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รายงานผลการประเมินตนเอง 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สวนท่ี 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

       1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ดำเนินการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของ

สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา จากการบริหารงานแบบมีสวนรวมทำใหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  ในปการศึกษา 2564 มีระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"  

           1.1.1 ผลผลิต (Output) 

มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค   รอยละ  97.27 

           ประเด็นท่ี 1.1  ดานความรู                                 รอยละ  100.00 

           ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช               รอยละ   92.00 

           ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค รอยละ 95.79 

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา       รอยละ  100            

           ประเด็นท่ี 2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา                  รอยละ  100 

           ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   รอยละ  100 

           ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ                      รอยละ  100 

           ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ            รอยละ  100 

มาตรฐานท่ี 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู   รอยละ   90            

           ประเด็นท่ี 3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู     รอยละ  100 

           ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  รอยละ   60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    รอยละ  97.53 

ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" (รอยละ 80 ข้ึนไป) 

           1.1.2 ผลลัพธ (Outcome) 
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                จากการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม สงผลใหนักเรียน นักศึกษา มีผลการสอบมาตรฐาน

วิชาชีพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ อยูในระดับ ดีเลิศ และผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค อยูในระดับ ดีเลิศ  สงผลใหสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัล ตาง ๆ ดังนี้ 

                รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

                     1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 

ขนาดกลาง ปการศึกษา 2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

                     2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำป พ.ศ. 2564 ปที่ 

4 ติดตอกัน โดย กรมสวัดิการและคุมครองแรงงาน 

                     3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ออกแบบตัดเย็บชุดจากผาไทย แกเอกอัครราชฑูตและคูสมรส ประจำประเทศลักเซมเบิรกและประเทศสเปน 

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดใหการสนับสนุนในการเปนเจาภาพสถานที่การจัดการแขงขัน

งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 โดย สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลหนวยงานดีเดน การแขงขันประกวดสุนทรพจนและ

ความรูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสูภาษาจีน” รอบคัดเลือกแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 โดย 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับเกียรติบัตรรางวัล องคการมาตรฐานเหรียญทอง ระดับ

ภาคภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ภาคเหนือ ที่มีผลการประเมินระดับ 3 ดาว โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลองคกรคุณธรรมตนแบบ ภายใตแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย จังหวัดแพร 

                     9. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดทำบทเพลง "บานเกิดเมือง

นอน" เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ ผานระบบ Social Media โดย กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในภาค 3 

                     10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการแผนธุรกิจ โดย อาชีวศึกษา

จังหวัดแพร 

              รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา 

                    1. รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ในระดับชาติ ระดับภาค และระดับ
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จังหวัด ประจำปการศึกษา 2564 

                    2. รางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำป 2564 โดย กระทรวงวัฒนธรรม 

                    3. รางวัลดีเดนการประกวดผลงาน สื่อแอนิเมชั่นสรางสรรคเพื่อสงเสริมความซื่อสัตยแกเด็ก 

โครงการสื่อเพื่อสรางสำนึกพลเมือง โดย สถาบันพระปกเกลา 

                    4. รางวัลการประกวดสุนทรพจนและความรูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ประจำป 2564 

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

               1.1.3 ผลสะทอน (Impact)  

                    จากการท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การทำความรวมมือในการรวมพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน สงผลใหการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถาน

ศึกษาในปการศึกษา 2564 สูงกวาปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

                                                      ปการศึกษา 2563    ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค  93.64           97.27 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา                        100.00           100.00 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู                   90.00            90.00 

                             รวม                                95.88           97.53

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

1.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดย

ทำการลงนามความรวมมือในการรวมพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการสนับสนุนครูฝกในสถานประกอบการ 

2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน   

3.  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการถายทอดความรูแก

ชุมชน 

4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีเครือขายความรวมมือกับชุมชน และสถานประกอบการ อยางหลากหลาย

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ประสบความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายที่สำคัญที่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียน ตลอดจนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ  ในการดำเนินการตาม

นโยบาย ไดแก  

                     1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 
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ขนาดกลาง ปการศึกษา 2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

                     2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำป พ.ศ. 2564 ปที่ 

4 ติดตอกัน โดย กรมสวัดิการและคุมครองแรงงาน 

                     3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ออกแบบตัดเย็บชุดจากผาไทย แกเอกอัครราชฑูตและคูสมรส ประจำประเทศลักเซมเบิรกและประเทศสเปน 

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดใหการสนับสนุนในการเปนเจาภาพสถานที่การจัดการแขงขัน

งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 โดย สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลหนวยงานดีเดน การแขงขันประกวดสุนทรพจนและ

ความรูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสูภาษาจีน” รอบคัดเลือกแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 โดย 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับเกียรติบัตรรางวัล องคการมาตรฐานเหรียญทอง ระดับ

ภาคภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ภาคเหนือ ที่มีผลการประเมินระดับ 3 ดาว โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลองคกรคุณธรรมตนแบบ ภายใตแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย จังหวัดแพร 

                     9. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดทำบทเพลง "บานเกิดเมือง

นอน" เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ ผานระบบ Social Media โดย กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในภาค 3 

                    10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการแผนธุรกิจ โดย อาชีวศึกษา

จังหวัดแพร 

                    11. รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ในระดับชาติ ระดับภาค และระดับ

จังหวัด ประจำปการศึกษา 2564 

                    12. รางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำป 2564 โดย กระทรวงวัฒนธรรม 

                    13. รางวัลดีเดนการประกวดผลงาน สื่อแอนิเมชั่นสรางสรรคเพื่อสงเสริมความซื่อสัตยแกเด็ก 

โครงการสื่อเพื่อสรางสำนึกพลเมือง โดย สถาบันพระปกเกลา 

                    14. รางวัลการประกวดสุนทรพจนและความรูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ประจำป 2564 

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

โครงการ  “เรือนเพาะชำภูมิปญญาบูรณาการวิถี” (Wisdom by Integrating Nursery : WIN) 

4.1  ความเปนมาและความสำคัญ 

      สถานการณโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตางกับสถานการณโลกในศตวรรษที่ 20 มีความเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วในทุกดาน ท้ังเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะในเรื่องระบบการศึกษาตองมี

การพัฒนาทักษะแหงอนาคตใหมในการสานตอทักษะการเรียนรูนวัตกรรม (Learning skill and Innovation) 

ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life skill and career skill) และ ทักษะดานขอมูลขาวสาร การสื่อสาร 

เทคโนโลยี (Information and Technology skill) ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

      ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกอต้ังเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

(Partnership for 21st Skills) นั้น หรือเรียกสั้น ๆ วา เครือขาย P21 ซึ่งสรุปวาเยาวชนรุนใหมควรมีทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรมท่ีเรียกวา 3R 4C  (3R คือ Reading , Writing และ Arithmetic , 4C คือ (Critical 

Thinking , Communication , Collaboration และ Creative)  รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพและทักษะดาน

สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เพราะทักษะเหลานี้จะเปนพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชนรุนใหมใหสามารถสราง

นวัตกรรมใหม ๆ ใหแกประเทศชาติ ประเทศใดสามารถสรางสรรคนวัตกรรมไดมาก ก็จะเปนประเทศที่มีความ

ม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน  

      ในการพัฒนาเยาวชนคนรุนใหมใหสามารถสรางสรรคนวัตกรรมไดนั้น จะตองใชทักษะดังกลาวขางตนมาใช

ในการสังเคราะหขอมูล (Data) ใหเปนสารสนเทศ (Information)  สังเคราะหสารสนเทศใหเปนความรู 

(Knowledge) และสามารถสังเคราะหความรูใหเปนภูมิปญญา (Wisdom) จากนั้นก็สามารถใชภูมิปญญา

สรางสรรคนวัตกรรม (Innovation) ได  ซึ่งกระบวนการสังเคราะหจากขอมูล (Data) จนไปสุดปลายทางที่

นวัตกรรม (Innovation) นั้น ตองอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม (Ethics)  

      การจัดการศึกษาเพื่อท่ีจะปลูกฝงและเสริมสรางทักษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน นักศึกษาและผูสำเร็จ

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น  นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแลว การ

ปลูกฝงและเสริมสรางผานกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษานอกชั้นเรียนที่มีความหลากหลายและดำเนินการ

อยางตอเนื่อง โดยยึดนักเรียน นักศึกษาเปนสำคัญก็มีความสำคัญอยางยิ่ง 

       กิจกรรมหนาเสาธง เปนกิจกรรมที่มีนักเรียน นักศึกษาที่สถานศึกษามารวมกันในชวงเวลาประมาณ 30 

นาที เปนชวงเวลาท่ีสามารถปลูกฝง สรางเสริม ประสบการณเติมเต็มความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม ได

เปนอยางดี โครงการเรือนเพาะชำภูมิปญญาบูรณาการวิถี (Wisdom by Integrating Nursery : WIN)  จึงจัด

ทำข้ึนเพ่ือการน้ี 

 

4.2  วัตถุประสงค 
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       1.  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดรับรูขอมูล ขาวสารและความรู (Data , Information and  

Knowledge) ท่ีเปนองคประกอบสำคัญในการทำใหเกิดภูมิปญญา (Wisdom) นำมาซึ่งการสรางนวัตกรรม 

(Innovation)  

       2.  เพ่ือใหมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 3R 4C 

       3.  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะท่ีสำคัญในการใชชีวิตและการทำงาน 

       4.  เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

4.3  กรอบความคิด 

                                                  กรอบความคิด 

                              โครงการ “เรือนเพาะชำภูมิปญญาบูรณาการวิถี” 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จะมอบหมายใหนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาคนควาขอมูล (Data) จากสื่อตาง ๆ 

เพ่ือนำมาสังเคราะหใหเปนสารสนเทศ (Information) จนทำใหเกิดเปนองคความรู (Knowledge) ในเรื่องตาง 

ๆ ซ่ึงจะนำไปสูสังเคราะหใหเปนภูมิปญญา (Wisdom) จากนั้นก็จะสามารถใชภูมิปญญาสรางสรรคใหเกิด

นวัตกรรม (Innovation) 

       โดยในทุกกระบวนการทำงานจะมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม (Ethics) และเมื่อดำเนินการครบ

ถวนทุกกระบวนการแลว จะทำใหนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร เปนผูที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

                                              คุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.  3R , 4C 

2.  ทักษะที่สำคัญในการใชชีวิตและการทำงาน 

-  คิดสรางสรรค  (Creative)                      

-  รูเทาทันสื่อ  (Media Knowledge)         

-  มีความยืดหยุน (Flexible)                             

-  ความเปนผูนำ (Leadership) 

-  ใสใจนวัตกรรม (Innovation Attentive)                    

-  การสื่อสารดวยภาษาจีน (Chinese)   

-  รูจักสังคม (Socially)                              

-  ความมีวินัย (Discipline)       

-  สื่อสารดีและชาญฉลาด (Smart Communication)     

-  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy)    



29/5/65 09:30 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0244 9/97

-  การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ (Communicate in English) 

-  เรียนรูนวัตกรรม (Learn Innovation)    

-  ความรับผิดชอบดวยหนาท่ี (Responsibility)                

-  สรางแรงบันดาลใจ (Inspiration)     

-  มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence)              

-  กาวทันเทคโนโลยี (Technology knowingly) 

-  ทันสมัยกับความเปนไปของโลก (Global up date) 

4.4  วิธีการดำเนินงาน 

1.  เปล่ียนผูควบคุมดูแลกิจกรรมหนาเสาธงจากครูเปนนักเรียน นักศึกษา 

2.  จัดหาเครื่องมือ สื่อ โสตทัศนูปกรณที่จำเปน 

3.  มอบหมายใหนักเรียน นักศึกษาจัดตัวแทนรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมหนาเสาธง ในแตละวัน 

4.  นักเรียน นักศึกษารวมกันกำหนดข้ันตอนของกิจกรรมขอบขายของเนื้อหาสาระในการนำเสนอขอมูล 

ขาวสารและความรูท่ีจะนำมาเสนอในแตละวัน 

5.  มอบหมายใหครูและบุคลากรการศึกษาทุกคน สามารถเติมเต็มขอมูลขาวสารและความรูของนักเรียน 

นักศึกษา ในแตละวันได 

6.  ดำเนินการขั้นตอนท่ีกำหนดตามโครงการเรือนเพาะชำภูมิปญญาบูรณาการวิถี (Wisdom by Integrating 

Nursery : WIN) 

7.  ประเมินผล 

8.  นำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงโครงการเรือนเพาะชำภูมิปญญาบูรณาการวิถี (Wisdom by 

Integrating Nursery : WIN) 

 

กระบวนการดำเนินงาน 

1.  เวลา 07:00 – 07.30 น. ครูเวรประจำวันบริเวณประตูดานหนาและประตูดานหลังวิทยาลัยฯ  

2. เวลา 07:00 – 07.30 น. การประชาสัมพันธขาวสารใหนักเรียนนักศึกษาสถานการณปจจุบัน โดยครูและ

นักเรียน นักศึกษา  

3. เวลา 07:30 น. - 07:33 น. เปดเพลงมารชวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร เพื่อกระตุนนักเรียน นักศึกษาเขาแถว

หนาเสาธง 

4. เวลา 07:33 น. – 07:35 น. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชา กระตุนในการเขาแถวการจัดแถวให

เรียบรอย 

5. เวลา 07:35 น. - 07:45 น. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชา รองเพลงชาติ สวดมนต แผเมตตา รองเพลง
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สดุดีจอมราชา 

ุ6. เวลา 07:45 น. 

