
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561      

และเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ งกําหนดใหสถานศึกษามีหนาที่           

โดยตรง ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใชหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกัน

คุณภาพการศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไดแก             

มาตรฐานที่  1  ดานคุณลักษณะของผูเรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 2 ดานการจัดการอาชีวศึกษา

และมาตรฐานที่ 3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      

ในเชิงประจักษที่สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผูเรียน           

และผูสําเร็จการศึกษา  2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  3) ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา     

4) ดานการมีสวนรวม  5) ดานปจจัยพื้นฐาน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี  ไดดําเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ประจําปการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            

ที่กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ               

และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา                

ของสถานศึกษา และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                      

ตอสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทํารายงาน

ผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มา ณ โอกาสนี้ 

 

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 

           กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 



คําชี้แจง 

 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี             

ปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ของสถานศึกษา 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 แผนพัฒนา การจัดการศึกษา                

ของสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยไดนําหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางในการขับเคลื่อน

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใหการประกันคุณภาพ

การศึกษา เป นกลไกลสําคัญในการจ ัดการศ ึกษาของสถานศึกษาใหม ีค ุณภาพตามมาตรฐาน           

ของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด และประกันคุณภาพ

ภายนอก อีกทั้งการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อมั ่นใหแกผู ที ่มี    

สวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

 

 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 

        กรกฎาคม 2563 
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สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

      1.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

            ผู สํ า เร็ จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . )  และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 338 คน คิดเปนรอยละ 80.09 เมื่อเทียบกับ        

จํานวนผูเรียนแรกเขารุนที่สําเร็จการศึกษา ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคองคการนักวิชาชีพ      

ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) เปนองคการมาตรฐานดี เดน เหรียญทอง ระดับภาค            

ผู เรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลการประเมิน          

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาอยูในระดับ 5 ดาว มีการสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการประกวดแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาติ ผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ     

ในครั้งแรคิดเปนรอยละ 100 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร คิดเปนรอยละ 63.58 และผูสําเร็จการศึกษาในปที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการ 

หนวยงาน ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ คิดเปน รอยละ 96.32  

     1.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน

คุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 คิดเปนรอยละ 100 

     1.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

           ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดานเทคนิค 

วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษาแหลงเรียนรู และทําวิจัยเพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 



ครูผูสอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนโดยจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศ หรือ

เอกสารประจําชั้นเรียน และรายวิชา ใชเทคนิคบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ

เรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่น ตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล  

      1.1.4 ดานการมีสวนรวม  

            จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไดตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ        

การอาชีวศึกษากําหนด สรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา    

ทัง้ในและตางประเทศในดานครูพิเศษ ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ

ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และมีการประเมินผลการดําเนินงาน        

เพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง บริการชุมชนดานวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา โดยมีสวนของผูบริหาร   

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  

      1.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

             มีอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก           

ในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน     

ของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีระบบไฟฟา ประปา คมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบรักษา

ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

 1.2 จุดเดน 

   ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

        1.1 การดูแลแนะแนว 

            รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

        1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

            องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี        

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับภาค  

        1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

           กลุมธุรกิจเดิมสามารถดําเนินงานไดอยางยั่งยืนมากกวา 1 ป  

        1.4 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

            สถานศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 100   

มีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

 



        1.5 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

            รอยละของผูสําเร็จการศึกษาการมีงานทําและศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 96.32        

มีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

    ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

        2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

            2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  

                - มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

                - มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 

                - มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ เพื่อใหผู เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง            

ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

                - มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 

                - มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

        2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

            2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ มีสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอน

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียน       

การสอนอยางมีคุณภาพ มีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

            2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ         

และนําไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบที่สมบูรณครบถวนถูกตอง ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 100 มีคาคะแนนเทากับ 5           

อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

     ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

          3.1 ครูผูสอน 

               3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

                   ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบตามรายวิชาที่สอน ผลการประเมิน        

คิดเปนรอยละ 100 มีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

               3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 

                   มีการสงเสริมใหครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศ

หรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา โดยใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศ    



ที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียน

รายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ ซึ่งผลการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม 

               3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

                   ครูจัดทําแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทุกคน ซึ่งผลการประเมินคาคะแนน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

         3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 

              3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

                   การบริหารจัดการสถานศึกษาเปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมจากบุคลากร

ทุกภาคสวน โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และมีนวัตกรรมสําหรับการจัดการ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

              3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

                  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

อยางสม่ําเสมอเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานภายในสถานศึกษา 

                  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรีไดมีการมอบหมายบุคคลากรผูรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติ

หนาที่ภายในงานศูนยขอมูลสารสนเทศ ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานของงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแกสถานศึกษา 

     ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

         4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

                มีความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวางแผนในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพในการจัดการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาค ี

         4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

               มีการลงนามความรวมมือและการพัฒนาครูในสถานประกอบการ 

         4.3 การบริการชุมชน และจิตอาสา 

               มีโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

     ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

          5.1 อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

               มีการบริหารจัดการ การใชหองเรียน หองปฏิบัติการใหเพียงพอในการจัดการเรียนรู    

ตามบริบทของวิทยาลัยฯ 



          5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

               มีเจาหนาที่ดูแลระบบไฟฟา ประปา บํารุงรักษาโดยเฉพาะ 

          5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

               งานวิทยบริการและหองสมุดไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานท่ีมีความหลากหลาย 

          5.4 ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

               - มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตอยางสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูใชงานภายในสถานศึกษา 

               - ไดมีการมอบหมายบุคลากรผูรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในงานศูนยขอมูล

สารสนเทศ 

          5.5 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในขั้นเรียน 

               มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตอยางสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูใชงานภายในวิทยาลัยฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 

    ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

           1.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

               ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไดรับรางวัลในระดับ 

อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ วิทยาลัยฯ จะสงเสริมและพัฒนาใหสูระดับ นานาชาติตอไป 

           1.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

               ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดรับรางวัลในระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับ

นานาชาติ วิทยาลัยฯ จะสงเสริมและสนับสนุนในการแขงขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา     

ใหสูระดับนานาชาติตอไป 

           1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

               วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ใหไดคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไป ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

     ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

             1.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 

 

 

 



2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ 

 1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรีสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนรวม และสถานประกอบการ 

โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสาร ผลงาน

หลากหลายชองทาง และเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่นเขาอบรมวิชาชีพหลักสูตรตางๆที่

สนใจจากแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยฯ  และออกใหบริการวิชาชีพนอกสถานที ่

 2. ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ   

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

 1.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาผูเรียน ยกระดับคุณภาพผูเรียน เพิ่มปริมาณสาย

อาชีพ สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกดานที่หลากหลาย 

 2.สถานศึกษาจัดฝกงานตรงกับสาขาวิชาของผูเรียน 

 3.สถานศึกษามีปจจัยและทรัพยากรที่พรอมใชในการพัฒนา มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การศึกษา มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอ 

 4.สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ เขมแข็ง และชุมชนใหความรวมมือ           

กับสถานศึกษาในการพัฒนาอยางด ี

 5.สถานศึกษามีความโดดเดนในเรื่องนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ  และคุณภาพฝมือ             

กับสถานศึกษา 

 6.สถานศึกษาเปดสอนหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(การบัญชี ตอเนื่อง) 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลาง    

และขนาดย อม เพื่ อ เป นรากฐานสํ าคัญทาง เศรษฐกิ จ  อันนํ า ไปสู ก ารพัฒนาด านต า งๆ                 

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไดใหความสําคัญกับการสงเสริมใหผูที่จบอาชีว            

มีองคความรูดานธุรกิจสามารถออกไปเปนผูประกอบการที่ตั้งตัวได โดยไมจําเปนตองเขาสูภาค

แรงงานเพียงอยางเดียว 

วัตถุประสงค 

 1) เพื่อพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสามารถนํากลไกการ

ขับเคลื่อนผูเรียนอาชีวศึกษาของศูนยบมเพาะใหมีทักษะในการเปนผูประกอบการ 

 2)เพื่อสงเสริมสนับสนุนผูประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพรอม            

ในการเปนผูประกอบการใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อสามารถเปนผูประกอบการ             

