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ค ำน ำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ก าหนดให้ทุกสถานศึกษามี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีต่อต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา นั้น 

 วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปี

การศึกษา 2561 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือ

ใช้ก ากับติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ท าให้เกิดคุณภาพและมาตรฐาน 

เพ่ือรองรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัดและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 วิทยาลัยการอาชีพพล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2561 นี้

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจโดยทั่วไป ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยาลัยและบุคลากรวิทยาลัยทุกท่าน ที่ให้

ค าแนะน า ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี 

 

วิทยาลัยการอาชีพพล 
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ค ำชี้แจง 

 วิทยาลัยการอาชีพพลมีบุคลากรทั้งสิ้น 79 คน ได้ก าหนดเปิดการจัดการการสอน 3 ประเภทวิชา 
ประกอบด้วย ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีผู้เรียนจ านวนทั้งสิ้น 2,282 คน และ
ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาทั้งสิ้น 45,804,755.50 บาท (สี่สิบห้าล้านแปดแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
บาทห้าสิบสตางค์) มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ประกอบด้วย         ด้านความรู้ 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษานั้น ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) คือ การบริหารชุมชนและจิตอาสา  

ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ยังมีจุดที่ควรพัฒนาและวิทยาลัยจึงได้ท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน พัฒนาโดยโครงการประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย โครงการลดปัญหาออกกลางคัน 2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ พัฒนาโดยโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 3) ผลงานของผู้เรียนด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย พัฒนาโดยโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ (ABU) อาชีวศึกษา 
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและโครงการ
พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ พัฒนาโดยโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 5) ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) พัฒนาโดยโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา V-
NET 6) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ พัฒนาโดยโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ และ 7) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม พัฒนาโดยโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประกอบด้วย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
โดยภาพรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (90.77) โดย

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (92.50) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (92.00) และ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (87.82) 

1.2 จุดเด่น  
1. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน 
2. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับ บุคคล ชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี มีการก าหนด

กิจกรรม/โครงการลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีและด าเนินงานตามโครงการและช่วยกันคิดช่วยกันประดิษฐ์
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติท่ีดี มีความภูมิใจ รักความเป็นไทย เคารพสิทธิ 
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. พัฒนาระบบการติดตามผู้เรียนในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ระบบ

ออนไลน์ 
2. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือการแนะน าตัวเองและการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
4. งบประมาณสนับสนุนบางโครงการยังไม่เพียงพอและเหมาะสม 
5. เสริมความรู้ด้านทักษะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน 
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6. ควรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนในความคิดของนักเรียน 
นักศึกษา 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาครูผู้สอนในการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ 
2. ควรให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนามากข้ึน 
3. พัฒนาองค์ความรู้ของครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
4. มีการศึกษาดูงานเพ่ิมเติม เพ่ือน าความรู้มาต่อยอดและพัฒนาในการจัดท าโครงการและนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ การท างานวิจัยต่างๆ 
5. ควรมีงบประมาณในการจัดท าโครงการแต่ละโครงการเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การ
สร้างสรรค์ งานวิจัยให้มากกว่านี้ 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 
วิทยาลัยได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยการจัดประชุม

ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางและรายงานผลการด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการ
ประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ของ
สถานศึกษา แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู ชุมชนใกล้เคียง ตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 

3.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ ได้แก่ 
3.1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

       - โครงการสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก 
       - โครงการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 
       - โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาและตรวจสารเสพติด 

3.1.2 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
       - โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
       - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
ได้แก่ 

3.2.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
       - โครงการเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
       - โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 

- โครงการผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
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3.2.2 โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
       - โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
       - โครงการรับอาสาสมัครครูจีนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.2.3 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
       - โครงการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ (MOU) 
       - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์งานอาชีพ 

- โครงการฝึกประสบการณ์งานอาชีพนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 (จัดท าสมุด
บันทึกการ  ฝึกประสบการณ์) 

       - โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์งานอาชีพ 
       - โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์งานอาชีพ 

3.2.4 โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ 10 
กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 

       - โครงการผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรระยะ
สั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

       - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน 
       - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา "นิเทศการสอน" 