- การเปดคลิปหนังสั้น เกี่ยวกับดานคุณธรรม จริยธรรม  

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

- ภัยสังคม  

- ขอกฎหมายตาง ๆ 

- คลิปที่ใหความรูอีกมากมาย ตามสถานการณในโลกปจจุบันโดยตัวแทนนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชา พรอมสรุป

สาระสำคัญของคลิปที่เปด 

 (ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเปนผูท่ีไปคนหาคลิปวีดีโอมานำเสนอ) 

- เม่ือนักเรียน นักศึกษาสรุปคลิปวีดีโอเสร็จแลวครูดำเนินการสรุปเพ่ิมเติม 

- ทบทวนบทเรียนการสนทนาภาษาอังกฤษ/จีน 

7. เวลา 07:45 น. – 08:00 น. ครูที่ปรึกษา Home Room นักเรียน นักศึกษา เช็คชื่อ นักเรียน นักศึกษา เพื่อ

ทราบวานักเรียน นักศึกษามาวิทยาลัยหรือไม หากนักเรียน นักศึกษา ไมมาวิทยาลัยฯ จะไดแจงใหกับผูปกครอง

ไดรับทราบ 

8. เวลา 07:50 น. – 08:00 น. ครูเวรประจำวันแจงขาวสารสำคัญใหกับนักเรียน นักศึกษาไดรับทราบพรอมกับ

การสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับครูชาวตางชาติเพ่ือเพิ่มทักษะดานการสนทนาภาษาตางประเทศ 

 

4.5 ผลการดำเนินงาน 

     จากการดำเนินงานตามโครงการเรือนเพาะชำภูมิปญญาบูรณาการวิถี (Wisdom by Integrating Nursery 

: WIN) สงผลใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

     เชิงปริมาณ 

      - นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการเรือนเพาะชำภูมิปญญาบูรณาการวิถี (Wisdom by Integrating 

Nursery : WIN) รอยละ 92.00 

     เชิงคุณภาพ  

      -. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ป

การศึกษา 2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

      - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำป พ.ศ. 2564 ปที่ 4 ติดตอกัน โดย 

กรมสวัดิการและคุมครองแรงงาน 

      - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกแบบตัดเย็บ

ชุดจากผาไทย แกเอกอัครราชฑูตและคูสมรส ประจำประเทศลักเซมเบิรกและประเทศสเปน โดย สำนักงานคณะ
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กรรมการการอาชีวศึกษา 

      - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดใหการสนับสนุนในการเปนเจาภาพสถานที่การจัดการแขงขันงานประชุม

วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 โดย สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา 

      - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลหนวยงานดีเดน การแขงขันประกวดสุนทรพจนและความรูภาษาจีน 

ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสูภาษาจีน” รอบคัดเลือกแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 โดย สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

      - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับเกียรติบัตรรางวัล องคการมาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคภาคเหนือ 

ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ที่มี

ผลการประเมินระดับ 3 ดาว โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลองคกรคุณธรรมตนแบบ ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหง

ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย จังหวัดแพร 

      - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดทำบทเพลง "บานเกิดเมืองนอน" เพื่อเผย

แพรประชาสัมพันธ ผานระบบ Social Media โดย กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ภาค 3 

      - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการแผนธุรกิจ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดแพร 

      - นักเรียน นักศึกษา ไดรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ในระดับชาติ ระดับภาค และ

ระดับจังหวัด ประจำปการศึกษา 2564 

      - นักศึกษา ไดรับรางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำป 2564 โดย กระทรวงวัฒนธรรม 

      - นักเรียน ไดรับรางวัลดีเดนการประกวดผลงาน สื่อแอนิเมชั่นสรางสรรคเพื่อสงเสริมความซื่อสัตยแกเด็ก 

โครงการสื่อเพื่อสรางสำนึกพลเมือง โดย สถาบันพระปกเกลา 

      - นักศึกษา ไดรับรางวัลการประกวดสุนทรพจนและความรูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ประจำป 2564 

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      - ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

      - ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ อยูในระดับ ดีเลิศ 

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

1.  นักเรียนนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสาร ความรู เพ่ิมมากขึ้น 

2. นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึน 

3. นักเรียนนักศึกษามีทักษะสำคัญในการใชชีวิตและการเรียนมากข้ึน 
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สวนท่ี 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 54000

  โทรศัพท 0 5451 1286  โทรสาร 0 5451 174

  E-mail Phraevoc@hotmail.com  Website www.pvc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร เปนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวง

ศึกษาธิการ เดิมคือ โรงเรียนประชาบาล (วัดหลวง)  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร  เปดสอนวิชาทอ

ผาเพียงอยางเดียว ตอมาจังหวัดแพร ไดขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ  เปดสอนแผนก ชางตัดเสื้อ  ขึ้นอีกแผนก

หน่ึง  จึงไดแยกออกจากโรงเรียนประชาบาลตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม  2480 โดยสรางโรงเรียนขึ้นใหมชื่อวา  

โรงเรียนชางทอผาและตัดเย็บเสื้อผา ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน  โรงเรียนชางเย็บผา โรงเรียนการชางสตรีแพร  

โรงเรียนอาชีวศึกษาแพร  ตามลำดับ และไดยกฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  (วิทยาเขต 2)  เมื่อวันที่  1  

ตุลาคม  2519  ตอมากรมอาชีวศึกษา  ประกาศแยกวิทยาเขตเปน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม  2522  เปนตนมา  มีผูบริหารซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงครูใหญ/อาจารยใหญ/ผูอำนวยการ รวมทั้งสิ้น

จำนวน 19 คน ผูอำนวยการคนปจจุบัน คือ นายโอภาส  ปญญาพฤกษ

  การจัดการศึกษา

  วิยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดการศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคี  จัดการเรียนการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 

  สภาพชุมชน

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  ตั้งอยูในยานชุมชนในตัวอำเภอเมืองแพร  หางจากศาลากลางจังหวัดแพร  

ประมาณ 1   กิโลเมตร  มีพื้นที่ติดตอ  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดกับ   โรงเรียนเจริญศิลป 

  ทิศใต  ติดกับ   ถนนภูเก็ต  ยานชุมชน 
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  ทิศตะวันออก ติดกับ   ศูนยการคากาดน้ำทอง 

  ทิศตะวันตก   ติดกับ   ถนนยันตรกิจโกศล 

  สภาพเศรษฐกิจ

  เศรษฐกิจจังหวัดแพร ในป 2564  คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.7  (โดยมีชวงคาดการณที่ รอยละ 2.0-3.4) 

โดยมีดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการใชจายภาครัฐ เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ดานการ

ผลิต (อุปทาน) ภายในจังหวัด คาดวาขยายตัวรอยละ 3.8 ตอเนื่องจากปกอนที่ขยายตัวรอยละ 3.7 (โดยมีชวงคาด

การณที่รอยละ 3.0-4.5) จากดานการผลิตภาคบริการ ที่ขยายตัว รอยละ 3.9 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.2–

4.6) เปนผลจากจำนวนนักทองเที่ยว และปริมาณการใชไฟฟา ภาคบริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ไดรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง รวมทั้งนโยบายมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 

และการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดทองเที่ยวเมืองรอง ดานการผลิตภาคเกษตรกรรม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.6 

(โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.1-4.8) เปนผลจาก ปริมาณผลผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวและสุกรที่เพิ่มขึ้น เนื่องมา

จากสภาพอากาศและปริมาณน้ำท่ีเอื้ออำนวย ตอการเพาะปลูกและความตองการบริโภคสุกรยังมีอยางตอเนื่อง ดาน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดวาจะ ขยายตัวรอยละ 3.4 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.8-4.0) เปนผลจากการ

เพ่ิมข้ึนของปริมาณการใชไฟฟา อุตสาหกรรมและจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ดานการใชจาย (อุปสงค) ภายใน

จังหวัด คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.1 ฟนตัวจากป กอน ที่หดตัวรอยละ -9.0 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.4-

4.9) จากดานการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะ ขยายตัวรอยละ 4.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 4.0–5.4) สะทอน

จากพ้ืนที่ขออนุญาตกอสราง สินเชื่อเพื่อ การลงทุน และรถยนตที่จดทะเบียนใชในการพาณิชยที่เพิ่มขึ้น ดานการใช

จายภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.1 (โดยมีชวงคาดการณรอยละ 3.7-4.5) เปนผลจากการโครงการลงทุนตางๆ 

ของภาครัฐที่ลงไปยังชุมชน หมูบานเปนโครงสรางพื้นฐาน ประกอบกับมาตรการเรงรัดการเบิกจายของสวนราชการ 

และ ดานการบริโภค ภาคเอกชน คาดวาขยายตัวรอยละ 3.4 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.5–4.3) เปนผลจาก

การเพิ่มข้ึนของ จำนวนรถยนตน่ังจดทะเบียนใหม และปริมาณการใชประปาภาคครัวเรือน เปนสำคัญ ดาน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด คาดวาเงินเฟอทั่วไปในป 2564 อยูที่รอยละ 1.2 (โดยมีชวงคาดการณรอยละ 

0.7 – 1.5) ขยายตัวตอเนื่องจากปกอนที่ขยายตัวรอยละ 0.1 ตามการขึ้ นของราคาสินคาหมวดอ่ืนๆ ไมใชอาหาร

และ เครื่องดื่ม ไดแก หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกฮอล และหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร (น้ำมัน 

เชื้อเพลิง) เปนสำคัญ ดานการจางงานในป2564 การมีงานทำของประชากรในจังหวัดแพร พบวา มีจำนวน 

222,336 คน แยกเปน ชาย จำนวน 119,563 คน คิดเปนรอยละ 53.80 ของจำนวนผูมีงานทำทั้งหมด และหญิง 

จำนวน 102,774 คน คิดเปนรอยละ 46.20 ของจำนวนผูมีงานทำทั้งหมด  อาชีพที่ผูมีงานทำประกอบอาชีพมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละของจำนวนผูมีงานทำทั้งหมด 

1. ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือทางดานการเกษตรและการประมง จำนวน 81,045 คน คิดเปนรอยละ 36.40   

2. พนักงานบริการ พนักงานในรานคาและตลาด จำนวน 41,252 คน คิดเปนรอยละ 18.60 
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3. ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ จำนวน 38,726 คน คิดเปนรอยละ 17.40  

4. อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขายและการใหบริการ จำนวน 18,862 คน คิดเปนรอยละ 8.50 

5. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จำนวน 16,271 คน คิดเปนรอยละ 7.30 

  สภาพสังคม

  ภูมิศาสตร 

จังหวัดแพรเปนจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางเสนรุงเหนือที่ 17.70 ถึง 18.84 องศา กับเสนแวงที่ 

99.58 ถึง 100.32 องศา อยูสูงกวาระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวง

หมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 555 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร  (ถึงสถานีรถไฟเดนชัย) มีเนื้อที่

ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร คิดเปนรอยละ 1.27 ของพื้นที่ประเทศ     

จัดเปนพ้ืนที่จังหวัดขนาดกลาง มีความกวางประมาณ 59 กิโลเมตร (วัดจากตะวันออกสุดของอำเภอเมืองตะวันตก

สุดของอำเภอลอง ) มีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร (วัดจากเหนือสุดของอำเภอสอง ใตสุดของอำเภอวังชิ้น ) 

ปจจุบัน ท่ีตั้งของจังหวัดแพรนับเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางรถยนต ที่สำคัญแหงหนึ่งของภาคเหนือที่ติดตอ

ไปยังจังหวัดนาน พะเยา เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม จึงเรียกไดวาจังหวัดแพรเปน ประตูสูลานนา  

อาณาเขต 

• ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพะเยาและนาน 

• ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนาน 

• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดลำปาง 

• ทิศใต ติดกับจังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดสุโขทัย 

ภูมิประเทศ 

จังหวัดแพรเปนจังหวัดท่ีมีภูเขาลอมรอบทั้งสี่ทิศ มีภูเขาที่สูงที่สุดอยูที่ ดอยขุนสถาน (บางชื่อเรียกวาดอยธง) สูง 

1,630 เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยทั่วไปพื้นที่ราบจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 

120-200 เมตร สำหรับตัวเมืองแพรมีความสูง 161 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แมน้ำยมเปนลำน้ำที่สำคัญ

ท่ีสุดของจังหวัดแพรตนกำเนิดจากเทือกเขาผีปนน้ำ อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 320 27 0 347

ปวช.2 270 88 0 358

ปวช.3 255 45 0 300

รวม ปวช. 845 160 0 1005

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 251 45 296

ปวส.2 308 77 385

รวม ปวส. 559 122 681

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 355 256 72.11

ปวส.2 412 349 84.71

รวม 767 605 78.88

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 359 243 67.69

ปวส.2 405 354 87.41

รวม 764 597 78.14

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
4 4 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 60 60 59

ขาราชการพลเรือน 3 - -

พนักงานราชการครู 7 7 7

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - -

ครูพิเศษสอน 15 5 15

เจาหนาที่ 15 - -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
22 - -

รวม ครู 82 72 81

รวมทั้งสิ้น 127 72 81

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณิชยกรรม 5 4 9

ศิลปกรรม 2 1 3

คหกรรม 3 3 6

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 1 2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 1 1

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0

พาณิชยนาวี 0 0 0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม
0 0 0

รวมทั้งสิ้น 11 10 21

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 8

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 5

รวมทั้งสิ้น 16

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 9032887.00

งบดำเนินงาน 7637391.38

งบลงทุน 4304660.00

งบเงินอุดหนุน 3674695.55

งบรายจายอื่น 4366204.00

รวมทั้งสิ้น 29015837.93

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  “คุณธรรมดี ทักษะเดน เนนนวัตกรรม นำชุมชน”

  อัตลักษณ

  มารยาทดี  มีน้ำใจ  ใฝเรียนรู 

  เอกลักษณ

  ทักษะเดน เนนความประณีต มีจิตบริการ

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน
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  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพตามมาตรฐานสากล มุงใหผูเรียนมีคุณธรรมนำความรู สรางสรรค

นวัตกรรม โดยการประยุกตศาสตรพระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูประเทศไทยยุค 4.0

  พันธกิจ

  1. สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน ดานอาชีวศึกษา 

2. สงเสริม พัฒนาการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสูระดับสากล 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ ปลูกจิตอาสาดวยการบริการสังคม 

5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา สรางองคความรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

  เปาประสงค

  1. เพ่ือสรางความเขมแข็ง เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาชีพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงาน ศักยภาพของพ้ืนที่และระดับสากล 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถพัฒนาประเทศใหม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

4. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานวิชาการ วิชาชีพอยางทั่วถึง 

5. เพ่ือเผยแพรและนำองคความรูดานการวิจัย สรางนวัตกรรม มาใชในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาและใหบริการชุมชน 

  ยุทธศาสตร

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการ 

2. สงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาหลักสูตรและความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับ

บริบทและความเปลี่ยนแปลง 

3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรวมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน

อาชีวศึกษา 

4. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู พัฒนาสูอาชีวศึกษาเปนเลิศ 

  กลยุทธ

  1. พัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ในแตละ

สาขางาน และสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ มีทักษะท่ีจำเปนเพ่ือนำสูความสำเร็จ มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม และเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
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2. สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงานและสถานประกอบการ สามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน 

3. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน มีการ

พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือ

ขาย 

4. จัดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร พ.ศ. 2561 และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปลูกฝงจิตสำนึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหา

กษัตริย สงเสริมการเปนผูมีจิตอาสาบริการชุมชน อนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

6. สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน ตลอดจนมีการ

เผยแพร 

7. บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและชุมชน  

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเดน ประจำป 2563 ปที่ 3 ติดตอกัน
ชนะ

เลิศ
ชาติ

กรม

สวัสดิการ

และ

คุมครอง

แรงงาน

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวร

และระบบสมองกลฝงตัว ชื่อผลงาน SRP 2020 (Survey of risk point) การออก

สำรวจจุดเส่ียง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

คณะ

กรรมการ

การ

อาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน

บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงาน

คณะ

กรรมการ

การ

อาชีวศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร ชื่อผลงาน แซนดวิชสดพ้ืนเมือง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