ไดอยางเขมแข็งและยั้งยืน 



กรอบแนวคิด 

 - ไมม ี

วิธีการดําเนินการ 

 1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาคณะกรรมการ

นิเทศ และคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาประจําป 

 2. จัดประชุมคณะกรรมการ การดําเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา      

ของสถานศึกษา 

 3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปฏิบัติการประจําปของศูนยบมเพาะฯ 

 4. บริหารจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาประสานงานสรางความรวมมือ    

กับฝายตางๆ 

 5. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน/ เครือขายวิสาหกิจชุมชนตามความตองการของแตละกลุม 

 6. ประสานงานกับผูรับผิดชอบในสวนตางๆตามโครงสรางเพื่อรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 

รองรอย การดําเนินงาน ในการรับการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษาท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

  ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิ งหบุรี ได รับการเชิดชู เกียรติ              

ในการดําเนินงานบมเพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจําปการศึกษา 2561             

จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประโยชนที่ไดรับ 

 1. สถานศึกษามีศูนยบมเพาะที่มีประสิทธิภาพ 

 2. สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถใหมีผูประกอบธุรกิจ 

หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม 

 3.ผูเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนไดประกอบธุรกิจระหวางเรียน 

 4. มีการนําสิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร โครงการธุรกิจ มาตอยอดในเชิงพาณิชย 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสําคัญ ดังนี้  

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ที่อยู 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 643 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง      

จังหวัดสิงหบุรี 16000 

  โทรศัพท 036- 512515  โทรสาร 036511244 

  E-mail singvc@hotmail.com  Website www.sivc.ac.th 

ประวัติสถานศึกษา 

ความเปนมาและการจัดการศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ปจจุบันตั้งอยู เลขที่ 643 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว           

ตําบล     บางพุทรา อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี เปดทําการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 

2481      โดยใชชื่อวา “โรงเรียนชางทอผาสิงหบุรี” มีครู 1 คน นักเรียน 30 คน ณ สถานที่ปจจุบัน

ซึ่งเปน   ที่ตั้งสํานักงานเทศบาลเทศบาลเมืองสิงหบุรี 

 ป พ.ศ. 2482 ไดยายมาตั้งในที่ซึ่งเปนที่ตั้งในปจจุบัน อันเปนที่ดินของวัดโพธิ์แกวนพคุณ  

ซึ่งมีท่ีดินประมาณ 9 ไร 1 งาน 

 ป พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสิงหบุรี” เปดทําการสอนหลักสูตร     

การชางสตรีในระดับอาชีวศึกษาตอนตน อาชีวศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาชั้นสูงจนถึง            

ป พ.ศ. 2503 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มศ.1 – มศ.3) สายอาชีพและระดับมัธยมศึกษา       

ตอนปลาย (มศ.4 – มศ.6)  สายอาชีพ และสายสามัญ (มศ.4 – มศ.5) 

 ป พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเปน ” โรงเรียนอาชีวศึกษาสิงหบุรี” จนกระทั่งไดรับอนุมัต ิ     

ใหเปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที ่21 เมษายน พ.ศ. 2525 

 ป พ.ศ. 2518 ไดเปลี่ยนการสอนจากหลักสูตร 2503 เปนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ. 2518 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําหรับชั้น มศ.6 เดิม สาขาวิชา             

ผาและเครื่องแตงกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 

 



 ป พ.ศ. 2521 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2521 ไดอนุมัติ

ใหโรงเรียนเปดแผนกวิชาพาณิชยกรรมขึ้นอีก 1 แผนก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ    

จํานวน 2  หอง และ 1 หองตามลําดับ ตั้งแตปการศึกษา 2522 เปนตนไป 

 ป พ.ศ. 2523 กรมอาชีวศึกษา ไดอนุมัติใหโรงเรียน เปดแผนกศิลปหัตถกรรมขึ้นอีก        

1 แผนก ตั้งแตปการศึกษา 2524 ตามหนังสือที่ สห 23/10635 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2524 และในปเดียวกันนี้เอง กรมอาชีวศึกษา

ไดจัดสรรงบประมาณใหกรมสามัญศึกษาเปนเงิน 65,000บาท เพื่อรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งกอสราง

ประกอบ (โรงเรียนอนุบาลสิงหบุรี) นําไปปลูกสรางในที่แหงใหม โรงเรียนจึงไดที่ดินเพิ่มขึ้น 2 ไร     

39 วา จึงรวมเปนที่ดินทั้งหมด 8 ไร 50 วา ตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2523 

 ป พ.ศ. 2524 ไดเริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2524 รับนักเรียนที่สําเร็จ มศ.3, 

ม.3 และเทียบเทาเขาเรียน 3 ปติดตอกัน จึงจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเปนรุนแรก 

 ป พ.ศ. 2525 ไดรับอนุมัติใหดําเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

(ปวท.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามประกาศลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2525 และไดดําเนินการ

สอนเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2525 (จํานวนนักศึกษา 122 คน) ตอมาไดรับอนุมัติใหเปดทําการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     

ลงวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2525 และเริ่มดําเนินการสอนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 

 ป พ.ศ. 2526 ไดรับอนุมัติใหดําเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 

สาขาละ  1 หองเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2526 และเริ่มเปด

ดําเนินการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 

 ป พ.ศ. 2528 ไดรับอนุมัติใหดําเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาเลขานุการ 

 ป พ.ศ. 2530 ไดรับอนุมัติใหดําเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาวิจิตรศิลปกรรม 

 ป พ.ศ. 2534 ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนระดับชาติ ประเภทวิชาคหกรรม 

ศิลปหัตถกรรม และพาณิชยกรรม 

 ปการศึกษา พ.ศ. 2535 ไดรับอนุมัติใหเปดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 ป พ.ศ. 2537 กอสรางบานพักภารโรงแบบแฟลต 14 หนวย 1 หลัง ณ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสิงหบุรี (อินทรบุรี) 

 



 ป พ.ศ.2540 กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สิงหบุรี (อินทรบุรี) 

 ปการศึกษา พ.ศ. 2544 กอสรางโรงอาหารอเนกประสงค 1 หลัง (อินทรบุรี) 

 ป พ.ศ. 2545 กอสรางอาคารประกอบและสาธารณูปการหองน้ํา หองสวม จํานวน 1 หลัง 

(อินทรบุรี) 

 ป พ.ศ.2546 ดําเนินการ (อินทรบุรี) 

  – กอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ 

  – กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย 

  – กอสรางเสาธง 

 ป พ.ศ.2547 ปรับปรุงพ้ืนที่ถมดิน ปรับปรุงระบบประปา (อินทรบุรี) 

 ป พ.ศ.2548 เปดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร 

 ป พ.ศ.2550 

  – กอสรางอาคาร 4 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป 

  – กอสรางหลังคา ลานอเนกประสงค 

 ป พ.ศ. 2553 

  – กอสรางอาคารหอพัก 4 ชั้น  1 หลัง ใหกับการดําเนินงานตามโครงการจัดตั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (สิงหบุรี)  (ปจจุบันเปลี่ยนเปนโครงการวิทยาลัย

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (สิงหบุรี) 

  – เปดสอน 

  * หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา  

คหกรรมฐานวิทยาศาสตร สาขางานแปรรูปอาหาร 

  * หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 

  * หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา

ธุรกิจคาปลีกสาขางานธุรกิจคาปลีก โดยทําความรวมมือกับบริษัท CP All จํากัด (มหาชน) 

 ป พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชา

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 



  ป พ.ศ. 2557 

  – ไดรับการอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือ

สายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และไดเริ่มการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 

พ.ศ.2557 มีนักศึกษารุนแรก จํานวน 10 คน 

  – กอสรางอาคารหอพักพรอมครุภัณฑ จํานวน 1 หลัง (อินทรบุรี) 

การจัดการศึกษา 

   1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

 2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

 3.ปฏิรูปการเรียนการสอน 

 4.ระเบียบวินัย ความภาคภูมใจในชาต ิ

 5. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

สภาพชุมชน 

   อําเภอเมืองสิงหบุรี ชุมชนในเขตพื้นที่เปนชุมชนในเมือง ประกอบดวย 1 เทศบาลเมือง     

6 เทศบาลตําบล 1 เทศบาลบริหารสวนจังหวัด 38 องคการบริหารสวนตําบล ประชากรมีเชื้อชาติไทย

สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยดี การคมนาคมสะดวก รอยละ 80       

ของประชากรในจังหวัดสิงหบุรี  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง รอยละ 20 ประกอบอาชีพ

อื่น ๆ ไดแก รับราชการ คาขาย  ประกอบธุรกิจสวนตัว และรัฐวิสาหกิจอําเภออินทรบุรี อยูในเขต

ชุมชน   ชานเมือง อยูไกลตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตรแบงการปกครองออกเปน  10 ตําบล 105 

หมูบาน ไดแก ตําบลงิ้วราย ตําบลชี้น้ําราย ตําบลทองเอน  ตําบลทางาม  ตําบลน้ําตาล ตําบลประศุก     

ตําบลโพธิ์ชัย ตําบลหวยชัน ตําบลอินทรบุรี  

สภาพเศรษฐกิจ 

   จังหวัดสิงหบุรี  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง รอยละ 20 ประกอบอาชีพอื่น ๆ 

ไดแก รับราชการ คาขาย  ประกอบธุรกิจสวนตัว และรัฐวิสาหกิจ 

สภาพสังคม 

   ประชากรสวนใหญมีการศึกษานอยเนื่ องจากความยากจนเปนอุปสรรคสําคัญ              

แตใหความรวมมือในดานการศึกษาดี คานิยมในการสงบุตรหลานใหเขารับการศึกษาจึงยังสูงอยู      

แตในเขตชุมชนอําเภอเมือง  และอําเภออื่น ๆ นิยมสงบุตรหลานศึกษาตอที่กรุงเทพฯ  เนื่องจาก

ระยะทางไมไกลเทาใด  การคมนาคมสะดวกและไมนิยมใหบุตรหลานศึกษาตอสายอาชีพ 

 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ขอมูลของสถานศึกษา 

  ขอมูลผูเรียน 

 ระดับชั้น ปวช. 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 235 8 0 243 

ปวช.2 213 6 0 219 

ปวช.3 234 5 1 240 

รวม ปวช. 682 19 1 702 

 ระดับชั้น ปวส. 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 156 8 164 

ปวส.2 143 15 158 

รวม ปวส. 299 23 322 

 

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 301 227 75.42 

ปวส.2 181 154 85.08 

รวม 482 381 79.05 

 

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 269 197 73.23 

ปวส.2 153 141 92.16 

รวม 422 338 80.09 

 

 

 

 



  ขอมลูบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด

(คน) 

มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง

สาขา(คน) 

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รอง

ผูอํานวยการ/ ผูชวยผูอํานวยการ 

4 4 - 

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูทีไ่ดรบัการรับรอง 45 45 0 

ขาราชการพลเรือน 2 - - 

พนกังานราชการครู 3 3 3 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 9 7 0 

เจาหนาที ่ 22 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 12 - - 

รวม ครู 57 55 3 

รวมทั้งสิ้น 97 55 3 

 

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.

(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.

(สาขาวิชา) 

รวม

(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 4 3 7 

ศิลปกรรม 2 0 2 

คหกรรม 2 1 3 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 1 1 2 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

0 1 1 

รวมทั้งสิ้น 9 6 15 

 

 



ขอมูลอาคารสถานที ่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) 

อาคารเรียน 6 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 0 

อาคารอเนกประสงค 1 

อาคารอื่น ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 9 

 

ขอมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) 

งบบุคลากร 28,491,941.61 

งบดําเนินงาน 2,549,372.48 

งบลงทุน 18,206,308.19 

งบเงินอดุหนุน 9,882,187.05 

งบรายจายอ่ืน 4,554,174.91 

รวมทั้งสิ้น 63,683,984.24 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 

   มุงการศึกษา พัฒนาวิทยาลัย ใฝคุณธรรม กาวนําวิชาชีพ เปนประทีปของสังคม 

  อัตลักษณ 

   ทักษะเดน เนนคุณธรรม 

  เอกลักษณ 

   แหลงเรียนรู ดานวิชาชีพ 

 

 

 



2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 วิสัยทัศน 

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ         

เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ        

และภูมิภาค 

  พันธกิจ 

   1. ผลิตกําลังคนดานวิชาชีพและบัณฑิตสายเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ 

 2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาครู บุคลากรอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 4. สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ 

  เปาประสงค 

 1. กําลังคนดานวิชาชีพและบัณฑิตสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

สูประชาคมอาเซียน 

 2. ครู ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

 3. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 4. สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ 

  ยุทธศาสตร 

    1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

        2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

        3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการอาชีวศึกษา 

        4. เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ 

   1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานอาเซียน 

 2. ปรับปรุงระบบสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

 4. พัฒนาแหลงการเรียนรูและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 

 5. เพิ่มขีดความสามารถในดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย 

 6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือขายความรวมมือ 

 7. ใหบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม 

 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช ICT เปนฐาน 



2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

     รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

กระจกทวิภพ ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธาน ี

ภูษามาลาศิลป รางวัล

ชมเชย 

ภาค วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธาน ี

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

วอลเลยชาย ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

กีฬาเบตองหญิง ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

กีฬากรีฑา ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

รางวัลความประพฤติของ

นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่ว

ราชอาณาจักร ครั้งที่ 28 

- ชาติ นายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ 

รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย

ดีเดนในระดับอาชีวศึกษาเพื่อ

มอบรางวัลสถาบันการ

อาชีวศึกษาประชาธิปไตย 

- จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการโครงการ

สงเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย

ในโรงเรียนสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติผูมี

ผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม

และศิลปนแหงชาติ สภา

วัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุร ี

- จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุร ี

รางวัลหนวยงานมาตรฐานดีเดน 

ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ ใหโดย 

นายสุชาติ  ชาติวรรณ  

คณะกรรมการฝายอํานวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางทองพราว ฮวบหิน  

คณะกรรมการดําเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นายวีระพันธ ดีเพชร  

คณะกรรมการฝายตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

อาชวีศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล  

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องการศึกษาน้ํานมขาวโพด

ทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมอาลัว 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวปณฑารีย วิจิตร  

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาน้ํานมขาวโพด

ทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมอาลัว 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล  

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาน้ํานมขาวโพด

ทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมอาลัว 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล  

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาน้ํานมขาวโพด

ทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมอาลัว 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นายวีระพันธ ดีเพชร  

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาน้ํานมขาวโพด

ทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมอาลัว 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวแกวพรรษา มีใจเย็น  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาผลของวัสดุผสม

ตอสารคงตัวในการขึ้นรูปปติมากรรมนูนต่ํา 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาววนัสนันท คลองดี  

ครูปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาผลของวัสดุผสมตอ

สารคงตัวในการข้ึนรูปปติมากรรมนูนต่ํา 

 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ ใหโดย 

นางวนัสนันท คลองดี  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑโจก

ลูกเดือยสูสังคมผูสูงอายุ 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวธรากุล บุญประสพ  

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาโจกลูกเดือยสูง

สังคมผูสูงอายุ 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล  

ครูที่ปรึกษา โ๕รงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑโจก

ลูกเดือยสูสังคมผูสูงอายุ 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวธารทิพย ศิริวัฒนรักษ  

ครูทีป่รึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาครีมขัดรองเทา  

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางเบญจทิพย เชษฐพันธ  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาครีมขัดรองเทา 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวชรินทิพย มั่นสกุล  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่องการพัฒนาครีมขัดรองเทา 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวพรรณภรณ บุญจฑิตย  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาชาสมุนไพร 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวนภาพร กลิ่นน้ําหอม  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาชาสมุนไพร 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวชรินทพิย มั่นสกุล  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาชาสมุนไพร 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาปริมาณน้ํานมถั่ว

เหลืองทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมถวย 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางลัดดาวัลย พันธุสี  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาปริมาณน้ํานมถั่ว

เหลืองทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมถวย 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ ใหโดย 

นางฐิติมา วงษคํา  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาปริมาณน้ํานมถั่ว

เหลืองทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมถวย 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวสุภรัตน ผาสุขธรรม  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ bio 

active fruit drink  

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นายสืบศักดิ์ สุมอิ่ม  

ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ 

bioactive fruitdrink 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นายนิติ  นาชิต 

รางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางทองพราว  ฮวบหิน 

รางวัลรองผูบริหารสถานศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นายกริช  เตียนพลกรัง 

รางวัลรองผูบริหารสถานศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นายสมศักดิ์  โพธิ์วัฒ 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางยุพิน  บุญบันดล 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางอัจฉรา  เพิ่มพูลพานิช 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสายพิณ  จําเดิม 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางกุลธิดา  พักธรรมนัก 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสมพิศ  ศรีคงดวง 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางภานุรัตน  อารีพันธ 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ ใหโดย 

นางมกรา  ทรัพยเจริญ 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางอนงคลักษณ  เจดีย 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางยุพา  บรรโล 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางวราภรณ  บุตตะคาม 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวเตชินี  เลิศเมือง 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางวันชุลี  หิรัญแพทย 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวสุวารี  ยิ่งนอก 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวนภาพร  กลิ่นน้ําหอม 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นายชินตะวัน  บรรโล 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวกัลยา  ชูติวัตร 

รางวัลครูผูสอนดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวขนิษฐา  สุวรรณวัฒนกุล 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสุภาภรณ  กัลยา 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางจุฑารัตน  ฟกขาว 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวขวัญแกว  พงษพยัคฆ 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ ใหโดย 

นางสาวกาญจนาภรณ  ละมัยกูล 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวจุฑารัตน  ศรีแสง 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวชฎาพร  แมนพวก 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นายพยุง  หุมไหม 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นายศุภชัย  บุญนาค 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางบุญเลี้ยง   เทพแถม 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

นางนิตยา  นิ่มมาศ 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 

 

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวพัณณิตา เพิ่มพร  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษา

น้ํานมขาวโพดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมอาลัว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวพชรพรรณ ผดุงถิ่น  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษานม

ขาวโพดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมอาลัว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวรุงนิภา กลิ่นประทุม  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษา

น้ํานมขาวโพดทนกะทิในผลิตภัณฑขนมอาลัว 

 

 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวขนิษฐา กลาหาญ  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาผล

ของวัสดุผสมตอสารคงตัวในการขึ้นรูปปติมากรรมนูนต่ํา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาววิภาวี ปลื้มนอย  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาผล

ของวัสดุผสมตอสารคงตัวในการขึ้นรูปปติมากรรมนูนต่ํา  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นายพันธกานต มาลา  

การประกวดโครงงารนวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาผล

ของวัสดุผสมตอสารคงตัวในการขึ้นรูปปติมากรรมนูนต่ํา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวศลิษา คงเจริญ  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนา

ผลิตภัณฑโจกลูกเดือยสูสังคมผูสูงอายุ  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาววรรณวิสา เหมบุรุษ  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนา

ผลิตภัณฑโจกลูกเดือยสูสังคมผูสูงอายุ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวณัฐฐิยา ยาทา  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนา

ผลิตภัณฑโจกลูกเดือยสูสังคมผูสูงอายุ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวพิมประภัส เฟองฟู  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรือง การพัฒนาชา

สมุนไพร  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวดารินทร มีลาภ  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาชา

สมุนไพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวปยฉัตร เดชพงษ  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาชา

สมุนไพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุรี 

 

 

 

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวภควดี ตรีสมุทร  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาครีม

ขัดรองเทา 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวแสงรุง มีเมือง  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาครีม

ขัดรองเทา 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวจุฬาภา ธนานิตย  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การพัฒนาครีม

ขัดรองเทา 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวปาลิตา เพิ่มประยูร  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษา

ปริมาณน้ํานมถั่วเหลืองทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมถวย 

รางวัล

ชมเชย 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวชณะพร พรหมภัทร  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษา

ปริมาณน้ํานมถั่วเหลืองทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมถวย 

รางวัล

ชมเชย 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวกุสุมากร เทพบุตร  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษา

ปริมาณน้ํานมถัวเหลืองทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมถวย 

รางวัล

ชมเชย 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวสไบทิพย พรหม  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา การ

พัฒนาหลิตภัณฑ bio active fruit drink 

รางวัล

ชมเชย 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวอรอนงค เทียมจัน  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา การพัฒนา

ผลิตภัณฑ bio active fruit drink 

รางวัล

ชมเชย 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

นางสาวศิริวิมล ศิวะรัตน  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา การพัฒนา

ผลิตภัณฑ bio active fruit drink 

รางวัล

ชมเชย 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวสินีนาฎ      เสมอเหมือน 

นางสาวนภาศร      สีทับทิม 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวชรัลดา       อวมคราม 

นางสาวจันทิมา       สุขะ 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวชลธิชา       ประดิษฐ 

นางสาวสุวรรณา     กําจาย 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวพัชรินทร     พิมสุวรรณ 

นางสาวนภัสวรรณ   กังผึ้ง 

ทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี         

ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวจิตรลดา      รชันนท 

นางสาวปรัชญา       คุมทวี   

ทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี         

ระดับ ปวส.     

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวกมลทิพย     ทรัพยพาลี 

นางสาวบูรณิมา       อรุณถาวร 

ทั กษะวิ ช า โ ปรแกรมสํ า เ ร็ จ รู ป เ พื่ อ ง านบัญชี        

ระดับ ปวส. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวอภิณญารัตน   แจมไทย 

นางสาวนิธิตา           พยัคฆขาม 

นางสาวดาราวรรณ     ดํารงเจริญ 

ทักษะการนําเสนอขายสินคา 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวจิรกรณ         ศรีเกตุแกว 

นางสาวแจมจันทร      มิ่งสุข 

นายนพเกา              กลอมบุญ 

ทักษะการนําเสนอขายสินคา 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวสิริวิมล         เรืองศรี  

นางสาวเพชรดา        แกวสวัสดิ ์

นางสาวศศิกานต       คํามลู  

ทักษะการนําเสนอขายสินคา 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาววรัญญา         แสงบด ี

นางสาวพรพรรณ       เวียงจนัทร 

นายพรนรนิทร          พูนผลกลุ 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชงิสรางสรรค  

“Cerative Marketing paln” 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายสชุิน                 กลั้นใสสขุ 

นางสาวมณีรัตน        เกิดเปลีย่นใจ 

นางสาววนัสนันท      กรรณรัตน 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชงิสรางสรรค  

“Cerative Marketing paln” 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวกัญญพชัร      ศรีสุข 

นางสาวสุนิศา           บุญคลี ่

นางสาวสุรศักดิ์          พระงา 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชงิสรางสรรค  

“Cerative Marketing paln” 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นาสาวจิดาภา               ภูโพธิ์ 

นางสาวภควดี               ตรีสมุทร 

นางสาวสุภาภรณ           โพธิว์ิฑูรย 

นางสาวปนิดา               หอกสุก 

นายเจษฎา                   กลิ่นหอม 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวดาวเรือง            คลายออน 

นางสาวธัญญลักษณ        รุงโรจน 

นางสาวชนากานต          สุขีเพียร 

นางสาวประภัสสร           ไชยสนธิ ์

นางสาววราภรณ             กันเกต ุ

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวเจนจิรา              เปฎะพันธ 

นางสาวอัจฉราภรณ         ไววอง 

นางสาวอิศรียยา             พุทธา 

นางสาวนภาพร              สงิหพลับ 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นายวรพล                     เกตุทิทะ 

นางสาวอรวรรณ             ใยนอย 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวอรอุมา               สรุะภา 

นางสาวรัตนา                 ฤทธิ์เดช 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นายพงศธร                   พุมดี 

นายศิวพงษ                   ดษิพันธ 

ทักษะพัฒนาระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกส(E-Commerce) 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวเขมมิกา             สขุปราง 

นางสาวเทิดศักดิ์             การภักด ี

ทักษะพัฒนาระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นายอนุชา                     ดีกระจาง 

นางสาวพัชรินทร             เหมเงิน 

ทักษะพัฒนาระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวปวันรัตน              แพรหลาย 

นางสาวรัติกานต              บัวดง 

นางสาวพรรณวษา            นามจิตร 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดบั ปวช. 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นางสาวกฤษณา                อําเกตุ 

นางสาวอภิภาวดี               รอดอินทร 

นายวัชรวิชญ                    ทรัพยพรอม 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายชิตพล                        พูดดี 