3.2.5 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       - โครงการส่งครูอบรมและพัฒนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ 

3.2.6 โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ 
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

       - โครงการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
       - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ขอนแก่น 

3.2.7 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
       - โครงการส่งเสริมอาเซียนสู่สังคม (English Camp) 
       - โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ EchoVe 

3.2.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

       - โครงทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 



4 

 

 

      - โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       - โครงการสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ 

3.3 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
ประเทศ 

3.3.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
       - โครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ 

3.3.2 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
       - โครงการศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 
       - โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 
       - โครงการเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งบุคลากร 

3.3.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
      - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม(สวดมนต์ประจ าสัปดาห์) 
      - โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ยิ้ม ไหว้ ทักทาย) 
3.4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 

3.4.1 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) 

3.4.2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ประชาชน 

       - โครงการบริหารวิชาชีพสู่ท้องถิ่น (108 อาชีพ) 
       - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 

3.5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.5.1 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งเหลือใช้  
3.5.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

       - โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 
       - โครงการประเมินสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 

3.6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
3.6.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

       - โครงการลดปัญหาออกกลางคัน 
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       - โครงการเยื่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
       - โครงการการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
       - โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคัน 

3.6.2 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลชุมชน 
       - โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม Fix It Center ในศูนย์ ICT ชุมชน 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) 

กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
    4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix-it Center) และ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน า   ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้
วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
และเครื่องใช้ในครัวเรือน  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอด
ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักท่ีประสบความส าเร็จ จึงด าเนินการปรับรูปแบบการด าเนินงานและบทบาทของ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชน 
รวมทั้งการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของช่างชุมชนสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่าง
ชุมชน ร่วมกับสถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  

นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ 
พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
พัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน   อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชน รวมทั้งนโยบายมุ้งเน้นของผู้บริหารสถานศึกษาในการมีจิตอาสาของคณะผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียน นักศึกษาที่มีต่อประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 

4.2 วัตถุประสงค์ 
ผลต่อประชาชน 

 - ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้
สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่ ายโดยการยืดอายุ
การใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 - ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
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- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขอนามัย
พ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบ
คุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 

- ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
เครื่องมอือุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
         - ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ  
 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา 
         - เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อม่ันให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน   

- สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มี
สมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
         - ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา 
         ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
         - ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ 
เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
         - ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพ
สินค้า 
         - ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อมประจ า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 
         - ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

4.3 กรอบแนวคิด 
         - ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงาน แบบบูรการการ 
         - ครู บรูณาการเรียนรู้ กับการท างาน (WIL) 
         - นักเรียน นักศึกษา น าวิชาชีพ บริการชุมชนและจิตอาสา 
         - กิจกรรมบริการ ซ่อม/สร้าง/พัฒนา ได้เรียนรู้ มีจิตอาสา มีประสบการณ์ในการทางาน  
         - ประชาชน ลดรายจ่าย/เพ่ิมรายได้/ขยายโอกาส สู่ Thailand 4.0  
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    4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
         - การประชาสัมพันธ์และพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ผู้นาท้องถิ่น ครูและเจ้าหน้าที่ 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
         - การจัดพ้ืนที่และวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในอาคารศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ให้มีความพร้อม 
เหมาะสม และสะดวกในการให้บริการ โดยมีพ้ืนที่ 
        - พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ (Relation) 
        - พ้ืนที่บริการซ่อม (Repair) 
        - พ้ืนที่บริการสร้าง (Build) 
        - พ้ืนที่บริการพัฒนา (Top Up) 
        การจัดกิจกรรมบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
        - บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครืองใช้ใน
ครัวเรือน และอ่ืน ๆ โดยมีการออกใบรับงานซ่อม วิเคราะห์อาการเสีย ดาเนินการซ่อม รายงานผลการซ่อม และให้
คาแนะนาวิธีการใช้ การดูแลรักษาต่อผู้รับบริการ 
         - บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการสารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน 
จัดทาหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครู ร่วมกับ
นักเรียน นักศึกษา 
         - บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูนานักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และนาเทคโนโลยี
หรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
         - การออกบริการชุมชนและจิตอาสาร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 