คณะ

กรรมการ

การ

อาชีวศึกษา

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับ 3 ดาว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงาน

คณะ

กรรมการ

การ

อาชีวศึกษา

องคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดกลาง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงาน

คณะ

กรรมการ

การ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ปการศึกษา

2563

ชนะ

เลิศ
ภาค

กระทรวง

ศึกษาธิการ

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำป พ.ศ. 2564 ปที่ 4 ติดตอกัน
ชนะ

เลิศ
ชาติ

กรมสวัดิการและ

คุมครองแรงงาน
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ออกแบบตัดเย็บชุดจากผาไทย แกเอกอัครราชฑูตและคูสมรส

ประจำประเทศลักเซมเบิรกและประเทศสเปน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดใหการสนับสนุนในการเปนเจาภาพสถานที่การ

จัดการแขงขันงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย

(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

รางวัลหนวยงานดีเดน การแขงขันประกวดสุนทรพจนและความรูภาษาจีน

ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสูภาษาจีน” รอบคัดเลือกแหงประเทศไทย ครั้งที่

14

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับเกียรติบัตรรางวัล องคการมาตรฐานเหรียญทอง

ระดับภาคภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

รางวัลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ที่มีผลการ

ประเมินระดับ 3 ดาว

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

รางวัลองคกรคุณธรรมตนแบบ ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแชงชาติ

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชนะ

เลิศ
จังหวัด จังหวัดแพร

รางวัลชนะเลิศการประกวดจัดทำบทเพลง "บานเกิดเมืองนอน" เพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธ ผานระบบ Social Media

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

กองทัพภาคที่ 3

กองอำนวยการ

รักษาความมั่นคง

ภายในภาค 3

รางวัลชนะเลิศ โครงการแผนธุรกิจ
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดแพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร เขารวมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน เพื่อ

นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศึกษาธิการ

จังหวัดแพร
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดสนับสนุนการจัดงานประเพณีไหวพระธาตุชอแฮ

เมืองแพรแหตุงหลวง ประจำป 2565

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วัดพระธาตุชอแฮ

พระอารามหลวง

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

วาท่ีรอยตรีฐิติ ทะนันชัย 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวรัชนีพร รักเรือง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางกรณิศ ขจรบุญณินทร 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางปยะพันธุ ตันมา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายธนิพนธ กุณวงศ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางเพียงแพน อุปทอง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางปาริชาติ แสงหลา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสุเทพ ชำนาญ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางชลวรรณ เรือนคำ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสายชล ชูจุย 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางดุษณี ปญญาพฤกษ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางวิไลวรรณ รองพืช 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายคฑาวุธ สุขแกว 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางมาลา แควชล 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวกานตพิชชา สังฆะสอน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



29/5/65 09:30 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0244 25/97

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุนิสา พรมใจ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

Miss Li Ran 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายวันชัย เปลี่ยนสุวรรณ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวสุพรรณี เวียงยา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวปุญชรัสมิ์ จำรูญ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางปาริชาติ ดาดุล 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสงกรานต กาพิยะ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนิภัทร คุณารูป 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ.

2563

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำป พ.ศ. 2563

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางปาริชาต สุพล 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำป พ.ศ. 2563

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ 

รางวัล Excellent Teacher 4.0 ประจำป พ.ศ.2563

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางปาริชาต สุพล 

รางวัล Excellent Teacher 4.0 ประจำป พ.ศ.2563

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปติญา อาจไชยชาญ 

รางวัล Excellent Teacher 4.0 ประจำป พ.ศ.2563

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปติญา อาจไชยชาญ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ในโครงการการนำนวัตกรรมสูการเรียนรู

ดานอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือ

ชนะ

เลิศ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นางสาวรัชตธร พรหมศิลป 

รางวัลระดับเหรียญเงิน ในโครงการการนำนวัตกรรมสูการเรียนรู

ดานอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคเหนือ

นางสาวจุฑาทิพย ฝนแบน 

รางวัลระดับเหรียญเงิน ในโครงการการนำนวัตกรรมสูการเรียนรู

ดานอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคเหนือ

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนิพนธ รองพืช 

รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำป 2564
ชนะเลิศ ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปติญา อาจไชยชาญ 

รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำป 2564
ชนะเลิศ ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวประภาภรณ ปอาทิตย 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุทธิพงษ โชติพิสุทธิเมธี 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวเบญญาภา ขวงทิพย 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายนิพนธ รองพืช 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรัชตธร พรหมศิลป 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายทวี ไพกุมภัณฑ 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

วาท่ี ร.ต.เรวัธ จิตจง 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกิตติธัช ตันมา 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร



29/5/65 09:30 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0244 28/97

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางปาริชาต สุพล 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายปฏิภาณ สุภาษี 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายประสพชัย สินธุเทาว 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวิกา เรือนแกว 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

วาท่ี ร.ต.หญิง วราภรณ สิริพรรณมงคล 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายณัฐวุฒิ ศรีใจ 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายสัญญลักษณ คำตั๋น 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวกัญญารัตน อุตรวิเชียร 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายดนุพล เสนาธรรม 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางชุติมณฑน ปญญามาก 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นางสาวปทมา ประดับ 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

นายกิตติศักดิ์ ตาพงษ 

รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำ

ป พ.ศ. 2564

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพัชรีภรณ กวาวสิบสอง 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน SRP2020 (Survey of risk

point) การออกสำรวจจุดเสี่ยง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชรมัย พงษเพชร 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน SRP2020 (Survey of risk

point) การออกสำรวจจุดเสี่ยง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพนมหัตถ การินทร 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน SRP2020 (Survey of risk

point) การออกสำรวจจุดเสี่ยง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศรวิษฐ โพธิ์คำ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเยาวลักษณ มะโนวอน 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุภาวรรณ ปาแขม 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกานตธิดา สมแกว 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอัมรินทร หอมจำป 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอทิตยา จันทรดง 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิตาภา มางา 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสรอยสุดา ดับรอน 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐพร คำเปก 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวบุญสิตา เกาะกลาง 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน บุปผาพฤกษาสวรรค

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวสุพล สันปาแกว 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน แซนดวิชสดพ้ืนเมือง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวขวัญชนก ทองคำ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน แซนดวิชสดพ้ืนเมือง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเยาวภรณ เสนาธรรม 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน แซนดวิชสดพ้ืนเมือง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธัญญลักษณ ลาทอง 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ (ดัน-ยอน-เบาๆ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพิมพนารา เข่ือนรอบ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ (ดัน-ยอน-เบาๆ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวขวัญฤทัย สติดี 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ (ดัน-ยอน-เบาๆ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนภัทร อินจันทร 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ (ดัน-ยอน-เบาๆ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชโรชา เขื่อนคำ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน ขาวเกรียบรสน้ำพริกกะป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนัทวรรณ อุดฝน 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน ขาวเกรียบรสน้ำพริกกะป

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเขมจิรา ประมวล 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน น้ำพริกกบอเวจี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวจณิสตา นันใจวงค 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน น้ำพริกกบอเวจี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนัฐริกา พินทรากูล 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน น้ำพริกกบอเวจี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนัฐริกา พินทรากูล 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน น้ำพริกกบอเวจี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวบัณฑรวรรณ แสงภูติ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน แคบหมูเพ่ือสุขภาพ (ไขมัน

และโซเดียมต่ำ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชนิการต ชื่นชม 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน แคบหมูเพ่ือสุขภาพ (ไขมัน

และโซเดียมต่ำ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอัฑฒ หิรัญพิทักษ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน แคบหมูเพ่ือสุขภาพ (ไขมัน

และโซเดียมต่ำ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษฏ์ิ อินตะโจ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน แคบหมูเพ่ือสุขภาพ (ไขมัน

และโซเดียมต่ำ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเอกภพ มะโนอินทร 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โปรแกรมตรวจจับและ

ติดตามวัตถุ ดวยการใช Computer Vision สำหรับ Raspberry Pi4

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล จันทรแกว 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โปรแกรมตรวจจับและ

ติดตามวัตถุ ดวยการใช Computer Vision สำหรับ Raspberry Pi4

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพชรดนัย คำแสน 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โปรแกรมตรวจจับและ

ติดตามวัตถุ ดวยการใช Computer Vision สำหรับ Raspberry Pi4

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภกร รัตนะพฤกษ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โปรแกรมตรวจจับและ

ติดตามวัตถุ ดวยการใช Computer Vision สำหรับ Raspberry Pi4

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายขวัญเกลา โปเป 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โปรแกรมตรวจจับและ

ติดตามวัตถุ ดวยการใช Computer Vision สำหรับ Raspberry Pi4

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธนพร ดานนอก 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โปรแกรมตรวจจับและ

ติดตามวัตถุ ดวยการใช Computer Vision สำหรับ Raspberry Pi4

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพรซิตา เวชวิกูล 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โปรแกรมตรวจจับและ

ติดตามวัตถุ ดวยการใช Computer Vision สำหรับ Raspberry Pi4

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพันกร คงมั่น 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โปรแกรมตรวจจับและ

ติดตามวัตถุ ดวยการใช Computer Vision สำหรับ Raspberry Pi4

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสุรเชษฐ ศิริพิบูลยผล 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน หมดปญหาขีดเขียนเปอนผนัง

ดวยอุปกรณสรางสรรคสำหรับเด็ก (Rolly Art For Kids)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปยังกูร เดือนดาว 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน หมดปญหาขีดเขียนเปอนผนัง

ดวยอุปกรณสรางสรรคสำหรับเด็ก (Rolly Art For Kids)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวภัคจิรา สุภาพ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โครงปายนิทรรศการแบบพก

พา X2 (Portable Billboard Frame X2)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศิรินทรา สุยะสุข 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โครงปายนิทรรศการแบบพก

พา X2 (Portable Billboard Frame X2)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพรนิตา ขัตติยะ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โครงปายนิทรรศการแบบพก

พา X2 (Portable Billboard Frame X2)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนันทิดา อานุพาพันธ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โครงปายนิทรรศการแบบพก

พา X2 (Portable Billboard Frame X2)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกัญญา อำนวยพงษ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โครงปายนิทรรศการแบบพก

พา X2 (Portable Billboard Frame X2)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดารุณี ปนเปย 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โครงปายนิทรรศการแบบพก

พา X2 (Portable Billboard Frame X2)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพลอยชมพู เอี่ยมอาภรณ 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โครงปายนิทรรศการแบบพก

พา X2 (Portable Billboard Frame X2)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสิริกัญญา ชอบเลี้ยวรื่น 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โครงปายนิทรรศการแบบพก

พา X2 (Portable Billboard Frame X2)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุจิรา อินกา 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน โครงปายนิทรรศการแบบพก

พา X2 (Portable Billboard Frame X2)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปยอนันต กวางรอง 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เข็มกลัดรักษผา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกิตติพล บุญคง 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เข็มกลัดรักษผา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจันทรมณี พลแหลม 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เข็มกลัดรักษผา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพิมพตะวัน อารินทร 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เข็มกลัดรักษผา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนพัฒ มาวิ่ง 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เข็มกลัดรักษผา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐปคัลภ ใจจันทร 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เข็มกลัดรักษผา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธวัชชัย กลิ่นทุง 

การแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน เข็มกลัดรักษผา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจิตรสินี ทาบุญ 

การแขงขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปุญกฤษฎิ์ โสมนัส 

การแขงขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพีรดา วงศสวัสดิ์ 

การแขงขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพงศธร สามารถ 

การแขงขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจักรีวรรณ โพธิ์ศรี 

การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววิภรณรัตน วิริยะวงษ 

การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอภิญญา ไชยเมฆา 

การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเบญวรรณ หนอแกว 

การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธนาพร พลอยประดิษฐ 

การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปภาพินท อินทรสัตยพงศ 

การแขงขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชัญญานุช ประเทศ 

การแขงขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวขวัญชนก ทองคำ 

การแขงขันทักษะผสมเครื่องดื่มประเภทคลาสสิกบารเทนเดอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพัชรดนัย คำแสน 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ประเภท รองเพลงไทยสากลชาย

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอิศรา สีพันธุเนตร 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ประเภท ดนตรีไทย (ขลุยเพียงออ)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอังคณา พันดวง 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ประเภท ดนตรีไทย (ขิม)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธ์ิ ผาทอง 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวดมารยาทไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวภัทรวรินทร ยะการ 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวดมารยาทไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐปคัลภ ใจจันทร 

การประกวดออกแบบชุดผาไทย จังหวัดแพร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

กรมการพัฒนา

ชุมชน

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปยอนันต กวางรอง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล

ระดับ ปวส.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจันทมณี พลแหลม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล

ระดับ ปวส.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวธนัญญา เดชอุปการ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล

ระดับ ปวส.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิชาดา สินธุคำ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการแขงขันพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร

ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอังคณา พันดวง 

รางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำป 2564

ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

นายปุญธกฤษฎิ์ โสมนัส 

รางวัลดีเดนการประกวดผลงาน สื่อแอนิเมชั่นสรางสรรคเพื่อสงเสริมความ

ซ่ือสัตยแกเด็ก โครงการสื่อเพ่ือสรางสำนึกพลเมือง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สถาบันพระปกเกลา

นางสาวจิตรสินี ทาบุญ 

รางวัลดีเดนการประกวดผลงาน สื่อแอนิเมชั่นสรางสรรคเพื่อสงเสริมความ

ซ่ือสัตยแกเด็ก โครงการสื่อเพ่ือสรางสำนึกพลเมือง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สถาบันพระปกเกลา

นางสาวชรัญภรณ มีชัย 

รางวัลการประกวดสุนทรพจนและความรูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา

ประจำป 2564

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศศิวิมล เครืออาย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ

ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนันทณี วงศษา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ

ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชัญญานุช ประเทศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ

ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณิชชยา แวววับ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการแขงขันพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร

ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชลลดา กาวิน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative

Marketing Plan)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดารินทร บัวดารา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative

Marketing Plan)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดวงฤทัย ปนศิล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative

Marketing Plan)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรจนา นิลฟก 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ

ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายทินกร สุทธิประภา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ

ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศศิธร ใจนอย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ

ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนันทนภัส เจนแพทย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ 3D แอนิเมชั่น "R-Superhero ยอด

มนุษยคนพันธุ R"

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ วันดี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ 3D แอนิเมชั่น "R-Superhero ยอด

มนุษยคนพันธุ R"

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวมาธวี ถ่ินจันทร 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพุทธรักษ เฉยเผือก 

การแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงสากล

ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภานุพงศ บุญชม 

การแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาการหนาที่

พลเมืองและวิชาประวัติศาสตรไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพลกฤษ เกตุหิรัญ 

การแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การแขงขันตอบปญหาวิชาการหนาที่

พลเมืองและวิชาประวัติศาสตรไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพนิดา เรียงไร 

การแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุง หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอังคณา พันดวง 

การแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชิษณุชา ตันมา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน อุปกรณเพ่ิมพื้นที่ปลูกผักสวนครัว

(Garden Space)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปริญญากร สมบูรเถกิง 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน อุปกรณเพ่ิมพื้นที่ปลูกผักสวนครัว

(Garden Space)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชนกนันท ปนหม่ืน 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน อุปกรณเพ่ิมพื้นที่ปลูกผักสวนครัว

(Garden Space)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพัชรีภรณ กวาวสิบสอง 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ระบบรับแจงเหตุและเรื่องรองเรียน

(System for reporting incidents and complaints)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชรมัย พงษเพชร 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ระบบรับแจงเหตุและเรื่องรองเรียน

(System for reporting incidents and complaints)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวสุพล สันปาแกว 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน สบูวานนางคำ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวขวัญชนก ทองคา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน สบูวานนางคำ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณิชา แกววิเชียร 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน สบูวานนางคำ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนริศรา สังขกุล 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน สบูกระดาษสมุนไพร Herbal Paper

Soap

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสายฝน แสนมหา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน สบูกระดาษสมุนไพร Herbal Paper

Soap

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายตนหมอก เดือนดาว 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน 12 นักษัตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณนทกร สิริปยะสิงห 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน 12 นักษัตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวทัตชญา ฟูจิโอกะ 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน 12 นักษัตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวภูริชยา แกวสีนวล 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน 12 นักษัตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชนากานต วันตา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน 12 นักษัตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวรากร จักรบุตร 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน 12 นักษัตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววรัญญา จักรจาย 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน พวงมาลัยไมมงคล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอรพิณฑ ชัยธรรม 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน พวงมาลัยไมมงคล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายขจรยศ แสนสมบัติ 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน พวงมาลัยไมมงคล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤติยาภรณ พระคำลือ 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน พวงมาลัยไมมงคล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชนากานต ปนลูน 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน พวงมาลัยไมมงคล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนิลรัตน บุญตา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน พวงมาลัยไมมงคล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวิทวัฒน สุจันทร 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน พวงมาลัยไมมงคล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนรีกานต กุดกระโทก 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน พวงมาลัยไมมงคล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนรีกานต อุตกา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน พวงมาลัยไมมงคล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพนมหัตถ การินทร 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน โปรแกรมจดจำใบหนา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภัทรวัฒน จินดามงคล 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน โปรแกรมจดจำใบหนา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวัชรพล สอนจักร 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน โปรแกรมจดจำใบหนา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววรีรยา ณ โพคา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน โปรแกรมจดจำใบหนา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติศักดิ์ จันทรสระบัว 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน โปรแกรมจดจำใบหนา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพันกร คงมั่น 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน การพัฒนาระบบสตารทรถและปลด

ล็อคคอรถผานแอพพลิเคชั่น

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิปปกร เมืองมา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน การพัฒนาระบบสตารทรถและปลด

ล็อคคอรถผานแอพพลิเคชั่น

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอินทรธิดา อินทรรองพล 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ขนมปงโฮลวีทเสริมกระชายขาว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวมนัสนันท เจริญยิ่ง 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ขนมปงโฮลวีทเสริมกระชายขาว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพรชนก เหมืองเพิ่ม 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ขนมปงโฮลวีทเสริมกระชายขาว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศศิธร ใจนอย 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ขนมปงโฮลวีทเสริมกระชายขาว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายทินกร สุทธิประภา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ขนมปงโฮลวีทเสริมกระชายขาว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรจนา นิลฟก 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ขนมปงโฮลวีทเสริมกระชายขาว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวษาวลิน อินกา 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ไอศกรีมกลวยบวชชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเกศสุดา วันชัย 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ไอศกรีมกลวยบวชชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนิตา มินาลิน 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ไอศกรีมกลวยบวชชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิติมา เมืองคำ 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน ไอศกรีมกลวยบวชชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ประกอบดวย 4 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

   สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน

ดังน้ี

4.1 ดานการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบกับครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษารวมกับนักเรียน

กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนกับชุมชนทองถิ่น มีจิตอาสา

สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง มีพัฒนาการเหมาะสม สงเสริมสนับสนุนทุนการ

ศึกษาแกผูเรียน และมีระบบดูแลและชวยเหลือผูเรียนกลุมเสี่ยง

มาตรฐานที่ 4 ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
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สวนท่ี 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดตระหนักถึงความรู ความสามารถของผูเรียนที่จะออกสูสถาน

ประกอบการ จะตองมีความรู ความสามารถในทุกดานไมวาจะเปนทางดานวิชาการ ทักษะ

วิชาชีพและดานคุณธรรม จริยธรรม ในสาขาวิชาที่ตนเองไดเรียนรู ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษา

แพร จึงไดใหมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใหเปนที่มั่นใจไดวาผูที่จบการศึกษาออกไปสู

ตลาดแรงงานมีความรู ความสามารถจริง โดยมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเปนใบประกันความ

สามารถ  ซ่ึงสอดคลองกับระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ นักเรียนตองไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะ

เวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

     1.1.1) เชิงปริมาณ :  

           ระดับ ปวช.3 มีผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จำนวน 

287 คน สอบผานรอบแรก จำนวน 230 คน  

           ระดับ ปวส.2 มีผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จำนวน 

378 คน สอบผานรอบแรก จำนวน 310 คน  

     1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ดังนี้  ระดับ 

ปวช.3 สอบผานรอบแรก จำนวน 230 คน คิดเปนรอยละ 80.14  ระดับ ปวส.2 สอบผานรอบ

แรก จำนวน 310 คน คิดเปนรอยละ 82.01 ในภาพรวมมีผูเขารับการประเมินที่สอบผานใน

รอบแรก คิดเปนรอยละ 81.20  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     1.1.3) ผลสะทอน : จากการจัดระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของวิทยาลัย
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อาชีวศึกษาแพร สงผลใหการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร

รวมกับสถานประกอบการในรอบแรก มีนักเรียน นักศึกษา ผานเกณฑการประเมินคิดเปนรอย

ละ 81.20 ซึ่งจัดวาอยูในระดับยอดเยี่ยม สงผลสะทอนใหเกิดความเชื่อม่ันของผูปกครองในการ

สงบุตรหลานเขามาเรียนในสถานศึกษาแหงนี้

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนในการสงเสริมสนับสนุน

และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัด

กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน โครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

การเขียนแผนธุรกิจ การศึกษาดูงาน เปนตน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนประกอบอาชีพ

อิสระ เพ่ือใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจ และนำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและมี

รายไดระหวางเรียน  

    1.1.1) เชิงปริมาณ  

          1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ ตามโครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 

25 คน 

          2. จำนวนผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ จำนวน 25 คน (10 ธุรกิจ) ไดแก ธุรกิจสวยเลือกได ธุรกิจหมาลา ธุรกิจชานมไขมุก 

ธุรกิจน้ำแข็งไส ธุรกิจปงปงอินเตอร ธุรกิจศูนยบริการ บำรุงรักษาอุปกรณฯ ธุรกิจกาแฟริมสวน 

ธุรกิจสุคันธชาติ ธุรกิจ Berlery ปง ปง ปง และธุรกิจ S.C.Copy  

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : จากการสงเสริมศักยภาพการเปนผูประกอบการ โดยผูเรียนกลุมเปา

หมายการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 25 คน โดยผู

เรียนกลุมเปาหมายไดการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตางๆขางตนแลว นักเรียนนักศึกษา

ที่เขารวมกิจกรรม สามารถนำความรูและประสบการณที่ไดไปประกอบอาชีพอิสระของศูนยบม

เพาะ จำนวน 25 คน  คิดเปนรอยละ 100 นอกจากนี้ยังสงผลให วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ได

รับผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากำหนด ระดับจังหวัด ปการศึกษา 2563 มีคาคะแนนรอยละ 91.14 ระดับ 3 
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ดาว โดยผลการประเมินเกี่ยวกับผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 100 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    1.1.3) ผลสะทอน : จากผลการดำเนินงานศูนยบมเพาะฯของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรนั้น 

ทำใหมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนใจและเขาศึกษาดูงาน 

จำนวน 2 แหง คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร และ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง  

 

1.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดสงเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษาให

สอดคลองกับการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะท้ังดานความรู ความชำนาญ 

คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีคุณภาพ โดยกระตุนใหเกิดการแขงขันใน

ดานการเรียนการสอนวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะสงผลใหนักเรียน นักศึกษาเกิดความ

พยายามท่ีจะฝกฝนตนเองและใฝหาความรูอยางสม่ำเสมอ โดยไดจัดกิจกรรม/โครงการที่หลาก

หลาย เชน กิจกรรมการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ในระดับสถาน

ศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับชาติตอไป 

    1.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการตาง ๆ 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวมการประกวด

แขงขันทางดานวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งผลจาก

ประกวดแขงขันทางดานวิชาชีพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดของ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ปการศึกษา 2564 มีดังนี้ 

          ระดับสถานศึกษา                  ไดรับรางวัล จำนวน 23 รางวัล 

          ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร       ไดรับรางวัล จำนวน 22 รางวัล 

          ระดับภาคเหนือ                    ไดรับรางวัล  จำนวน 7 รางวัล 

          ระดับชาติ                         ไดรับรางวัล จำนวน 2 รางวัล 

              1.2.2) เชิงคุณภาพ : จากการสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร เขารวมแขงขันทางดานวิชาชีพนั้น นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลตาง ๆ ระดับ

ชาติ ดังน้ี 

           รางวัลชนะเลิศ                 - การแขงขันทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่องแตง

กายสูสากล 
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           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    - การแขงขันทักษะการแขงขันพิมพอังกฤษดวย

คอมพิวเตอร 

        สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ โดยในปการศึกษา 2564 ไดรับรางวัลระดับชาติ  มีผล

การประเมินตามขอ 1 และขอ 4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

    1.2.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนให

มีความสามารถทางดานทักษะวิชาชีพ ซึ่งสงผลใหผูปกครอง เกิดความมั่นใจในการสงบุตรหลาน

เขามาศึกษาตอมากข้ึน

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดตระหนักถึงระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถ

สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน โดยไดจัดใหมี

ระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียน โดยจัดทำโครงการกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการลด

ปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา โครงการ

ตรวจติดตามควบคุมการเขาหอพักบานเชาของนักเรียน นักศึกษา โครงการกิจกรรมพบและให

คำปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา (Home Room) เพื่อลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน 

นักศึกษา 

    1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร นำเอาระบบบริหารจัดการงาน (RMS 2017) 

มาใชในการดูแลผูเรียน จนมีผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2564 ดังนี้ 

        ระดับ ปวช.3 มีผูเรียนแรกเขา ณ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 359 คน ผูสำเร็จการ

ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 243 คน   

        ระดับ ปวส.2 มีผูเรียนแรกเขา ณ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 405 คน ผูสำเร็จการ

ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 354  คน 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. รอยละ  67.68 ระดับ ปวส. รอยละ 

87.40 ในภาพรวมมีผูสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คิดเปนรอยละ 78.14 

ของผูเรียนแรกเขา  คาคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

    1.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบการดูแลผูเรียน โดยครูที่ปรึกษาจะ
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ออกเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา และติดตามการเขาเรียนอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูปกครองให

ความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะสงบุตรหลานเขามาศึกษาตอและครูที่ปรึกษามีขอมูลในการพัฒนา

นักเรียน นักศึกษาใหผูเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดตระหนักถึงความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู

เรียนทั้ง 6 ดาน ซึ่งประกอบดวย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ

เปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำกลาแสดงออก 

ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ เชน 

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถคริสต วิทยาลัยและชุมชน  โครงการเลือกตั้งนายก

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร โครงการ

สงเสริมการทำกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง เสริมสราง อุดมการณความรักชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย  โครงการ Big Cleaning Day ปการศึกษา 2564 เปนตน 

    1.2.1) เชิงประมาณ : ผูเรียนที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ

เปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 

ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จำนวน  1,486  คน 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียนรอยละ 88.14 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อ

สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา 

กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญเงิน ใน

ระดับภาค ภาคเหนือ  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

   1.2.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งสงผลใหสถานศึกษา

ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงาน หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร ในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 

1.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา (ผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563) 
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    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดตระหนักถึงคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง

ประสงค โดยไดจัดทำโครงการปจฉิมนิเทศ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ 

ปวส.2 ที่กำลังสำเร็จการศึกษาไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาตอและ

เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน และหลังจากนั้นไดมีการดำเนินงานตามโครงการ

ติดตามผลการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา โดยใชกระบวนการติดตามที่หลากหลาย 

   1.3.1) เชิงปริมาณ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 

จำนวน 605 คน แยกเปนระดับชั้น ปวช. จำนวน 256 คน ระดับชั้น ปวส. จำนวน 349 คน 

ในการน้ี งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ไดดำเนินการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 

          1. ดำเนินงานตามโครงการปจฉิมนิเทศ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะเขาสู

ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอ ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะ

สำเร็จการศึกษาเปนประจำทุกปการศึกษา  

          2. ติดตอประสานงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร ในเรื่องขอมูลตลาดแรงงาน 

ตำแหนงวาง เพื่อประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทราบ 

          3. สำรวจรายชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ที่สามารถติดตอไดหลังสำเร็จการศึกษาของ

นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา 

          4. ดำเนินการติดตามผูสำเร็จการศึกษา โดยใชชองทางการติดตอหลายชองทาง เชน 

ติดตามโดยครูที่ปรึกษาของผูสำเร็จการศึกษาผานเครื่องมือออนไลน จากกลุม Line โดยให

กรอกขอมูลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาผานโปรแกรม Microsoft Forms ในการติดตาม 

          5. ระยะเวลาในการติดตามผูสำเร็จการศึกษา จะแบงเปน 3 ชวงเวลา คือ 

             ชวงท่ี 1 การติดตามการศึกษาตอและการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา กอนจบป

การศึกษาผานโปรแกรม Microsoft Forms โดยครูที่ปรึกษาผาน Line กลุมหองเรียนในที่

ปรึกษา (ชวงการจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ) 

             ชวงท่ี 2 การติดตามการศึกษาตอและการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา ในงาน

รับใบประกาศนียบัตรผูสำเร็จการศึกษาและชวงงาน Goodbye Senior 

             ชวงท่ี 3 การติดตามการศึกษาตอและการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา ภายใน 6 

เดือน 

          6. ชองทางอื่น ๆ ที่ใชในการติดตามขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ไดแก การติดตามผาน

ทางโทรศัพท ผานเว็บไซดสถานศึกษา หนาเพจงานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรและการ

สอบถามจากเพ่ือน เปนตน 

   1.3.2) เชิงคุณภาพ : จากการติดตามขอมูลของผูสำเร็จการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ในป