นายณัฐวรรธน                   สีผึ้งทอง 

นายอภิเชษฐ                     ดวงนุย 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายมนตรี                        กลอมอารมณ 

นายอรรณพ                      ศรีเกตุ 

ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล 

ระดับ ปวส. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวชรินทิพย                จารพุม 

นางสาววนิวิสา                   จันทรเปลี่ยน 

ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล 

ระดับ ปวส. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายจิรพนัธ                       เตียมตา 

นาสาวอัจฉรียา                   ดวงนุย 

ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล 

ระดับ ปวส. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวมนัสวี                     โพธิกุล 

นางสาวปริศนา                   ภูแพรฃ 

นางสาวอโนมา                    บังวัด 

ทักษะการออกแบบตัดเย็บผาเคร่ืองแตงการ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายกิตติคุณ                       ทองฟก 

นางสาวพชิญสนิี                  ทองฟก 

ทักษะการออกแบบตัดเย็บผาเคร่ืองแตงการ ระดับ ปวช. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวพิมศิริ                    คําเจริญ 

นายมนทกานต                   จันดารา 

นางสาวศิริลักษณ                 ตรอกพุทรา 

ทักษะการออกแบบตัดเย็บผาเคร่ืองแตงการ ระดับ ปวช. 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายวชิรวิชญ                     สวางภพ 

นางสาวธิดาพร                   พูลสวัสดิ ์

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวณัฐชา                    กลิ่นสกุล 

นายณัฐกานต                     ชานา   

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวกรรณิการ      ดวงเนตร 

นางสาวภาธิตา          ทองอินทร 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายติณภพ                        บางขาม 

ทักษะจิตรกรรมไทย 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายสรุสิทธิ์                        พลนาค 

ทักษะจิตรกรรมไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายชวัลวชิญ                      รุงเชา 

ทักษะจิตรกรรมไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวศิริรัตน                    แดงสะอาด 

ทักษะการวาดภาพ (Darawong) 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายนโม                            พลูสุข 

ทักษะการวาดภาพ (Darawong) 

 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวซานารินี ปตุรี เบ็นตี ฮูเซ็น 

ทักษะการผสมเคร่ืองดื่ม ประเภท Classic Bartender 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวกรรณิการ          ศัพทะนาวนิ 

ทักษะการผสมเคร่ืองดื่ม ประเภท Classic Bartender 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวพรนภา            ออนพงษ 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวสุชานาถ           บัวงาม 

ทักษะการผสมเคร่ืองดื่ม ประเภท Flair Bartender 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวสุภาพร            สบืสวน 

ทักษะการผสมเคร่ืองดื่ม ประเภท Flair Bartender 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวลัดดาวลัย         พวงภู 

ทักษะการผสมเคร่ืองดื่ม ประเภท Flair Bartender 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายธีระพงษ               พรเจริญ 

นายนาวี                    อักษรวิจิตร 

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวภัทรวดี            คาํประเสริฐ 

นางสาวสุภาพร            สบืสวน 

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวพนิดา              ไชยพร 

นางสาวลัดดาวลัย         พวงภู 

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายณัฐนันท                จุสุวรรณ 

ทักษะประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ชาย 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายสุริยะ                   สนิทภักด ี

ทักษะประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ชาย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายอภิบุตร                กรรณเผือก 

ทักษะประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ชาย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวเบญจพร         สมัตถะ 

ทักษะประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวปรางค            ภูชยั 

ทักษะประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวนิธิตา             พยัคฆขาม 

ทักษะประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายปราเมศ            หุนนาค 

ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล สตริง ชาย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายบรรพต             จรัส 

ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล สตริง ชาย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวปนัดดา         รักถนอม 

ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล สตริง 

หญิง 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวปทมา           โพธิมาศ 

ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล สตริง 

หญิง 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวตวงพร           กลิ่นแตง 

ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล สตริง 

หญิง 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายพนัธกานต           มาลา 

ทักษะการกวดรองเพลงสากล ชาย 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายเจษภรณ            พาสาระโทก 

ทักษะการกวดรองเพลงสากล ชาย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

 

 

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวณัฐพร           สอาด 

ทักษะการกวดรองเพลงสากล หญิง 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวปทมา           โพธิมาศ 

นางสาวชรัลรัตน        ตัง้วิจิตรศร ี

นายบวพงษ              ของเหลมิ 

นายธวฒัน                เสนคะ 

ทักษะการประกวดดนตรีโฟลคซอง 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายปรเมศ                หุนนาค 

นายพนัธกานต            มาลา 

นางสาวเบญจพร         สมัตถะ 

นางสาวสิรยา             มีมงคล 

นายญาณกร              ผมหอม 

ทักษะการประกวดดนตรีโฟลคซอง 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศกึษา

สิงหบุร ี

นายฐิติ                    ดจีริงตระกูล 

นายภัครพงษ             โกษ 

นายธนวรรต              เจริญใย 

ทักษะการประกวดดนตรีโฟลคซอง 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวพลอยชมพู      พลับอนิทร  

การประกวดดนตรไีทย ประเภทเดี่ยว จะเข 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายธนวัฒน              เสนคะ 

การประกวดดนตรไีทย ประเภทเดี่ยว ระนาดเอก 
ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวบังอรรัตน       ภูนาหลวง 

ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวบุณนิการ        แจงเจริญ 

ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวณัฐฐนชิา        นาอาง 

ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวอรอนงค        เทียมจนั 

ทักษะการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวพชรดา          แกวสวสัดิ ์

ทักษะการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศกึษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวสิริวิมล          เรืองศร ี

ทักษะการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวสุมินา           ใจมั่น 

ทักษะการประกวดรักการอานภาษาไทย 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวรพีพรรณ       พรหมโสด 

ทักษะการประกวดรักการอานภาษาไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวกนกวรรณ      สุขวาสนะ 

ทักษะการประกวดรักการอานภาษาไทย 
รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวทพิวรรณ       งามภักตร 

นางสาววรรณษา        มีกมล 

ทักษะการแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและ

ประวัติศาสตรชาติไทย 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวศนิี             แสงเงิน 

นางสาวมลฤดี          เลขนอก 

ทักษะการแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและ

ประวัติศาสตรชาติไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวสุนิสา           ศรีโรจน 

นางสาวปาราวรรณ    หิรัญรักษ 

ทักษะการแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและ

ประวัติศาสตรชาติไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นายภานุวฒัน           วงศลิป 

นางสาวลลิตา           คุมวงศ 

ทักษะการประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวมุกดา          วีระเดชชชูีพ 

นางสาวกัญญวีร        จวนสุข 

ทักษะการประกวดมารยาทไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวปณิธาน        ชูรัศม ี

นางสาวภาพิมล        บุญเลิศ 

ทักษะการประกวดมารยาทไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวเมธาพร      กระจิบทอง 

ทักษะการประกวดเลานิทานพืน้บาน 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายเตชสิรณ         รอดออน 

ทักษะการประกวดเลานิทานพืน้บาน 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นายสุรศักดิ์           พระงา 

ทักษะการประกวดเลานิทานพืน้บาน 

รอง

ชนะเลิศ 

สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวจรณา        อีแวนส 

นางสาวสิริจันทร     เนียมสําราญ 

นายภาคนิ             มอมขุนทด 

นางสาวกมลวรรณ    บัวคํา 

นางสาวจิดาภา       รัตนอําภา 

ทักษะการประกวดผลงานสะเตม็(STEMEducation)     

ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวฉัตรชญาสิริ    ศรีวิไล 

นางสาวกนกกร         สุขรอบ 

นางสาวสินทร           สบืสายเกิด 

นายพนัธกานต          มาลา 

ทักษะการประกวดผลงานสะเตม็(STEM Education)      

ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ สถานศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุร ี

นางสาวสินนีาฎ        เสมอเหมือน 

นางสาวนภาศร        ศรีทับทิม               

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นางสาวพชัรินทร       พิมสุวรรณ 

นางสาวนภัสวรรณ     กังผึ้ง 

ทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี  

ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นางสาวอภิณญารัตน      แจมไทย 

นางสาวนิตา                พยัคฆขาม 

นางสาวชลธชิา             เกตุสวาท 

นายนพเกา                 กลิ่มบญุ 

ทักษะการนาํเสนอขายสนิคา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นายสุรศักดิ์               พระงา 

