พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย  อย่างน้อย  1  รายวิชา  ซึ่งประกอบด้วย  การระบุปัญหา การระบุ
วัตถุประสงค์  วิธีการด าเนินการ  การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์  รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้            
จากการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียน  ให้ครูจัดท าวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
 2.  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยอย่างง่ายให้นักเรียน  นักศึกษา  ในการจัดท า
งานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา  โดยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  นวัตกรรม                
สื่อการเรียนการสอน  ภาคเรียนละ  1  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 - 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนให้ครูผู้สอนรุ่นใหม่ได้จัดท างานวิจัยในชั้นเรียน
ได้อย่างถูกต้อง 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูศึกษา  ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม  ข้อ 1 
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียน              
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
น าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
 5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน  ข้อ 1 - 4  ไม่เกิน   
3  ปี  ครบ  ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  และสถานประกอบการ   
 2.  สร้างเครื่องมือแบบประเมินโครงการ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 2.  เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  และ              
สถานประกอบการ 
 3.  ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  และสถานประกอบการ  ด าเนินการตามแผน  คิดเป็นร้อยละ  
100 
 
 
 
 
 



 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ตัวแทนจากสถานประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
เนื่องจากติดภารกิจ 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ปรับแนวทางการใช้สถานที่ของสถานประกอบการในการประชุม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน           
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการพัฒนาทวิภาคีสู่การเป็นเลิศ 
 2.  โครงการนิเทศนักเรียน  นักศึกษาฝีกงาน  และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  มีนักเรียน  นักศึกษา ระบบทวิภาคี  จ านวน  
144  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.86  ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด   

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน  
สถานประกอบการ  หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย  
1  ครั้ง 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  หน่วยงานที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เรียน  โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย  1  ครั้ง 
 2.  โครงการพัฒนาทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
 3.  โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางาน
ที่เรียน  โดยมีครูนิเทศทุกภาคเรียน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 



 
 

 ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  โดยผลงานที่เกิดข้ึน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 มีการจัดท าโครงการวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ผลจากการท าโครงการวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา  ท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล  ชุมชน  
และสังคม  อย่างกว้างขวาง  โดยมีโครงการวิชาชีพ  จ านวน  44  โครงการ  ระดับ ปวช.  จ านวน  17  
โครงการ  และระดับ ปวส.  จ านวน  27  โครงการ  มีผลการประเมินความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ  มาก   
   

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด  โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์             
การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80  ของ
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ ปวช. 3  และระดับ ปวส. 2  ทุกสาขาวิชา  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก                
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “ขุมทรัพย์ทางการบัญชี” 
 2.  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ  ครั้งที่  3  ระดับอาชีวศึกษา                       
ปีการศึกษา  2559 



 
 

3.  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี  ประจ าปี  พ.ศ.  2559  ของศาลจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

4.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ปีการศึกษา  2559 

5.  กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์   
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 นักเรียน  นักศึกษาได้รับรางวัล  ประกาศเกียรติคุณ  ยกย่องความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  
จริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก  จ านวน  149  รางวัล  ทุกสาขาวิชา 
 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 1.  นักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  วิชาชีพ  และองค์กรภายนอก  ได้รับ
รางวัลทั้งระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  จ านวนมาก 
 2.  นักเรียน  นักศึกษา  สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ประชาสัมพันธ์  แนะแนวให้นักเรียนเข้าศึกษาในระบบทวิภาคีของแต่ละสาขาวิชาให้มี               
จ านวนผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
  