29/5/65 09:30 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0244 55/97

การศึกษาท่ีผานมา ที่มีงานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  ดังนี้  

         จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 

ป ระดับ ปวช.3 จำนวน 250 คน จากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 256 คน  คิดเปนรอย

ละ 97.65 

         จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 

ป ระดับ ปวส.2 จำนวน 248 คน จากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 349 คน  คิดเปนรอย

ละ 71.06 

         ในภาพรวมมีผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 82.31 ของผูสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

   1.3.3) ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับการยอมรับจาก

สถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครอง มีความพึงพอใจในการสงเสริม

การมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่รับผูสำเร็จการศึกษาเขา

ศึกษาตอ

  2) จุดเดน

  ดานความรู 

      - ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 มีผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเปนรอยละ  

81.20 

ดานทักษะและการประยุกตใช 

      - ผูเรียนแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดรางวัลชนะเลิศในระดับชาติ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ อยูในระดับ ดีเลิศ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

      1. ผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.3 และผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 ระดับปวส.2 มี

งานทำในสถานประกอบการท่ีเปนหนวยงานภาครัฐ เอกชน การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอ คิดเปนรอย

ละ  82.31 ในระดับ ยอดเยี่ยม  

      2. ผูเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรเปนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและเสีย

สละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจ

ในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม คิดเปนรอยละ  88.14

  3) จุดที่ควรพัฒนา
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  ดานทักษะและการประยุกตใช 

       - สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ การประกอบ

อาชีพอิสระ และรับการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด  ซึ่งผล

การประเมินอยูในระดับ 3 ดาว 

ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

       - สถานศึกษามีจำนวนผูเรียนที่ออกกลางคัน และผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาไมพรอมรุน ทั้งระดับ ปวช. และ 

ปวส. คิดเปนรอยละ 21.86 เม่ือเทียบกับจำนวนผูเรียนแรกเขา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ฃดานทักษะและการประยุกตใช 

      - สถานศึกษาควรเพิ่มผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระให

มากยิ่งขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใหไดในระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ตอไป 

ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

      - สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะ

เวลาที่หลักสูตรกําหนด เพื่อชวยลดปญหาการออกกลางคัน

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดตระหนักถึงความความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีตรงความตองการของสถานประกอบการโดยดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พ.ศ. 2563 ทุก

สาขาวิชา/สาขางานเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่21 

    1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินตามกิจกรรม/โครงการตางๆ เชน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน การบันทึกขอตกลงกับวิทยา

ลัยฯ ในการเขารวมโครงการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของแตละสาขาวิชา/สาขางาน 

นอกจากน้ียังไดดำเนินการประสานงานการฝกงานอาชีพปฏิบัติรายวิชา และการนิเทศนักเรียน

นักศึกษา ฝกประสบการวิชาชีพฝกอาชีพในสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการ
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สัมมนา นักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการวิชาชีพอาชีพ เปนประจำทุกภาคเรียน  

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะ

อยางเปนระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาด

แรงงานเพ่ือพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยไดจัดทำงานวิจัยเรื่องที่ 1 แนวโนมความ

ตองการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ในเขตจังหวัดแพร 

เรื่องที่ 2 แนวโนมความตองการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา

วิชาการทองเท่ียว สาขางานการทองเที่ยว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในเขตจังหวัดแพร เรื่องที่ 3 แนวโนมความตองการเปด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิตติกสและซัพพลายเซน  

สาขางานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเซนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในเขตจังหวัดแพร   2. สถานศึกษามีการ

ประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  โดยวิทยา

ลัยฯ ไดจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระวางวิทยาลัยอาชีวศึกษา

แพรกับสถานประกอบการตางๆ  3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะในสาขางาน

หรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะ

อาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  4. สถาน

ศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาสรุปผลการเชิงปฏิบัติงานการฝกงาน

อาชีพปฏิบัติรายวิชาและการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพและฝกอาชีพใน

สถานประกอบการ  โดยวิทยาลัยฯ ไดจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานการประสานงานการฝกงาน

อาชีพปฏิบัติรายวิชาและการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพและฝกอาชีพใน

สถานประกอบการ  5. สถานศึกษามีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถ

ที่ไดจาการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยวิทยาลัยฯ ไดสรุปผลการปฏิบัติงานการปฐมนิเทศนักเรียน

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ , สรุปผลการปฏิบัติงานการจัดสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพและฝกอาชีพ และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบ

การ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ทั้งนี้ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร มีผลการประเมินตามขอ1,2,3,4,5  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    1.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา ใหการยอมรับที่จะสงนักเรียน นักศึกษา

เขามาศึกษาตอ ตลอดจนสถานประกอบการยินดีรับผูสำเร็จการศึกษาเขาทำงาน เนื่องจากทุก

หลักสูตรท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดการเรียนการสอนตรงตามตองการของตลาดแรงงาน 



29/5/65 09:30 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0244 58/97

 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการดานคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถาน

ศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของสถานประกอบการ โดยไดกำหนดใหแตละสาขาวิชา

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    1.2.1) เชิงปริมาณ : ในปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดการเรียนการสอน

ในระดับ ปวช. จำนวน 11 สาขางาน ระดับ ปวส. จำนวน 10 สาขางาน ซึ่งในแตละสาขางาน

ไดดำเนินการการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาษาตางประเทศ

และไดดำเนินการจางครูชาวตางชาติ จำนวน 2 ราย และครูอาสาสมัครจีนแบบนอกระบบ 

จำนวน 1  เพ่ือทำหนาที่สอนรายวิชาอังกฤษสนทนาและภาษาจีนสนทนาในหลักสูตรระดับ

ปวช.และระดับปวส. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีทักษะการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน   

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : จากการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

อยางเปนระบบทั้ง 2 ระดับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับปวช. มีสาขางานที่มีการปรับปรุง

รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 9 สาขางาน ระดับปวส. มีสาขางานที่มีการ

ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 8 สาขางาน  คิดเปนรอยละ 80.95 

คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    1.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเปนรอยละ 

80.20 อยูในระดับยอดเยี่ยม สงผลสะทอนใหเกิดความเชื่อม่ันของผูปกครองในการสงบุตร

หลานเขามาเรียนในสถานศึกษาแหงน้ี

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยได

สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
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และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ

ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 และตรงตามความตองการของสถานประกอบการตาง ๆ 

     1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรไดกำหนดใหครูผูสอนทุกทาน จัดทำและสง

แผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่สอนทุกรายวิชา  จำนวน 597 แผน  ดำเนินการตรวจ

แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายเปนประจำทุกภาคเรียน  

     1.1.2) เชิงคุณภาพ : จากการดำเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรูที่ครูสงนั้น มีราย

ละเอียดดังนี้  1. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรรายวิชา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุง

เนนสมรรถนะอาชีพ  2. แผนการจัดการเรียนรู มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. แผนการจัดการเรียนรู มีการกำหนด

รูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active 

Learing STEM Education เปนตน  4. แผนการจัดการเรียนรู มีการกำหนดการใชสื่อ เครื่อง

มือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและนำมาใชในการจัดการเรียนการ

สอน  5.แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวย

รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

       มีผลการประเมินตามขอ 1, 2, 3, 4, 5  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    1.1.3) ผลสะทอน : หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน 

โดยไดรับเชิญเปนวิทยากรในเรื่อง การใชงาน Google Workspace for Education , การ

พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา , 

หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับทักษะการใชดิจิทัลคอนเทนต 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 , ทักษะดานการปนดิน , การใหความรูเกี่ยว

กับแผนการตลาดแผนการผลิตและการบริหาร , หลักสูตรการแกะสลักผักและผลไม , หลักสูตร

การจัดชอดอกไม , หลักสูตรงานประดิษฐของชำรวย , การขายสินคาออนไลนเบื้องตน , ราน

คาออนไลน , การฝกอบรมพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เปนตน 

 

1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

    1.2.1) เชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2564 มีครูผูสอนทั้งหมด 82 คน จัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 96.34 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู
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สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ คิด

เปนรอยละ 96.34 คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

    1.2.3) ผลสะทอน : หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน 

โดยไดรับเชิญเปนวิทยากรในเรื่อง PjBL , Active Learning , การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ผานระบบ Microsoft Team , Google Classroom เปนตน 

 

1.3 การจัดการเรียนการสอน 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดสงเสริมใหครูผูสอนในแตละสาขางานจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณา

การคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง โดยมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะ มีความรอบรู สามารถคิดเปน แกปญหาเปน มีการใชสื่อการ

เรียนการสอนที่ทันสมัยประกอบกิจกรรมในการสอน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียน

รู  

    1.3.1) เชิงปริมาณ :  

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร กำหนดใหครูผูสอนทุกคน จัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการในทุกรายวิชา โดยไดมีการวิเคราะหเนื้อหาตามสมรรถนะของรายวิชา มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาในแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ มีการกำหนดใหครูผู

สอนสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปญญาทองถิ่น มี

การตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ มีรายงานผลการจัดการเรียนการ

สอนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และแสดงผลการ

ประเมินใหผูเรียนไดรับทราบ มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดการเรียนการ

สอนโดยใชหองเรียนออนไลน สงเสริมใหครูผูสอนจัดหาแหลงเรียนรูและจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแกปญหาใหกับผูเรียนในเรื่องทักษะตาง ๆ ได 

นอกจากน้ียังไดดำเนินการตามโครงการกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการเตรียมความพรอมสำหรับ

การเรียนการสอนแบบออนไลน เปนตน เพ่ือใหครูสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

          1. ปการศึกษา 2564 มีครูจำนวน 82 คน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาที่สอน จำนวน 81 คน คิดเปนรอยละ 98.78 

          2. ปการศึกษา 2564 มีครูจำนวน 82 คน โดยมีครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผู
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เรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน  จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 96.34 

          3. ปการศึกษา 2564 มีครูจำนวน 82 คน โดยมีครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม

แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 

96.34 

          4. ปการศึกษา 2564 มีครูจำนวน 82 คน โดยมีครูที่ใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 

96.34 

          5. ปการศึกษา 2564 มีครูจำนวน 82 คน โดยมีครูที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 73 คน คิดเปนรอยละ 89.02 

    1.3.2) เชิงคุณภาพ : ปการศึกษา 2564 มีครูผูสอนที่ทำการจัดการเรียนการสอนอยางมี

คุณภาพ คิดเปนรอยละ  95.37 คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

    1.3.3) ผลสะทอน : 

           1. ครูผูสอนมีคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

เปนที่ยอมรับ และพึงพอใจกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

           2. จากการจัดระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร สง

ผลใหการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดแพรรวมกับสถาน

ประกอบการในรอบแรก มีนักเรียน ระดับ ปวช.3  ผานเกณฑการประเมินคิดเปนรอยละ 

80.14 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ผานเกณฑการประเมินคิดเปนรอยละ 82.01 สรุปภาพรวม คิด

เปนรอยละ 81.20 ซึ่งจัดวาอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ใหครูผูสอนมีการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูล

สารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวย

เหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 

     1.4.1) เชิงปริมาณ :  

            1. ปการศึกษา 2564 มีครู จำนวน 82 คน โดยมีครูที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนราย

บุคคลในโปรแกรม RMS 2017 ประวัตินักเรียน นักศึกษา แบบรายงานความกาวหนาทางการ

เรียน จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 97.56 

            2. ปการศึกษา 2564 มีครู จำนวน 82 คน โดยมีครูที่มีขอมูลสารสนเทศหรือ
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เอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน เชน หนังสือ เอกสารประกอบการสอน สื่อ

วีดีทัศน เปนตน จำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 100 

            3. ปการศึกษา 2564 มีครู จำนวน 82 คน โดยมีครูที่ใชเทคนิควิธีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 100 

            4. ปการศึกษา 2564 มีครู จำนวน 82 คน โดยมีครูที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมี

ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน เชน PjBL , Active Learning , STEM Education เปนตน 

จำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 100 

            5. ปการศึกษา 2564 มีครู จำนวน 82 คน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการ

เรียนและดานอื่น ๆ เชน เปนครูที่ปรึกษาในแตละชั้นเรียน  ดูแลชวยเหลือในเรื่องการขอทุน

การศึกษา  การกูยืมเงินกยศ. ฯลฯ จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 97.56 

     1.4.2) เชิงคุณภาพ : ในปการศึกษา 2564 มีครูผูสอน คิดเปนรอยละ 99.02 ที่บริหาร

จัดการชั้นเรียนอยางมีคุณภาพ คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

     1.4.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบการจัดการบริหารงาน ดวยระบบ

โปรแกรม RMS 2017 ในการดูแลผูเรียน การบริหารจัดการของสถานศึกษา ทำใหผูปกครอง

รับทราบเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการดูผลการเรียน การดูแลชวยเหลือของผูเรียน  

ทำใหผูปกครอง เกิดความมั่นใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษาตอ 

 

1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดรับการพัฒนา

ดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะ และนำมาประยุกตใชใหเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน โดยเขารับการอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยหนวยงาน/องคการ

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยไดสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับทุน

การศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคและพัฒนาจากหนวยงานภายในและภายนอก 

สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองโดยโครงการแลกเปลี่ยนรวมกับ

สถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน/องคกรภายนอก สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน และสงเสริมสนับสนุน

ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเปนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

    1.5.1) เชิงปริมาณ : ครูทั้งหมด 82 คน ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้

          1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ดำเนินการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมอบ
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หมายใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตามกิจกรรม/แผน

งาน/โครงการที่สถานศึกษาเปนผูจัดหรือหนวยงานอื่นเปนผูจัดตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

โดยมีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 72 คน คิดเปนรอย

ละ 87.80 ของครูทั้งหมด 

          2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตนเองอยาง

นอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 87.80 ของครูทั้งหมด 

          3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดศึกษาดูงาน 

อบรมพัฒนาตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนำประสบการณที่ไดรับมาใชในวิชาชีพของตนครู

ผูสอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 

73 คน คิดเปนรอยละ 89.02 ของครูทั้งหมด 

          4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 72 คน คิด

เปนรอยละ 87.80 ของครูทั้งหมด 

          5. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพร จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 87.80 ของครูทั้งหมด 

    1.5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ในภาพรวมคิด

เปนรอยละ 88.05 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    1.5.3) ผลสะทอน :  

           1. วิทยาลัยชุมชนแพร พิจารณาใหครูผูสอนของวิทยาลัยฯเปนอาจารยพิเศษ สอนใน

วิทยาลัยชุมชนแพร 

           2. วิทยาลัยเทคนิคแพร พิจารณาใหครูผูสอนของวิทยาลัยฯ เปนอาจารยผูสอนใน

ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยเทคนิคแพร 

           3. ครูผูสอนไดรับเชิญเปนวิทยากรในแตละสาขาวิชา 

           4. นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นจากการอบรมพัฒนาความรูของครูผู