นางสาวกัญญพชัร       ศรีสุข 

นางสาววรัญญา         แสงสงบด ี

ทักษะกลยุทธการตลาดเชงิสรางสรรค  

Creative Marketing plan 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นางสาวนภาพร         สงิหพลบั 

นางสาวจิดาภา          ภูโพธ ิ

นางสาวประภัสสร      ไชยสนธิ ์

นางสาวปนิดา           หอมสุก 

นายเจษฎา              กลิ่นหอม 

นางสาวธัญลักษณ      รุงโรจน 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวฉัตรชญาสิริ    ศรีวิไล 

นางสาวกนกกร         สุขรอบ 

นางสาวสินทร           สืบสายเกิด 

นายพันธกานต          มาลา 

ทักษะการประกวดผลงานสะเต็ม(STEM Education)      

ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

สิงหบุรี 

นายวรพล                 เกตุกินทะ 

นางสาวอรรณ            ใยนอย 

ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นายพงศธร               พุมด ี

นายศิวพงษ              ดิษพันธ 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-Commerce) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวปวันรัดตน      แพรหลาย 

นางสาวรัตติกานต       บัวดง 

นางสาวพรรณวษา       นามวิจิตร 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นายมนตรี                  กลอมอารมณ 

นายอรรณพ               นามวิจิตร 

ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู

มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวมนัสวี         โพธิกุล 

นางสาวปริศนา       ภูแพร 

นางสาวอโนมา        บังวัด 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ 

ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นายวชิรวิชญ           สวางภพ 

นางสาวธิดาพร        พูลสวัสดิ์ 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายติณภพ     บางขาม 

ทักษะจิตรกรรมไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นายสุรสิทธิ์            พลนาค 

ทักษะจิตรกรรมไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นายชวัลวิชญ          รุงเชา 

ทักษะจิตรกรรมไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวศิริรัตน        แดงสะอาด  

ทักษะการวาดภาพ (Drawong) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นายมโน               พูลสุข 

ทักษะการวาดภาพ (Drawong) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวสุชานาถ      บัวงาม 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 

Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวซาบารนี ปุตรี เปนดี ฮูเซ็น  

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair 

Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นายธีระพงษ            พรเจริญ 

นายนาวี                 อักษรวิจิตรกูล 

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวรัตน             หมายเกื้อ 

นางสาวลัดดาวัลย       พวงภู 

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายณัฐนันท            จุสุวรรณ 

ทักษะการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ชาย 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวปนัดดา     รักถนอม 

ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล สตริง หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นายพันธกานต      มาลา 

ทักษะการประกวดรองเพลงสากล ชาย 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวณัฐพล      สอาด 

ทักษะการประกวดรองเพลงสากล หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวปทมา     โพธิมาศ 

นางสาวชวัลรัตน  ตั้งวิจิตรศร ี

นายธนวัฒน       เสนคะ 

นายญาณกร       ผมหอม 

ทักษะการประกวดดนตรีโฟลคซอง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นางสาวพลอยชมพู  พลับอินทร 

การประกวดดนตรีไทย ประเภท จะเข 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นายธนวัตน          เสนคะ 

การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ระนาดเอก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวบังอรรัตน  ภูนาหลวง   

ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 

นางสาวอรอนงค  เทียมจัน 

ทักษะการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุรี 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวสุมินา       ใจมั่น 

ทักษะการประกวดพูดสาธติเปนภาษาอังกฤษ 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นางสาวภัทรลดัดา  เนขขัมม 

ทักษะการประกวดพุดสาธติเปนภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นางสาวทพิวรรณ    งามภักตร 

นางสาววรรณษา     มีกมล 

ทักษะการแขงขจันตอบปญหาวชิาหนาที่พลเมืองและ

ประวัติศาสตรชาติไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นายภานุวฒัน   วงศลิป 

นางสาวลลิตา  คุมวงศ 

ทักษะการประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นางสาวเมธาพร    กระจิบทอง 

ทักษะการประกวดเลานิทานพืน้บาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นางสาวจรณา  อีแวนส 

นางสาวสิริจันทร  เนียมสําราญ 

นายภาคนิ  มอมขุนทด 

นางสาวกมลวรรณ บัวคํา 

นางสาวจิดาภา  รัตนอําภา 

ทักษะการประกวดผลงานสะเตม็ (STEM Education)    

ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

นางสาวฉัตรชญาสิริ ศรีวิไล 

นางสาวกนกกร     สุขรอบ 

นางสาวธัญญรัตน  เสมพิพฒัน 

นางสาวสินทร       สบืสายเกิด 

นายพนัธกานต      มาลา 

ทักษะการประกวดผลงานสะเตม็ (STEM Education)    

ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัด

สิงหบุร ี

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวอภิณญารัตน แจมไทย 

นางสาวนิธิตา พยัคฆ พยัคฆขาม 

นางสาวเพชรดา แกวสวัสดิ ์

ทักษะการนําเสนอขายสินคา (The Maketing 

Challenge) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษา

จังหวัด

เพชรบุรี 

นางสาวทิพวรรณ งามภักตร 

นางสาววรรณษา มีกลม 

ทักษะการแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและ

ประวัติศาสตรชาติไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา

จังหวัด

เพชรบุรี 

นายธนวัฒน เสนคะ 

ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว จะเข 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา

จังหวัด

เพชรบุรี 

นางสาวกัญญพัทร ศรีสุข 

นายสุรศักดิ์ พระงา 

นางสาววรัญญา แสงบดี 

ทกัษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 

“Creative  Marketing plan”    

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา

จังหวัด

เพชรบุรี 

นายติณภพ บางขาม  

นายสุรสิทธิ์ พลนาค 

ทักษะจิตรกรรมไทย  

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา

จังหวัด

เพชรบุรี 

นางสาวพัชรินทร พิมสุวรรณ 

นางสาวนภัสวรรณ กังผึ้ง 

ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา

จังหวัด

เพชรบุรี 

นางสาวสินีนาฎ เสมอเหมือน 

นางสาวนภาศร สีทับทิม 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา

จังหวัด

เพชรบุรี 

 

 

 



 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายวชิรวิชญ สวางภพ 

นางสาวธิดาพร พูลสวัสดิ์ 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับ ปวช. 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา

จังหวัด

เพชรบุรี 

นายนาวี อักษรวิจิตรกูล 

นายธีระพงษ พรเจริญ 

ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส. 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา

จังหวัด

เพชรบุรี 

นายติณภพ บางขาม 

ทักษะจิตรกรรมไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ อาชีวศึกษา

จังหวัด

รอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนด

มาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบรบิทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

    การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา     

ใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 1.1 ดานความรู 

    ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี   

และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี        

และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

    ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ     

และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใช   

ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีสุขภาวะที่ด ี

 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ  

และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น          

มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย     

ทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา   

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด    

หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม      

หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามี ครูที่ มี คุณวุฒิ การศึกษาและมีจํ านวนตาม เกณฑที่ กํ าหนด           

ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็ง

ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการ     

ของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร 

สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

    สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย

สําคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือ     

ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู เรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน       

จากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

    สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู           

มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 

 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

    สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ

และตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม     

แหงการเรียนรู 

 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

    สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ      

ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

 4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

  1. มีผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑและมาตรฐานของกฎกระทรวง 

  2.สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถ 

   สําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

  3.ลดปญหาการออกกลางคัน ตามระดับ ประเภทวิชา สาขางาน 

  4. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการหนวยงานรัฐและเอกชน 

    หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป  

  5. ผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถวนสมบูรณ  

  6. ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

   งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวกําหนด 

  7. สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชชาชีพในการเขารวม  

   การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 

   ระดับภาค ระดับชาติ 

  8.มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

  ดานอาชีวศึกษา (v- net)ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

  9. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช           

ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

  1. ผลการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ (VQ) ในระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 

  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (v-net) ในระดับชั้นปวช3 . และ ปวส.2 



  3. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  

   ระดับชาติ 

  4. การดูแลแนะแนวผูเรียน ลดปญหาการออกกลางคัน 

  5. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ           

   ในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  6. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย    