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 จัดโครงการพัฒนาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศต่อไป  โดยเปิดสอนในสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ  วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการแห่เทียนพรรษา  ถวายผ้าอาบน้ าฝน  ประจ าปี  2559  ณ  วัดคลองโพธิ์          
พระอารามหลวง  และวัดธรรมาธิปไตย  วันที่  13  กรกฎาคม  2559 
 2.  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ               
(วันแม่แห่งชาติ)  ระหว่างวันที่  1-16  สิงหาคม  2559  
 3.  กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  
21-23  กันยายน  2559  ณ  วัดดอยท่าเสา  จ.อุตรดิตถ์   
 4.  โครงการไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559  วันที่  23  มิถุนายน  
2559  ณ  โดมแก้วเจ้าจอม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   
 5.  โครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย  ประจ าปี  2559 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา  ถวายผ้าอาบน้ าฝน  ประจ าปี  
2559  ณ  วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง  และวัดธรรมาธิปไตย  จ านวน  2,400  คน  มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.18, S.D. = 0.47 ) 
 2.  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  (วันแม่แห่งชาติ)  จ านวน  2,456  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  ( X = 4.24, S.D. = 0.49) 
 3.  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจ าปี
การศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  21-23  กันยายน  2559  ณ  วัดดอยท่าเสา  จ.อุตรดิตถ์  จ านวน  
65  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.51, S.D. = 0.44) 
 4.  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการไหว้ครู
และมอบทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559  วันที่  23  มิถุนายน  2559  ณ  บริเวณโดม 
แก้วเจ้าจอม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  จ านวน  2,491  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจ             
อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.26, S.D. = 0.48)   
 5.  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย  ประจ าปี  2559  
จ านวน  2,311  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.10, S.D. = 0.47) 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า       
5  กิจกรรม  และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  (ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปี
งบประมาณ  2559 
 2.  โครงการเรียนคณิต  จิตอาสา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เทิดไท้องค์ราชินี  อ.ลับแล                  
จ.อุตรดิตถ์ 
 3.  โครงการเก็บขยะรอบสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559  โดยนักศึกษาระดับ ปวส.  
1  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   
 4.  โครงการจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  ประจ าปีการศึกษา  2559  โดยนักศึกษา  ระดับ 
ปวส.  1/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 5.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีการบ ารุงดูแลรักษาพันธุ์ไม้  จ านวน  150  ชนิด  มีนักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  (ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปีงบประมาณ  
2559  จ านวน  2,456  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.63,              
S.D. = 0.59)   
 2.  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการเรียนคณิต  จิตอาสา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เทิดไท้
องค์ราชินี  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  จ านวน  15  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.48, S.D. = 0.38)   
 3.  นักศึกษาระดับ ปวส.  1  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  เข้าร่วมโครงการเก็บขยะรอบ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559  จ านวน  21  คน    
 4.  นักศึกษา  ระดับ ปวส.  1/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์  ประจ าปีการศึกษา  2559  จ านวน  45  คน 
 5.  นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  35  คน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  ไม่น้อยกว่า 
5  กิจกรรม  และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการ  Sports  U.V.C To Be number One Walk & Run   
 2.  โครงการเข้าค่ายพักแรมและท าพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  ประจ าปีการศึกษา  
2559 
 3.  โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก   
 4.  โครงการกรรมการตัดสินกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2559 
 5.  โครงการแข่งขัน  Crossword Game  ประจ าปีการศึกษา  2559 
 6.  โครงการแข่งขันลีลาศ  ประจ าปีการศึกษา  2559 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  Sports  U.V.C To Be number One Walk & Run  
จ านวน  2,456  คน  (X = 4.01,  S.D. = 0.47)   
 2.  นักเรียน  ระดับ ปวช. 1  เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมและท าพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ
วิสามัญ  ประจ าปีการศึกษา  2559  จ านวน  556  คน  ( X = 4.00,  S.D. = 0.50)   
 3.  นักเรียน  นักศึกษา  ชมรม To Be number One เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก  
จ านวน  340  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.37, S.D. = 0.43) 
 4.  นักศึกษาชมรมกีฬา  เข้าร่วมโครงการกรรมการตัดสินกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ  ประจ า                  
ปีการศึกษา  2559  จ านวน  50  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด                    
( X = 4.82,  S.D. = 0.45) 
 5.  นักศึกษาชมรม Enjoy language  เข้าร่วมโครงการแข่งขัน  Crossword Game  
ประจ าปีการศึกษา  2559  จ านวน  22  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                    
( X = 4.48,  S.D. = 0.41)      
 6.  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันลีลาศ  ประจ าปีการศึกษา  2559  จ านวน  300  คน  
มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.52,  S.D. = 0.37)      
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม                
ไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการครูและบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  โครงการรักการอ่าน  ปีการศึกษา  2559  
 4.  โครงการรักการออม  โดยธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  111  คน  และนักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน  140  คน 
 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน  ปีการศึกษา  2559   
จ านวน  108  คน  และนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน  ปีการศึกษา  2559  
จ านวน  2,203  คน     
 4.  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการรักการ
ออม  จ านวน  3,403  บัญช ี 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนใช้ความรู้  ความสามารถ  ท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริการวิชาการ  วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  ไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix it Center)  
ศูนย์วัดวังกะพ้ี  อ. เมือง  จ. อุตรดิตถ์  ประจ าปี  2559 
 2.  โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น  เบเกอรี่  ขนมอบ  ประจ าปี  2559 
 3.  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน      
ปีงบประมาณ  2559 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ประชาชนเข้ารับบริการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง           
เพ่ือชุมชน  (Fix it Center)  ศูนย์วัดวังกะพ้ี  อ. เมือง  จ. อุตรดิตถ์  ประจ าปี  2559  จ านวน  150  
คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.49,  S.D. = 0.29)     
 2.  ประชาชนเข้ารับบริการโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น  เบเกอรี่  ขนมอบ  ประจ าปี  
2559  จ านวน  20  คน  มผีลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.30,                  
S.D. = 0.34)           
 3.  ประชาชนเข้ารับบริการโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา           
เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน  ปีงบประมาณ  2559  จ านวน  25  คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.30,  S.D. = 0.33)   
 