สอน 

 

1.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อสงเสริมให

ครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ โดยไดดำเนินงานตามโครงการพัฒนระบบสารสนเทศและเครือ

ขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา ทำใหนักเรียน นักศึกษาสามารถใชสัญญาณอินเตอรเน็ตได
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ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในวิทยาลัยฯ    

     1.6.1) เชิงปริมาณ : จากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือ

ขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา ทำใหคณะครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร สามารถใชงานระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการบริหารจัดการและใชใน

การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     1.6.2) เชิงคุณภาพ : จากรายงานการสำรวจการเขาถึงอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนนั้น มีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ทั้งหมดจำนวน 91 หอง และมี

หองเรียน หองปฏิบัติการที่สามารถใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง

ระบบสายและระบบไรสาย จำนวน 91 หอง คิดเปนรอยละ 100 

     ในภาพรวมสถานศึกษาสามารถเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียนครบทุกหอง คิดเปนรอยละ 100  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     1.6.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใชงาน โดยในปการศึกษา 2564 มีหนวยงานภายนอกเขามาขอ

ใชบริการศูนยวิทยบริการ และหองอินเตอรเน็ต ไดแก สำนักงานบริการลูกคา กสท. แพร, 

ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แพร เพื่อใชบริการเปนศูนยอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานตาง ๆ 

ตลอดจนการจัดอบรมและทดสอบผานระบบออนไลน

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดระบบสารสนเทศของสถาน

ศึกษาตอการบริหารและการจัดการความรูของสถานศึกษา โดยไดดำเนินการจัดทำขอมูลพื้น

ฐานท้ัง 9 ดาน ไดแก ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลบุคลากร ขอมูลดานนักเรียน นักศึกษา ขอมูล

ดานหลักสูตรและการสอน ขอมูลดานงบประมาณการศึกษา ขอมูลดานอาคารสถานที่ ขอมูล

ดานครุภัณฑ ขอมูลดานตลาดแรงงาน และขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจจังหวัดแพร นอกจาก

น้ียังไดนำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและใชในการจัดการเรียนการสอน โดยได

มีการปรับปรุงขอมูลทางเว็บไซตอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน 

    1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษามีระบบขอมูลทางเว็บไซต www.pvc.ac.th ซึ่งเปน 

Dynamic web กำหนดใหมีการโตตอบระหวางผูใชกับผูดูแลระบบหรือระหวางผูใชดวยกัน ซึ่ง
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ชวยใหผูดูแลระบบทราบความตองการของผูใชขอมูลและบริการขอมูลไดตามความตองการ

อยางรวดเร็ว 

                         2. มีการจัดทำขอมูลพื้นฐานทั้ง 9 ดาน ใหมีประสิทธิภาพและเปน

ปจจุบัน เผยแพรผานทางเว็บไซต www.pvc.ac.th 

                         3. มีการนำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ เชน ระบบ

บริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน  ระบบ RMS 2017  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS E-Office เปนตน 

                         4. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูล ระบบการจัด

เก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร Log File ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความ

ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษาและเพื่อใหการ

ดำเนินงานและการประสานงานของทางราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

                         5. มีการปรับปรุงการทำงานจากผลการประเมินประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล 

โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จำนวน 1,500 Mbps 

สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          1. สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา 

          2. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

          3. สถานศึกษามีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

          4. สถานศึกษามีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          5. สถานศึกษามีผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา 

          มีผลการประเมินตามขอ 1, 2, 3, 4, 5   คาคะแนน 5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

       1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเปนปจจุบัน เชน เว็บไซดของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร การสื่อสารผานแอพพลิเคชั่นไลน ,Facebook , ระบบ RMS 2017 เปนตน 

 

1.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
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    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดมีการวางแผนในการใชอาคารสถานที่อยางเหมาะสม ทั้ง

หองเรียนหองปฏิบัติการ สภาพแวดลอม และภูมิทัศนใหนาอยูรมรื่น สิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียนมีการมอบหมายใหมีผูดูแลรับผิดชอบประจำอาคารตางๆ มี

โครงการในการจัดหาวัสดุอุปกรณครุภัณฑการศึกษาใหเพียงพอและเหมาะกับสาขาวิชาพรอม

ทั้งสามารถรับการใหบริการแกนักเรียนนักศึกษา ครู เจาหนาที่ และบุคลาภายนอกที่มาใช

บริการ 

     1.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ดำเนินการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ

ทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู และแหลงอำนวยความสะดวกใหมี

ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูบริการ เอ้ือตอการเรียนรู โดยไดดำเนินการตาง

กระบวนการตางๆ ดังนี้ 

           1. วิทยาลัยอาชีวศึกษา มีพื้นที่ 18 ไร 45.8 ตารางวา มีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติ

การ บานพักครู และบานพักผูอำนวยการ จำนวน 16 หลัง มีหองเรียน  หองปฏิบัติการที่มีสิ่ง

อำนวยความสะดวกพรอมใชงานภายในหองเรียนจำนวนหอง 91 หอง ซึ่งเพียงพอตอความ

ตองการ และมีหองปฏิบัติงานสำนักงานและหองอื่น ๆ จำนวน 49 หอง รวมทั้งสิ้น 140 หอง 

           2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม

ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆใหมีความพรอมและเพียงตอการใชงาน 

เชน โครงการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานศึกษา โครงการหองน้ำหองสวมสะอาดนา

ใช โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ (5ส.)โครงการ

อนุรักษพลังงานไฟฟาและน้ำประปาภายในวิทยาลัย 

           3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินงานตามแผนงานโครงการตางๆที่กำหนดไว

เพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ 

แหลงเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวกใหพรอมและเพียงพอตอความตองการ นอกจากนี้ยังได

มีการมอบหมายใหครูและบุคลากรรับผิดชอบอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ มี

การจัดระบบดูแลซอมแซมบำรุงรักษาสถานที่ภายในวิทยาลัย 

           4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรไดจัดสภาพสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู โดยการ

จัดบรรยากาศใหมีความรมรื่นสะอาด นาอยู 

           5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีแผนการจัดระบบดูแล ซอมแซมดูแลบำรุงรักษา

อาคารสถานท่ีโดยมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหกับนักการภารโรง และมีการมอบ

หมายหนาที่พิเศษนอกเหนือจากงานประจำดานการไฟฟา ดานซอมทั่วไป ดานประปา 
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     1.2.2) เชิงคุณภาพ :  

            1. มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู และสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการใชงานบริกากรผูเรียนเพียงพอตอความตองการและมีการพัฒนาดูและสภาพ

แวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู 

            2. มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ

พรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร

และผูเรียน มีโครงการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานศึกษา โครงการหองน้ำหองสวม

สะอาดนาใช โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ 

(5ส.)โครงการอนุรักษพลังงานไฟฟาและน้ำประปาภายในวิทยาลัย 

           3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด มี

นักการภารโรงทำงานประจำแตละอาคาร และดูแลสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย 

           4. มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง

การเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนรู โดยจัดบรรยากาศ

ใหมีความรมรื่น สะอาด นาอยู 

           5. มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง

การเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา มี

แผนการจัดระบบดูแลซอมแซมบำรุงอาคารสถานที่ โดยมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ

ใหกับนักการภารโรง และมีการมอบหมายหนาที่พิเศษนอกเหนืองานประจำ ในดานไฟฟา ดาน

ซอมแซมท่ัวไป ดานประปา 

       มีผลการประเมินตามขอ 1, 2, 3, 4, 5   คาคะแนน 5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     1.2.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพ

แวดลอม ภูมิทัศน อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีความพรอมและเพียงพอ

ตอการใชงาน ซ่ึงสงผลใหมีองคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ

อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการเปนประจำ และไดรับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดี

เดน ประจำป 2564 ปที่ 4 ติดตอกัน โดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบความปลอดภัยของ
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สถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียนอยางมีคุณภาพ มีการปรับปรุง

และดูแลหองเรียน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการตาง ๆ และภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ ให

สะอาด สวยงาม รวมรื่น  นอกจากนี้ยังไดมีการจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมา

ใหบริการในวิทยาลัยฯ อยางทั่วถึง 

     1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบ

ประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถาน

ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากร

ทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้ 

           1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก 

             1.1 ระบบสงกำลัง 

             1.2 ระบบควบคุม 

             1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

             1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย 

                 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบสงกำลัง ระบบควบคุม ภายในวิทยาลัยอยู

ในสภาพดี  มีความปลอดภัยไดรับการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ 

                 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติ

การ โรงฝกงานหรืองานฟารม ที่มีความสมบูรณพรอมใชงานทุกจุด 

                 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีสภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพดี 

มีการตรวจสอบอยูเปนประจำ 

           2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 

              - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรมีระบบประปา หรือจุดน้ำดื่ม จำนวน 11 จุด 

           3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก 

ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถาน

ศึกษา 

              - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบคมนาคม โดยใหรถเดินเปนแบบ วันเวยมีที่

จอดรถของรถยนตและรถมอเตอรไซคเพียงพอ มีระบบระบายน้ำภายในโรงอาหาร มีระบบ

กำจัดขยะภายในสถานศึกษาทั้งหมด 5 จุด 

           4. สถานศึกษา มีระบบสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  

              - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบสื่อสารภายในที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ดัง

ตอไปนี้
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                1) ระบบ RMS 

                2) ระบบการสื่อสารผานแอปพลิเคชั่นไลน (Line) กลุมบุคลากร วอศ.แพร และ

กลุมงานสารบรรณ 

                3) การประกาศเสียงตามสาย 

                4) ระบบโทรศัพทภายใน 

              - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบการสื่อสารภายนอกที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว 

ดังตอไปนี้ 

                1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

                2) ระบบ Facebook 

                3) ระบบ RMS 2017 

                4) เว็บไซตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร www.pvc.ac.th 

           5.  ระบบรักษาความปลอดภัย 

               5.1 มีมาตรการปองกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดตอใหกับนักเรียน นักศึกษา

บุคลากรและใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคติดตอ 

               5.2 การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวก 

                    - มีปายแสดงคำเตือน ความปลอดภัย ในการใชหองเรียน เชน ขอปฏิบัติ

การใชหองเรียน การใชเครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ ปายแสดงคำเดือนการใชเครื่อง

ใชไฟฟา 

                    - มีระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบอัคคีภัย เชน ถังดับเพลิง อยูตาม

บันไดทางขึ้นของทุกแผนกวิชา ทางหนีไฟ 

                    - มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ประจำพื้นที่นอกจากหองพยาบาลของ

สถานศึกษา คือมีตูยาสามัญประจำหอง 

                    - มีระบบรักษาความปลอดภัยมียามรักษาการณและกลองวงจรปด 

                    - มีระบบความปลอดภัย บริเวณโรงแรมริมน้ำ มี่รมชูชีพและหวงยางโฟม     

     1.3.2) เชิงคุณภาพ : จากการดำเนินการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร มีผลการประเมิน ดังน้ี 

            1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 

            2. สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 

            3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก 

ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถาน
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ศึกษา 

            4. สถานศึกษามีระบบสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

            5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

            ผลการประเมินครบทั้ง 5 ขอ คาคะแนน 5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     1.3.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบ

ประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

1.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอ

ประสิทธิภาพของการศึกษาคนควาและการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา ครู บุลากรทางการ

ศึกษา โดยไดดำเนินการพัฒนาดานอาคารสถานที่ การบริการ พรอมทั้งจัดหาครุภัณฑ อุปกรณ

การศึกษาสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสรางเสริมการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เขามาใชบริการ 

     1.4.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  ไดดำเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนย

วิทยบริการ ดังนี้ 

     1. ดำเนินงานตามโครงการจัดซื้อหนังสือ วารสาร เปนประจำทุกเดือน นอกจากนี้ยัง

ไดมีดำเนินงานจัดซื้อหนังสือเสริมเพ่ิมเติม หนังสืออางอิงเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสามารถใชใน

การประกอบการเรียนการสอนได เปนประจำทุกปการศึกษา 

    2.  ดำเนินการจัดบรรยากาศในศูนยวิทยบริการและหองสมุดใหเอื้อตอการศึกษา

คนควา จัดหนังสือตามหมวดหมูสากลเพื่อใหเกิดการสะดวกในการสืบคน  

    3. หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีจำนวนหนังสือท่ีใชสำหรับการอางอิง ทั้งสิ้น 

30,072 เลม มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,686 คน เมื่อเทียบจำนวนหนังสือตอผูเรียน 

คือ 17 เลม ตอ 1 คน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด (นักศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี 10 

เลม / คน) 

    4. ดำเนินงานตามโครงการรักการอาน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรใน

สถานศึกษา มีนิสัยรักการอาน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ตลอดจนการเขาใชบริการหองสมุด

ใหเปนนิสัย ซึ่งจากสถิติการเขาใชหองสมุดของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร จากการนับสถิติ

ดวยเครื่องนับจำนวนแบบอัตโนมัติ จำนวน 10,667 ครั้ง 

    5. ดำเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขา
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วิชา 

     1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ดังนี้ 

            1. มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยาง

ตอเนื่อง ไดแก โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา โครงการรักการอาน 

โครงการพัฒนาระบบการใหบริการแหลงคนควาขอมูลดวยอินเทอรเน็ตของหองสมุด วิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร  

            2. มีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา คนควา 

ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูที่สนใจ 

            3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองอยางเพียงพอ 

            4. มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด โดยการ

จัดกิจกรรมโครงการ "รักการอาน" จากสถิติของผูเรียนที่เขามาใชบริการ 1,686 คน คิดเปน

รอยละ 100 ของผูเรียนทั้งหมด  

            5. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถาน

ศึกษาจัดการเรียนการสอน 

            มีผลการประเมินครบทั้ง 5 ขอ   คาคะแนน 5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    1.4.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหอง

สมุดที่มีความพรอมและเพียงพอในการใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู โดยมี

ผูใชบริการท้ังภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 

 

1.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดจัดทำ /กิจกรรม โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง ใหสามารถใชงานไดอยางทั่วถึงภายในสถานศึกษา ไดแกโครงการพัฒนาสารสนเทศ 

และเครือขายอินเทอรเน็ตของสถานศึกษา 

    1.5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการประเมินสิทธิภาพและความพึง

พอใจตอการใชระบบสารสนเทศ เปนประจำทุกปการศึกษา และนำผลที่ไดมาพัฒนาระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาตรงตามความตองการของผูใชงาน และใหครอบคุม

พื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยังมีการนำระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร

จัดการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน ระบบ RMS 2017 ระบบจำหนายคุกกี้และเคก 