   แยกเปน 

        - โครงการของนักเรียน นักศึกษา 

        - สิ่งประดิษฐของนักเรยีน นักศึกษา 

 4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงาน

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

  1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค สถานศึกษา 

                มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร         

   ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคกรวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท) 

  2. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการหนวยงานรัฐและเอกชน  

   หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป  

  3. ผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถวนสมบูรณ  

  4. ไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย       

   ในระดับจงัหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

  5. สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวม        

   การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 

    ระดับภาค ระดับชาติ 

  6.มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

   ดานอาชีวศึกษา (v- net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

  7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ        

   การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร  

   ครู บุคลากรทางการศึกษา 

  



   2) จุดเดน  

    1. สถานศกึษามีผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําในสถานประกอบการหนวยงานรัฐ 

   และเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป เปนจํานวนมาก 

  2. สถานศึกษามีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีการ 

         ที่หลากหลายทําใหทราบความเคลื่อนไหวของผูสําเร็จการศึกษาและ 

            มีความใกลชิดผูสําเร็จการศึกษา 

  3. ผูเรียนสอบผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพดานความรู ดานทักษะ 

   การประยุกตใชในครั้งแรก 

  4. สถานศึกษามีบริการชุมชน บริการวิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสา             

   สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  

    1. พัฒนาผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย        

   เพื่อใชประโยชนไดจริง 

  2.พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ           

   ในงานที่ไดรับมอบหมายและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น อีกทั้งสามารถ 

   ศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาดวยตนเอง 

  3.ลดปญหาการออกกลางคัน 

  4. การมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา       

   ของสถานศึกษาทุกคน 

   4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

    1. สถานศึกษาควรดําเนินการใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

    ภายนอกสถานการศึกษา ที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝง 

   จิตสาธารณะและจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและดานการกีฬา     

   และนันทนาการ 

  2. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสําเร็จการศึกษา       

   ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

  3. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิงประดิษฐ งานสรางสรรค  

   หรืองานวิจัยใหเขารวมการประกวดแขงขัน ในระดับสถานศึกษา            

   ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือมีการนําไปใช 

   ประโยชนไดจริง 

 



4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

  1. จัดทําโครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ 

 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ เรียนการสอนฐานสมรรถนะใหตรง            

 กับความตองการอยางเปนระบบ 

  3. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

     เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 10    

  ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 

  4. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธี       

   การสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  

   จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์         

ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

  1.สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  2.ครูจัดทําแผนการเรียนรูทีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติ          

   และกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเชน PjBL Active Learning    

   STEM Education 

  3.สถานศกึษามีการกําหนดใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ(VQ)                   

    เพื่อวัดผลวิชาชีพการศึกษา 

  4. สถานศึกษาไดมีการจัดใหนักศึกษาเขารวมการทดสอบทางการศึกษา 

     แหงชาติ (V-net) เพื่อวัดมาตรฐานการศึกษาและผูเรียน 

  5. สถานศึกษามีการติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

     เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 

  6. สถานศึกษาไดประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนในทุกรายวิชา 

  7. สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC  

   เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน 



  8. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริม            

     ใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนา 

     กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 

 4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

  1. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด 

     เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย 

  2. มีการซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร สถานที่ หองเรียน 

     หองปฏิบัตกิาร โรงฝกงาน และศูนยวิทยบริการใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน       

      มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 

  3. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

   มาใชระบบฐานขอมูล 

  4. สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยความรวมมอื             

   กับสถานประกอบการที่หลากหลายสาขา 

  5. มีการบริการชุมชนและจิตอาสา เขารวมกิจกรรมในการใหบริการวิชาการ 

   วิชาชีพสูชุมชน ในรูปแบบการสอนอาชีพ Fix it center 

  6.การระดมทรัพยากรภายในและภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวม           

   ในการจัดการศึกษา 

 4.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

  1.สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยความรวมมือ             

    กับสถานประกอบการที่หลากหลายสาขา 

  2.มีการบริการชุมชนและจิตอาสา เขารวมกิจกรรมในการใหบริการวิชาการ 

    วิชาชีพสูชุมชน ในรูปแบบการสอนอาชีพ Fix it center 

  3.มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด  

    เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย 

 



  4.มีการซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร สถานที่ หองเรียน         

     หองปฏิบัตกิาร โรงฝกงาน และศูนยวิทยบริการใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน       

     มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 

  5.การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชระบบ 

    ฐานขอมูล 

   2) จุดเดน  

    1.มีการบริหารจัดการตามนโยบายอยางเปนระบบ 

  2.ครูมีคุณวุฒิการศึกษา และมีจํานวนเพียงพอตามเกณฑที่กําหนด 

  3.สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชารวมกับ สถานประกอบการ           

    เผื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

    3) จุดที่ควรพัฒนา  

    1.ขาดแคลนบุคลลากรในสาขาวิชาชีพ 

  2.ครูผูสอนมีภาระหนาที่พิเศษ-อื่นๆ นอกเหนือจากการสอนมาก                 

    ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที ่

  3. พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตไรสาย (WIFI) ใหครอบคลุมพื้นที่ อาคารเรียน 

   4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

    1.เพิ่มจํานวนครูในสาขาววิชาชีพ 

  2.ลดภาระหนาที่พิเศษตางๆ ของครูผูสอน 

  3.สนับสนุนไหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตาม

รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

    1) ผลสัมฤทธิ์  

  1.ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ        

   มาพัฒนาตนเอง ผลงาน ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

  2.ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครู บุคลากรทางการศึกษาในการกําหนด 

     มาตรฐานการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

  3. แนะแนวและการจัดหางาน มีการจัดหาทุนการศึกษาจากบุคคล             

     สถานประกอบการจากภายนอกและบุคลากรในวิทยาลัยเพื่อมอบทุน          

     แกผูเรียนที่มีความประพฤติดีและตั้งใจเรียนแตยากจน 



  4..การบริการชุมชน และจิตอาสา ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (fix it center) 

  5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์

ในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย     

ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

  1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

     ของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ                

     งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

     กําหนดมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

     และพัฒนาตอไปในระดับนานาชาติ 

  2.การออกหนวยบริการในการใหความรูกับประชาชนในทองถิ่นตางๆ 

  3สถานศึกษามีสภาพภูมิทัศนภายในที่เอ้ือตอการเรียนรู 

    2) จุดเดน  

    สถานศึกษาดําเนินการเผยแพรความรูสูชุมชนและสังคม ภายใตความรวมมือ 

  ของครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา สงผลทําใหวิทยาลัย      

  เปนที่รูจักประชาชน ชุมชนและสังคมมากข้ึน 

    3) จุดที่ควรพัฒนา  

    การดําเนินกิจกรรมบางกิจกรรม ยังไมสามารถเขาสูชุมชมไดอยางทั่วถึง        

  เนื่องจากบุคลากรตองรับผิดชอบการเรียนการสอนในวิทยาลัยประกอบ          

  กับอุปกรณมีจํานวนไมเพียงพอ 

    4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

    วิทยาลัยสามารถออกเผยแพรความรูใหกับชุมชน และสังคมใหหลากหลาย  

  กลุมเปาหมายมากขึ้นและหลายชองทาง และควรจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียน      

  ใหเปนผูที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 



สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
 ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็น  

การประเมิน 
ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา      

(V-NET) 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได 109 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115 94.78 

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)  

 
ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได 23 

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

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 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10 

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 5 10 

3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได 95 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95 100.00 

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)  

 

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็น  

การประเมิน 
ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได 13 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา  ประ เด็ นการประ เมิ นที่  1 ด านหลั กสู ต รอาชี วศึ กษา 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ 2 5 10 

2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่ เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได 77 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 90.59 

ระดับคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา  ประ เด็ นการประ เมิ นที่  1 ด านหลั กสู ต รอาชี วศึ กษา 

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)  

 
ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

3.1 การบิหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

หรืองานฟารม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 65 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา  ประ เด็ นการประ เมิ นที่  1 ด านหลั กสู ต รอาชี วศึ กษา 

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)  

 

 

 



 
ประเด็นการประเมินท่ี 2 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได 30 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา  ประ เด็ นการประ เมิ นที่  1 ด านหลั กสู ต รอาชี วศึ กษา 