 



 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายและสนองตอบต่อ
นโยบาย 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
มาตรฐานที่  4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา        
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์ที่  232/2560 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559  ค าสั่งวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ท่ี  233/2560 
 3.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ท่ี  554/2558 
 4.  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  
2559 
 5.  โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 6.  กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การจัดท ามาตรฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 7.  สร้างเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ประจ าปี  2559  สอดคล้องกับ
มาตรฐานสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 
 2.  ได้มาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ครบ  4  ฝ่าย 
 3.  สรุปการประเมินผลการด าเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท ามาตรฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  17 – 18  ธันวาคม  2558  ณ  ห้องร่มราชพฤกษ์             
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  อยู่ในระดับ  มาก  ( X = 4.15,                  
S.D. = 0.54)   
 4.  สรุปโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.01,  S.D. = 0.55) 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น   
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยมีครูและ
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
 
 



 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559  โดยครูและบุคลากร 
ทุกคนมีส่วนร่วม 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
 1.  จัดท าโครงการพัฒนาให้ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559   
 2.  พัฒนาครูและบุคลากร  ได้รู้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 เนื่องจากเป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559  เป็นปีแรก  จึงไม่มี       
ตัวบ่งชี้ที่ประเมินแล้วมาเปรียบเทียบ  ตามประกาศของมติที่ประชุม  ครั้งที่  7/2559  วันที่  14  
กรกฎาคม  2559   
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป  เทียบได้ค่าคะแนน  5.00 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก    ดี    พอใช้ 
   ต้องปรับปรุง    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 

 จุดเด่น  
 - 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 



 
 

บทที่  4 

 สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

 
 4.1.1  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน    10    ตัวบ่งชี ้
 4.1.2  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน      3    ตวับ่งชี ้
 4.1.3  จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน      -     ตัวบ่งชี ้
 4.1.4  จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน      -     ตัวบ่งชี ้
 4.1.5  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน      -     ตัวบ่งชี ้
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 4 ดี 
มาตรฐานที่ 2   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 - - 

 



 
 

4.2  สรุปจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  

       4.2.1  จุดเด่น   
  1.  สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ              
เป็นกระบวนการคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นที่พึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการ 
  2.  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
  3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าสูงและบริหารสถานศึกษาได้ตามนโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  4.  สัดส่วนจ านวนครูและบุคลากรกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลัง  ครูและบุคลากรมีความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
  5.  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร้อย 
ร่มรื่น  สวยงามและปลอดภัย 
  6.  ได้รับความร่วมมือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ               
ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรภายนอกในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  7.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน มีการนิเทศติดตาม การวัดผลและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผล  มีบันทึกหลังสอน  และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100 
  8.  ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
  9.  ผู้ เรียนเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
  10.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยทุกคนมีส่วนร่วม 
 

       4.2.2  จุดที่ควรพัฒนา   
  1.  พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา  เพ่ือติดตามดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด             
เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
  2.  ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกสาขาวิชาได้รับ
การส่งเสริม  จัดท า  การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์                 
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
  3.  ประชาสัมพันธ์  แนะแนวการศึกษาต่อ  ให้นักเรียนเข้าศึกษาในระบบทวิภาคีของ
แต่ละสาขาวิชาเพ่ิมข้ึนอย่างมีเป้าหมาย 
 

       4.2.3  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
  1.  จัดท าโครงการวิจัยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
  2.  โครงการระดมทรัพยากรทุนเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  ผลิตโครงงาน  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา 
  3.  โครงการ  Open  House  แนะแนวศึกษาต่อเน้นในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 
  4.  จัดโครงการทวิภาคีมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 



 
 

       4.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  1.  พัฒนาเป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
  2.  พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  สนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและทวิศึกษาเพ่ิมขึ้น
ครบทุกสาขาวิชา 
  4.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและพอเพียงกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
  5.  ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ในการจัด
อาชีวศึกษา 
  6.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  7.  เพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม               
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  8.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 
  9.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบท
ความเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