ศูนยปฏิบัติการวิชาชีพแกวกาสะลอง ระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน ระบบบริหาร
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การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS E-office ของจังหวัดแพรเปนตน 

     จากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ตของ

สถานศึกษา ทำใหคณะครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร สามารถ

ใชงานระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการบริหารจัดการและใชในการจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีสัญญาณอินเทอรเน็ต ครอบคลุมพื้นที่ใชงาน

ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

           - ความเร็ว 500/500 Mbps ระหวางเวลา 06.00 น. –18.00 น. ความเร็ว 

200/200 Mbps ระหวางเวลา18.00 น. – 06.00 น. จำนวน 2 วงจร ครอบคลุมพื้นที่ใชงาน

ภายในสถานศึกษา  

    1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช

งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีดังนี้    

           1. มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน โดยใช

บริการ Internet กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด 

           2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล โดยมอบหมายใหงานศูนยขอมูลสารสนเทศ เปนผูรับผิด

ชอบดูแลระบบ 

           3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 

           4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยใช User 

Name และ Password เชนเดียวกับระบบ RMS 2017 

           5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา ไดแก ระบบ

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS E-Office  ระบบฐานขอมูลกลางศูนยประสานงานผลิตและ

พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

เปนตน 

        มีผลการประเมินครบทั้ง 5 ขอ   คาคะแนน 5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     1.5.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใช

บริการท่ีมีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

โดยในปการศึกษา 2564 มีผลการประเมินความพึงพอใจการใชระบบสารสนเทศ ในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.70) ในการพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารระบบเครือขายใชสาย Lan อยู

ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.68)  การบริหารระบบเครือขายไรสาย Wifi อยูในระดับมาก (คา
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เฉลี่ย 3.64)  ดานการบริการระบบเว็บไซต อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.75) และดานการ

บริหารระบบฐานขอมูล อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.72)

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงาน สถานประกอบการตาง ๆ ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบ

การ มีความเขาใจและเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพไดใน

อนาคต โดยไดดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

    1.1.1) เชิงปริมาณ :  

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีที่สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

          ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการสำรวจความพรอมของสถานประกอบ

การตาง ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยใหแตละสถานประกอบการกรอกขอมูล

ตามแบบฟอรมขอรับนักเรียน นักศึกษาฝกงาน  นอกจากนี้ยังไดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ

การจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการตาง ๆ ซึ่งตั้งแตปการศึกษา 2559 - ปจจุบัน มี

สถานประกอบการที่ MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จำนวน 65 แหง 

          ข้ันที่ 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดเขารวมโครงการอบรมครูนิเทศการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (หลักสูตร 21 ชั่วโมง)  ในรูปแบบออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ระหวางวันท่ี 5 – 7 กันยายน 2564  

          ข้ันที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการคัดเลือกผูเขาเรียนระบบทวิภาคีตาม

สมัครใจ มีการจัดทำสัญญาการฝกประสบการณวิชาชีพ ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ จัดประชุมผู

ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพและสงนักเรียน นักศึกษาเขารับการฝก
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ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ เปนประจำทุกภาคเรียน  นอกจากนี้ยังไดจัด

ทำแผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการ 

          ข้ันที่ 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการมอบหมายใหคณะครูที่รับผิดชอบใน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชา ทำหนาที่ประสานงานการฝก

ประสบการณวิชาชีพและนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 

และติดตามผลการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ และติดตามผลการฝก

ประสบการณวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ 

          ข้ันที่ 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                 ในปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีผูเรียนในระบบทวิภาคีสำเร็จ

การศึกษา จำนวน 67 คน ซึ่งผูเรียนระบบทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาไดรับการยอมรับจากสถาน

ประกอบการตาง ๆ  

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : จากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

น้ัน มีผลการประเมิน มีดังนี้ 

          1. สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

          2. สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

          3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

          4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ของสถานศึกษา 

          5. สถานศึกษามีการสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถาน

ศึกษา 

          สถานศึกษามีผลการประเมินครบถวนทั้งขอ 1, 2, 3, 4, 5  คาคะแนน 5   ระดับ

คุณภาพ ยอดเย่ียม 

     1.1.3)  ผลสะทอน : มีหนวยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ใหความรวม

มือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการ

อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ในปการศึกษา 2564 จำนวน 14 แหง

  2) จุดเดน

  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

      1. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม 
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กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

      2. สถานศึกษาสงเสริมใหครูผูสอนทุกสาขาวิชา/สาขางานดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุง

รายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.  

ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

      1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติครบทุกรายวิชา 

      2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 

      3. ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอน

ตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

      4. ครูผูสอนดำเนินการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล โดยใชระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการชั้น

เรียน 

      5. ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

      6. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครบทุกหองเรียน และหองปฏิบัติ

การ 

ดานการบริหารจัดการ  

      1. มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งภายในสถานศึกษา 

และประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

      2. มีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ และส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่เอ้ือตอการเรียนรู มีความ

พรอม และเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน หรือผูรับบริการ โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียน 

      3. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอ มีความสะดวก ปลอดภัย พรอมใชงาน 

      4. มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง มีจํานวนหนังสือตอ

จํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด มีสื่อ อปุกรณ และมีระบบสืบคนดวยตนเองอยางเพียงพอ 

      5. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาอยางทั่วถึง 

ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

      1. สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ระบบทวิภาคี ระหวางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร และสถานประกอบการ 

      2. การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ในปการศึกษา 2564 มีผูสำเร็จการศึกษา จำนวน      

คน

  3) จุดที่ควรพัฒนา
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  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

      1. ควรยกยองเชิดชูเกียรติและกระตุนใหครูไดจัดทำผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และดานอื่น ๆ ใหมากยิ่ง

ข้ึน 

      2. ควรใหครูจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ให

มีความหลากหลายและเพิ่มมากข้ึน 

ดานการบริหารจัดการ 

      - ควรสนับสนุนใหครูจัดทำนวัตกรรมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหมากยิ่งขึ้น

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

      1. จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเดน และครูที่เปนแบบอยางที่ดีในดานตาง ๆ 

      2. จัดอบรมทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ใหมี

ความหลากหลายและเพ่ิมมากขึ้น 

ดานการบริหารจัดการ 

      - วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนเงินงบประมาณใหครูในการจัดทำสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาวิชาชีพใหมากยิ่งข้ึน

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ มุงผลสัมฤทธิ์โดย

การวางแผนกลยุทธ มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร นำมาเปน

ขอมูลในการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร/กลยุทธ ดำเนิน

งานตามบทบาทหนาที่ของสถานศึกษา และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน

ตนสังกัด วิเคราะห แปลงนโยบายดังกลาวไปสูขอการปฏิบัติดวย การทำแผนพัฒนาคุณภาพ

จัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป โดยความพยายามขางตนเนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา หนวยงาน องคกรภายนอก และชุมชน 
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    1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 100 

มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม มี

ดังน้ี 

          1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ซึ่งวิ

ทยาลัยฯ ไดจัดทำคำสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 2565 โดยการมี

สวนรวมของคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรรวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

และมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

          5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยการใชระบบ RMS 2017 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 ฝาย , โครงการเตรียมความพรอมสำหรับการเรียนการ

สอนแบบออนไลน , ระบบ Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร , แอฟพลิเคชั่นไลน บุคลากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 

        สถานศึกษามีผลการประเมินตามขอ 1, 2, 3, 4, 5    คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

    1.1.3) ผลสะทอน : คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร และคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  ทำใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน 

ทำใหไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 

 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดตระหนักถึงความสำคัญในการสรางเครือขายความรวมมือใน

การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา โดยไดจัด กิจกรรม/โครงการตางๆ เชน 

โครงการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี  โครงการมอบทุนการศึกษา

แกนักเรียนนักศึกษา การทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ การจัดการอาชีวศึกษากับสถาน

ประกอบการตางๆ โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักเรียนนักศึกษาในแผนก

วิชาตางๆ เปนตน 
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    1.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีสาขาวิชา จำนวน 21 สาขาวิชา ที่มีการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการ

สอน มีดังน้ี 

           1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ดังนี้ 

              - โครงการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี 

              - โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร 

              - โครงการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 

          2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

             - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดทำความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงาน

อื่น ๆ ดังน้ี 

                1. บริษัท ชอยส มินิสโตร จำกัด  

                2. หางหุนสวนจำกัด ชิมเจริญ 

                3. หางหุนสวนจำกัด ชิมเพ็กฮั้ว 

          4. เสกสันติ์รีสอรต 

          5. รานไมเอกชุดไทยเวดดิ้งสตูดิโอ 

          6. หางหุนสวนจำกัด เอกะภู 

          7. หางหุนสวนจำกัด เอกกะชัย รีเทลลิ่ง 

          8. หางหุนสวนจำกัด เอ ซี พี รีเทลลิ่ง 

          9. หางหุนสวนจำกัด เอ66

         10. หางหุนสวนจำกัด เอกะหนอง 

         11. รานบานตนขาว 

         12. รานปอปสปอรต 

         13. โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม 

         14. โรงแรมยูนิมมาน เชียงใหม 

          3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่นครูผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ

ในสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 

80 ของจำนวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
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             - บริษัท ซูกิชิ อินเตอร กรุป จำกัด 

             - โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม 

             - โครงการเชิญวิทยากรภายในและภายนอกมาใหความรูกับผูเรียนในรายวิชา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับ ปวช.3และปวส.2  การจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยไดเชิญ

วิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา (20 สาขางาน) คิดเปนรอย

ละ 95.24              

          4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน 

งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค

ของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม  

             - บริษัท อีฮับ คอรปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิพรอมจายเจล

แอลกอฮอลและขาตั้ง  

             - ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ศิษยเกา หางราน 

หนวยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อมอบเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี แตยากจน  

          5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรในงานการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

             - สถานศึกษามีการรายงานผลประเมินการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการปจฉิม

นิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร โครงการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา

        สถานศึกษามีผลการประเมินตามขอ 1, 2, 3, 4, 5   คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

    1.2.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ 

จากองคกร หนวยงานภายนอก เพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนและเปนทุนการศึกษา

ใหกับนักเรียน นักศึกษา  

 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดจัดกิจกรรมและโครงการใหบริการวิชาชีพ การสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น  108 อาชีพ  โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ซึ่งมีภารกิจหลัก

คือ การถายทอดความรูใหประชาชนเพ่ือใหรูวิธีการใชและการดูแลรักษา พัฒนาทักษะชุมชนใน

การถายทอดความรู พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพื่อเปนการลดราย

จาย โดยยืดอายุการใชงานเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใชในการประกอบอาชีพ และเครื่องมือ
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อุปกรณเพ่ือดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน โดยไดดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตางๆ 

เปนประจำทุกปการศึกษา 

    1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรมในการ

บริการชุมชนและจิตอาสา คือ 

                         1. กิจกรรมใหบริการในดานกิจกรรมตาง ๆ แกชุมชน ในดานการเปน

วิทยากรใหกับหนวยงานตาง ๆ  

                         2.  โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) 

                         3.  โครงการฝกอบรมและใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและบุคคลทั่วไป 

เชน โครงการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น โครงการ 108 อาชีพ  

                         4.  โครงการจิตอาสา  

    1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา มีดังนี้ 

                           1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา 

และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน ไดแก โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

กับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) 

                           2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ ไดแก การเปนวิทยากรทางดานวิชาการใหกับหนวย

งานราชการ มหาวิทยาลัย ชุมชน 

                          3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ ไดแก โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) 

และ โครงการ 108 อาชีพ 

                          4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้ 

                             - โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถคริสตวิทยาลัย และ

ชุมชน 

                             - โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ 

                             - โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิชาทหาร 

                             - กิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชนเพื่อนอมรำลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
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บรมนาถบพิตร 

                          5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการวิชาชีพ และจิต

อาสาของสถานศึกษา 

                             - การซอมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร การสอนวิชาตลาด

ออนไลน ตามโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะอัน

พึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)  

                     - การจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ในการใหบริการชุมชน 

จำนวน 5 ผลงาน 

                     - การจัดทำโครงการวิชาชีพ 

          สถานศึกษามีผลการประเมินครบทั้ง 5 ขอ   คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    1.3.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินการใหบริการชุมชนและกิจกรรม

จิตอาสา ซ่ึงไดรับความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.65 และเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 

ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  ไดตระหนักถึงความสำคัญของผลงานผูเรียนดานนวัตกรรม งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยไดจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา 

จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไดแก โครงการสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม , โครงการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค โครงงานและสิ่งประดิษฐเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษา เปนตน

     1.1.1) เชิงปริมาณ : 

  1.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  มีการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา โดยไดจัดทำโครงการ ดังตอไปนี้ 

      1.1 โครงการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม โครงการและผลงานวิจัย 

      1.2 โครงการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค โครงงานและสิ่ง

ประดิษฐเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา

  2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน
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วิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับ

ชาติ 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาและระดับชุมชน  ดังนี้ 

   - สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม             จำนวน  10  ผลงาน 

   - โครงงานวิชาชีพ              จำนวน  255  ผลงาน 

  3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน

ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานานชาติ 

   - สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับจังหวัด 

                          - ไดรับรางวัลชมเชย เหรียญทอง จำนวน  1 ผลงาน 

         - ไดรับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน จำนวน  3 ผลงาน 

         - ไดรับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง จำนวน  3 ผลงาน 

     1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดนำผล

งานสิ่งประดิษฐอุปกรณเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกผักสวนครัว (Garden Space) ไปใชประโยชนจริงใน

ชุมชนศรีชุม  , สิ่งประดิษฐระบบรับแจงเหตุและเรื่องรองเรียน (System for reporting 

incidents and complaints) ไปใชประโยชนจริงในองคการบริหารสวนตำบลแมคำมี , สิ่ง

ประดิษฐสบูวานนางคำ ไปใชประโยชนจริงในบริษัท เอททูโอแอทแพร จำกัด , สิ่งประดิษฐสบู

กระดาษสมุนไพร (Herbal Paper Soap) ไปใชประโยชนบริษัทไลบรารี่กรีน จำกัด , สิ่ง

ประดิษฐ 12 นักษัตร ไปใชประโยชนจริงในหอศิลปเมืองแพร , สิ่งประดิษฐพวงมาลัยไมมงคล 

ไปใชประโยชนโรงเรียนผูสูงอายุ ตำบลบานถิ่นมวนใจ    คาคะแนน  3  ระดับคุณภาพ ดี 

     1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับยกยองผลงานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร ตอสาธารณชน เชน 

โครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ที่จัดทำลงสูชุมชนทุกโครงการ  สิ่งประดิษฐของ