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 
ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 45 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได 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) 

 
ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู เรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได 9 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15 60.00 

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) 



5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

รอยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 96.60 

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 94.78 

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92.00 

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 100.00 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 90.24 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 52.00 

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90.00 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 93.20 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กําหนดเพิ่มเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาที่กําหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ใหสถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะหเพื่อกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอด

เยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมนิ แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

1.1 ดานความรู 1.โครงงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเปนผูประกอบการ

ใหมและการเขียนแผนธุรกิจ 

2.โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 

3.โครงการคณิตศาสตรพัฒนาทักษะการคิด 

4.โครงการฝกเพื่อการแขงขัน วิชาสามัญสัมพันธ 

5 . โครงการส ง เสริ มการะ เรี ยนรู ภ าษาอั งกฤษ          

วนัคริสตมาส 

6.โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

7.โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 

อศจ. ภาค ชาติ 

8.โครงการออกใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา    

ปการศึกษา 2561 

9.โครงการจัดการเรียนรูจากประสบการณจริงดานฝก

ประสบการณจริงของนักเรียนนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562 

10.โครงการเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝกอาชีพกับ

สถานประกอบการการที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ภายใต โครงการขยายและยกระดับการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

 



 

มาตรฐานและประเด็นการประเมนิ แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1.1 ดานความรู 11.โครงการนิเทศติดตามการฝกอาชีพของนักเรียน

นักศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ 

ประจําปงบประมาณ 2562 

12.โครงการสรางความรูความเขาใจในการจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูนักเรียนในสถานศึกษา

จังหวัดสิงหบุรีและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ประจําปงบประมาณ 2562 

13.โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการ

ประกันคุณภาพผูเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. 

14.โครงการปฐมนิ เทศนักเรียน นักเรียนและ

นักศึกษา 

15.โครงการสรางเครือขายการแนะแนวการศึกษา

สายอาชีพและแนะแนวสัญจร 

16.โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาและสํารวจ

ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 

17.โครงการสื่อสรางสรรคสงเสริมการศึกษาสาย

อาชีพ 

18.โครงการกิจกรรมการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา       

ดานการศึกษาดูงาน 

2.โครงการการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน 

นักศึกษาที่ยากจน 

3.โครงการจัดการเรียนจากประสบการณจริง        

ดานการฝกงานประสบการณของนักเรียนนักศึกษา 

4.โครงการสรางความรูความเขาใจการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูนักเรียนในสถานศึกษา 

5.โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกัน

คุณภาพผูเรียน ระดับ ปวช. ปวส. 

 



 

มาตรฐานและประเด็นการประเมนิ แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 6.โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการระดับ ปวช. 

ปวส. 

7.โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสาร 

8.โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษาใหม 

9.โครงการบริหารสารสนเทศ 

10.โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาและสํารวจความ   

พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับ ปวช. ปวส. 

11.โครงการสื่อสรางสรรคสงเสริมการศึกษาสายอาชีพ 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ           

ที่พึงพอใจ 

1. โครงการสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ 

2. โครงการสัปดาหวันราํลึกวันสุนทรภู 

3. โครงการสัปดาหวันวิสาขบูชาโลกและวันอาสาฬหบูชา 

4. โครงการกิจกรรมเยี่ยมบานพักนักเรียนนักศึกษา          

5. โครงการคายคณุธรรม จริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษาใหม 

6. โครงการทุกวันศุกรสุขใจไดธรรมะ 

7. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม วฒันธรรมประเพณีและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8. โครงการคายพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

9. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

10. โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา 

11. โครงการ 1 คน 1 ตน เพื่อลดภาวะโลกรอน            

12. โครงการปลุกจติสํานึกวันสําคญัของชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย 

13. โครงการกิจกรรมหนาเสาธง 

14. โครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตอตานยาเสพติด 

15. โครงการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพและชมรมอสิระ 

16. โครงการพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 

โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล   

ในสถานศึกษา 

 



 

มาตรฐานและประเด็นการประเมนิ แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 17. โครงการวิทยาลัยคุณธรรม 

18. โครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา 

19. โครงการสอดสองดูพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

20. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

21. โครงการติดตามผลผูสาํเร็จการศึกษาและสํารวจความ

พงึพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับ ปวช. ปวส. 

22. โครงการสื่อสรางสรรคสงเสรมิการศึกษาสายอาชีพ 

23. โครงการปฐมพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 

24. โครงการตรวจสุขภาพ 

25. โครงการประกันอุบตัิเหต ุ

26. โครงการบริจาคเลือด 

27. โครงการลดปญหาการลดออกกลางคันของนักเรียน   

28. นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุร ี

29. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

30. โครงการนัดพบผูปกครอง 

31. โครงการกิจกรรมเยีย่มบานพกันักเรียนนักศึกษา 

32. โครงการชมรมถนนปลอดภยัในสถานศึกษา 

33. โครงการกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

34. โครงการตรวจสารเสพติด 

35. โครงการกิจกรรมเนื่องในสัปดาหการตอตานยาเสพติด 

36. โครงการพัฒนาชีวิตดวยจติอาสา 

37. โครงการเพื่อนใจวัยรุน 

38.โครงการกิจกรรมในเอดสโลก 

39. โครงการรณรงคสงเสรมิการมคีวามรักที่ถูกตอง

เหมาะสม 

 

 



 
มาตรฐานและประเด็นการประเมนิ แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในตรง

ตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2.โครงการจัดตารางสอน 

3.โครงการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ   

วันคริสตมาส 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน 1.โครงการพัฒนาบุคลากร 

2.โครงการมอบรางวัล เชิดชู เกียรติแกผูบริหาร        

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจําป

การศึกษา 2562 

4.โครงการใหความรูการจัดทําสื่อการเรียนการสอน

แบบออนไลน 

5.โครงการสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ 

6.โครงการสัปดาหวันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา 

7.โครงการสัปดาหวันวิสาขาบูชาและวันอาสาฬหบูชา 

8.โครงการ English Day Camp 

9.โครงการการฝกทักษะเพื่อการแขงขันแผนกวิชา

สามัญสัมพันธ 

10.โครงการคณิตศาสตรทักษะการคิด 

11.โครงการเวทีสีเขียว 

12.โครงการจัดตารางสอน 

13.โครงการสัปดาหอาเซียน 

14.โครงการศึกษาดุงานภูมิปญญาไทยในทองถ่ินแผนก

วิชาสามัญสัมพันธ 

2.3 ดานการบริหาร 1. โครงการจัดประชุมบริหารงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สิงหบุร ี

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในและตางประเทศ 

3. โครงการสายใยสมัพันธ 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร 

5. โครงการอบรมรางวัลเชิดชูเกียรติแกผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 



 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม) 

 6. โครงการวัสดุอุปกรณสําหรับตกแตงสถานที่

กิจกรรมและวันสําคัญ 

7. โครงการจัดทําปายชื่อพรรณในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสงิหบุร ี

8. โครงการปรับภูมิทัศนภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

9. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที ่

10. โครงการ Sport Hero  

11. โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพและซอมบาํรุง

คอมพิวเตอร 

12. โครงการสรางโอกาสทางการศึกษา 

13. โครงการบริการใหคําปรึกษา 

14. โครงการนัดพบผูปกครอง 

15. โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน

นักศึกษาใหม 

16. โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันในการปองการ

กัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาสิงหบุร ี

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 1.โครงการจัดประชุมบริหารงานอาชีวศึกษา

จังหวัดสิงหบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
มาตรฐานและประเด็นการประเมนิ แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3.1 ดานการความรวมมือในการสรางสังคมแหง     

การเรยีนรู 

1.โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการระดับ 

ปวช. ปวส. 

2.โครงการสรางโอกาสทางการศึกษา 

3.โครงการพัฒนารูปแบบปละยกระดับคณุภาพศูนย

ซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

4.โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา

ใหม 

5.โครงการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

6.โครงการคลินิกเทคโนโลย ี

7.โครงการพัฒนาชีวิตดวยจิตอาสา 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งแวดลอม งานสรางสรรค 

งานวิจัย 

 

1. โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 

2. โครงการวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