นักเรียน นักศึกษาการนำไปใชจริงในชุมชน

  2) จุดเดน

  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

        1. ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการ

ศึกษาของสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

        2. สถานศึกษามีแผนงานโครงการการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
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อาชีวศึกษาทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

        3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การใหบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และจิตอาสาโดยการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 

        1. ไดรับความรวมมือ สนับสนุน จากครูผูสอนในการใหนักเรียน นักศึกษา ไดดำเนินการคิดคนนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย และรวมนำเสนอผลงานดวยดี 

        2. สถานศึกษาไดสงผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม เขารวมการแขงขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา

         1. ควรจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม เพ่ือใชประโยชนในระดับจังหวัด  

         2. การพัฒนาสิ่งประดิษฐจากรายวิชาโครงการใหมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อใหสามารถเขารวมการแขงขันสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหมท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ตอไป  

         3. ควรสงเสริมใหผูบริหาร ครู จัดทำผลงานวิจัยของสถานศึกษาเพื่อนำผลงานวิจัยเขารวมนำเสนอในระดับ

ภาคและระดับชาติ เพ่ิมมากข้ึน 

         4. สถานศึกษาควรแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ จากหนวยงาน

ภายนอก

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา

        1. ควรจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม เพ่ือใชประโยชนในระดับจังหวัด  

        2. ครูผูสอนรายวิชาโครงการ ควรใหผูเรียนคิดคนสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยใชเกณฑการวัด

และประเมินผลจากเกณฑการแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมในระดับจังหวัด/ภาค/ชาติ ตอไป 

        3. การจัดอบรมใหความรูดานการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรมของสถานศึกษา 

        4. สถานศึกษาควรกระตุนใหครูจัดทำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก

หนวยงานภายนอก
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สวนท่ี 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนที่ได 100

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนที่ได 23

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 92.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค



29/5/65 09:30 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0244 85/97

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 4 8

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 4 8

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 91

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 95.79

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 25

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 85

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 65

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนที่ได 30

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 45

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 3 9

ผลรวมคะแนนที่ได 9

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 60.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 97.27

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 95.79

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 97.53

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนท่ี 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  6.1 มาตรฐานที่ 4 ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

6.1.1 ดานการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์

ในการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

1. ดานการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีนโยบายใหครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาเปนประจำทุกเชา โดย

มีการรวมทำกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ ควบคุมดูแล ตลอดจนใหคำปรึกษา ตักเตือนให

ความชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาในดานตางๆ และครูที่ปรึกษามีการพบปะนักเรียน นักศึกษา 

เพื่อแจงขอมูลขาวสาร และอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนใหคำแนะนำ คำปรึกษา และ

คัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในความปกครอง  นอกจากนี้งานครูที่ปรึกษายังได

รวมมือกับงานอื่นๆ เพ่ือดูแลผูเรียน เชน รวมกับงานปกครองในการดูแลใหคำปรึกษาแกไข

ปญหา หากนักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจะประสานไปยังผูปกครองของ

นักเรียน นักศึกษา โดยสงหนังสือเชิญผูปกครองมาพบ เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไข

ปญหารวมกัน  รวมกับงานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา ในการออกตรวจเยี่ยมบาน เยี่ยม

หอพักนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางวิทยาลัย กับนักเรียน นักศึกษา 

และผูปกครอง รวมถึงสามารถดำเนินการพิจารณาเรื่องกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและ

จัดสรรทุนการศึกษาไดอยางเหมาะสม เปนตน 

     1.1.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดดำเนินดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยมีราย

ละเอียด ดังน้ี 

     1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ไดมีคำสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษาเปนประจำทุกปการศึกษา 

โดยไดมอบหมายใหครูที่ปรึกษา ควบคุม ดูแล และตรวจสอบจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ การติดตามนักเรียน นักศึกษาที่มาสาย ขาดเรียน การตรวจ
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เครื่องแตงกาย ตลอดจนใหคำปรึกษา ตักเตือน ชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีปญหาดานการ

เรียนและความประพฤติทุกวัน การพบปะนักเรียน นักศึกษา ผานทางระบบออนไลน ใน

สถานการณ Covid-19 คิดเปนรอยละ 100 

     2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มอบหมายใหครูที่ปรึกาษรวมกับนักเรียน นักศึกษา 

กำหนดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนกับชุมชนทองถิ่น มีจิต

บริการ เชน โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด มัสยิด โบสถคริสต วิทยาลัย ชุมชน โครงการพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โครงการ รด. จิตอาสา เปนตน 

     3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ สมบูรณ แข็ง

แรง มีพัฒนาการเหมาะสม ไดแก โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำป การ

ประกาศมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  

     4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร สงเสริมสนับสนุนใหแกผูเรียนในการจัดหาทุนการศึกษา

จากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก จำนวน 158 คน คิดเปนรอยละ 9.37

     5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง โดยไดดำเนินงานตาม

โครงการตางๆ เชน โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา โครงเยี่ยมบาน 

เยี่ยมหอพัก ของนักเรียน นักศึกษา โครงการพบกันกอนสาย โครงการตรวจสุขภาพและตรวจ

สารเสพติด เปนตน  นอกจากนี้ยังมอบหมายใหครูที่ปรึกษา คัดกรองนักเรียน นักศึกษา ของ

ตนเอง เม่ือพบนักเรียนกลุมเสี่ยง จะตองประสานกับงานปกครองในการกำกับ ดูแล นักเรียน

กลุมเสี่ยงอยางใกลชิด 

      1.1.2) เชิงคุณภาพ : จากระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรนั้น มีผลการประเมิน มีดังนี้ 

          1. สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา รอยละ 100 

          2. สถานศึกษามีการกำหนดใหครูที่ปรึกษารวมกับนักเรียน กำหนดแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนกับชุมชนทองถิ่น มีจิตอาสา  

          3. สถานศึกษาสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง มี

พัฒนาการเหมาะสม 

          4. สถานศึกษาสนับสนุนใหครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเขารวมกิจกรรม 

โครงการตางๆ ที่วิทยาลัยฯ มอบหมายอยางเต็มความสามารถ 

          5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง 

          สถานศึกษามีผลการประเมินครบถวนทั้งขอ 1, 2, 3, 4, 5  คาคะแนน 5   ระดับ

คุณภาพ ยอดเย่ียม
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  2) จุดเดน

  - สถานศึกษามีการกำหนดใหครูที่ปรึกษารวมกับนักเรียน กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ท่ีสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนกับชุมชนทองถ่ิน มีจิตอาสา  เชน โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด 

โบสถคริสต วิทยาลัย ชุมชน โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โครงการ รด.จิตอาสา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  - สถานศึกษาควรมีการติดตามดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  - สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหแกผูเรียนในการจัดหาทุนการศึกษาจากหนวยงานภายใน

และหนวยงานภายนอก ใหเพิ่มมากขึ้น
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สวนท่ี 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. 1. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พรอมกอนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR) ใหแกนักศึกษา

กอนจบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ ใหแกนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 3.

โครงการพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพสูสากล 4. โครงการ

เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก

ผูเรียน

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. 1. โครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร 2. โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน

นักศึกษาท่ียากจน 3. โครงการเทศกาลเคกเพื่อการเรียนรู 4.

โครงการการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับหนวย ระดับ อศจ.

ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปการศึกษา 2564 5. โครงการ การ

ประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย

และการแขงขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ในระดับหนวย ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพรระดับภาคเหนือและระดับชาติ

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. 1. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 2. โครงการการลด

ปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 3. โครงการปองกันและแก

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 4. โครงการคลินิกการใหคำปรึกษา

นักเรียน นักศึกษา 5. โครงการพบกันกอนสาย 6. โครงการ

กิจกรรมพบและใหคำปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา (Home

Room) 7. โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

8. โครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน 9. โครงการการจัดการ

เรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 10. โครงการวันสำคัญ

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 11. โครงการตักบาตรเดือนละ

ครั้ง ฟงธรรมเดือนละหน 12. โครงการเรือนเพาะชำภูมิปญญา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

บูรณาการวิถี 13. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถคริสต

วิทยาลัยและชุมชน 14. โครงการอาชีวะแพรรวมใจยิ้มไหวสวัสดี

15. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถาน

ศึกษา ฯ 16. โครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาตนเองสูความเปน

เลิศ 17. โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูนำ 18.

โครงการกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน ตานภัยยาเสพติด

ประจำปการศึกษา 2565 19. โครงการคนดีศรีอาชีวะแพร 20.

โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา 21. โครงการปจฉิมนิเทศ

นักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร

2. 1. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 2. โครงการการลด

ปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 3. โครงการปองกันและแก

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 4. โครงการคลินิกการใหคำปรึกษา

นักเรียน นักศึกษา 5. โครงการพบกันกอนสาย 6. โครงการ

กิจกรรมพบและใหคำปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา (Home

Room) 7. โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

8. โครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน 9. โครงการการจัดการ

เรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 10. โครงการวันสำคัญ

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 11. โครงการตักบาตรเดือนละ

ครั้ง ฟงธรรมเดือนละหน 12. โครงการเรือนเพาะชำภูมิปญญา

บูรณาการวิถี 13. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถคริสต

วิทยาลัยและชุมชน 14. โครงการอาชีวะแพรรวมใจยิ้มไหวสวัสดี

15. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถาน

ศึกษา ฯ 16. โครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาตนเองสูความเปน

เลิศ 17. โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูนำ 18.

โครงการกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน ตานภัยยาเสพติด

ประจำปการศึกษา 2565 19. โครงการคนดีศรีอาชีวะแพร 20.

โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา 21. โครงการปจฉิมนิเทศ

นักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูใน

รูปแบบสมรรถนะ 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวม

กับสถานประกอบการ ชุมชน ผูปกครอง 3. โครงการประชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบ

การ 4. โครงการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบ

ไตรภาคี 5. โครงการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียน

และแผนกการฝกอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พ.ศ.2564 ระบบทวิภาคี 7. โครงการความรวมมือในการพัฒนา

หลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูใน

รูปแบบสมรรถนะ 2. โครงการการจัดตารางสอน พิมพตารางสอน

และตรวจทานตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 และ

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 3 โครงการติดตามการใช

หลักสูตร/ประเมินผล/ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 4.

โครงการนิเทศการสอนภายในของครูผูสอน 5. โครงการฝกอบรม

เขาปฏิบัติการณการใหความรูเพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและ

ประเมินผลตามสภาพจริง 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดทำแผนการเรียนและแผนกการฝกอาชีพหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2564 ระบบทวิภาคี 7.

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในรูป

แบบสมรรถนะ 8. โครงการติดตามการใชหลักสูตร/ประเมินผล/

ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนการเรียนและแผนกการฝกอาชีพหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2564 ระบบทวิภาคี
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการการพัฒนาระบบการใหบริการแหลงคนควาขอมูลดวย

อินเทอรเน็ตของหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 2. โครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา

3. โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษา

ผานทางส่ือสังคมออนไลน 4. โครงการติดตั้งตาขายกันนก อาคาร

แปรรูปอาหาร 5. โครงการปรับปรุงหองน้ำ อาคารแปรรูปอาหาร

6. โครงการซอมแซมโปรเจคเตอรและอุปกรณตอพวง สำหรับ

หองเรียน หองปฏิบัติการ 7. โครงการเรือนเพาะชำภูมิปญญา

บูรณาการวิถี 8. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 9. โครงการดูแล

รักษาและปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ (5ส.)

10. โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

แพร 11. โครงการพัฒนาปรับปรุงหองพยาบาลวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร 12. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 13. โครงการ

หองน้ำ หองสวม สะอาดนาใช 14. โครงการอนุรักษพลังงาน

ไฟฟา และน้ำประปา ภายในวิทยาลัย 15. โครงการดูแลรักษา

และปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานศึกษา 16. โครงการการพัฒนา

ระบบการใหบริการแหลงคนควาขอมูลดวยอินเทอรเน็ตของหอง

สมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 17. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา 18.

โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษาผาน

ทางสื่อสังคมออนไลน 19. โครงการการพัฒนาระบบการใหบริการ

แหลงคนควาขอมูลดวยอินเทอรเน็ตของหองสมุดวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแพร 20. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือ

ขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา 21. โครงการประชาสัมพันธเผย

แพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษาผานทางสื่อสังคมออนไลน
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบ

การ ชุมชน ผูปกครอง 2. โครงการการสัมมนานักเรียน นักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ 3. โครงการประชาสัมพันธ

หนวยงาน สถานประกอบการ 4. โครงการการปฐมนิเทศนักเรียน

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ 5. โครงการแนะแนว

การเรียนการสอนระบบทวิภาคี 6. โครงการนิเทศติดตามผลการ

ฝกประสบการณวิชาชีพและฝกอาชีพ 7. โครงการประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 8.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนและแผนก

การฝกอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2564

ระบบทวิภาคี 9. โครงการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรการ

สอนแบบไตรภาคี

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. 1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2566 2. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 3. โครงการการจัดทำ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4. โครงการประชุมผูปกครอง

นักเรียน นักศึกษา 5. โครงการเทศกาลเคกเพื่อการเรียนรู 6.

โครงการจัดหาครุภัณฑ 7. โครงการฝกอบรมและการบริการ

วิชาชีพเคลื่อนที่รวมกับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

หนวยงานอื่น ๆ 8. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It

Center) 9. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถคริสต

วิทยาลัยและชุมชน 10. โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ และ

ชมรมอิสระ 11. โครงการเปดบานวิชาการ (Open House)

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. 1. โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 2. โครงการกิจกรรมโครง

งานวิทยาศาสตร 3. โครงการการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม

งานสรางสรรคและโครงงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 4.

โครงการการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค โครง

งานและส่ิงประดิษฐเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 5. โครงการการอบรม

จัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรคและโครงงาน เพื่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

มาตรฐานที่ 4 ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

4.1 ดานการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 1. 1. โครงการกิจกรรมพบและใหคำปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา

(Home Room) 2. โครงการเรือนเพาะชำภูมิปญญาบูรณาการวิถี

3. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถคริสต วิทยาลัยและ

ชุมชน 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและแผน

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชมรมวิชาชีพ และ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 5. โครงการตรวจ

สุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 6. โครงการ

เผยแพรความรูเก่ียวกับดานสุขภาพ โรคและอาการเจ็บปวยตาง ๆ

7. โครงการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 8. โครงการ

เยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 9. โครงการการลดปญหาการออก

กลางคันของผูเรียน 10. โครงการปองกันและแกปญหาการตั้ง

ครรภในวัยรุน 11. โครงการคลินิกการใหคำปรึกษานักเรียน

นักศึกษา 12. โครงการพบกันกอนสาย 13. โครงการเพื่อนที่

ปรึกษา (YC : Youth Counselor