4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
         - การรายงาน สถานศึกษาใช้ทางระบบออนไลน์ http://www.fixitcenter.org เพ่ือรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประจาทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

รายงานการเตรียมการ 
         - รายงานการจัดท าค าสั่ง 
         - รายงานการจัดประชุม 
    รายงานการด าเนินงาน 
         - รายงานการประชาสัมพันธ์และพิธีเปิด 
         - รายงานการจัดกิจกรรมบริการประจ าวัน 
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การสรุปผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ให้สถานศึกษาจัดพิมพ์ (Print) สรุปผลการดาเนินงานทางระบบ
ออนไลน์ ภายใน 1 สัปดาห์ จัดส่งอาชีวศึกษาจังหวัดรวบรวมรายงานจังหวัด 
         - การรายงานทางวารสารของวิทยาลัย 

4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
         - นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์และความเชื่อม่ันในการออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานใน 
ชุมชน   
  - นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 - ประชาชนมีความรู้ในการใช้การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ยกระดับมี
ทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้าง
งาน สร้างรายได ้
         - ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการ การเรียนกับการท างาน 
         - สถานศึกษาได้สร้างและพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพ สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

ที่อยู ่
วิทยาลัยการอาชีพพล 203  หมู่ 3  ต าบลโนนข่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  40120 

   โทรศัพท ์043-416020  โทรสาร 043-416020 
   E-mail Vkphon@gmail.com  Website http://www.pholiac.ac.th/ 

ประวัติสถำนศึกษำ 
วิทยาลัยการอาชีพพล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพ่ือ

จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพโดยสนองตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจ  ฐานความรู้ให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้   และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตและมี
ปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานสร้างรายได้ และมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  สามารถประกอบอาชีพอิสระเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ 
    ในปีงบประมาณ 2540 กองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้จัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพพล อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น โดยใช้งบประมาณ  28,000,000  บาท และมอบให้วิทยาลัย-
การอาชีพขอนแก่น  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  จัดหาสถานที่ก่อสร้าง 
    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายสมพร หิรัญมณีมาศ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับ 
7 เป็นผู้ประสานงานด าเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายอ าเภอพล        (นายณรงค์ 
หรือโอกาส) ศึกษาธิการอ าเภอพล (นายนิคม มั่งมา) นักวิชาการศึกษา (นายหวังดี ประมินทร์)  และสภาต าบลโนน
ข่า โดยท่านก านันระดม  รุจิเกียรติก าจร นายวุฒิศักดิ์ ประทาน เลขาคณะกรรมการ องค์การบริหารส่ วน-ต าบล
โนนข่า ในขณะนั้น อนุญาตให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านบ่อตะครอง เป็นสถานที่สร้างวิทยาลัยฯ วิทยาลัย
การอาชีพพล  ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่             18  มิถุนายน  2540  เป็น
สถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนที่ 82 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา อยู่ห่างจากอ าเภอพล เป็น
ระยะทาง  5  กิโลเมตร 
    วิทยาลัยการอาชีพพล  ได้เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา   2541  มีนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รุ่นแรกจ านวน 117 คน  จ านวน  2  แผนกวิชา  คือ 
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 - แผนกวิชาช่างยนต์   จ านวน 2 ห้อง 85 คน 
 - แผนกวิชาการบัญชี   จ านวน 1 ห้อง 32 คน 

สัญลักษณ์ของวิทยำลัยกำรอำชีพพล 
 -  พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัย พระพุทธรูปปางลีลา 
 -  ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย  ต้นประดู่ 
 -  สีประจ าวิทยาลัย  สีฟ้า - สีแสด 

กำรจัดกำรศึกษำ 
  ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 8 สาขาวิชา 
        สาขาวิชาช่างยนต์ 

- สาขางานยานยนต์ 
        สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 - สาขางานเครื่องมือกล 
        สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
        สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
        สาขาวิชาการบัญชี 
        - สาขางานการบัญชี 
        สาขาวิชาการตลาด 
        - สาขางานการตลาด 
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        สาขาวิชาการการโรงแรม 
        - สาขางานการโรงแรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน  7 สาขาวิชา 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
        สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
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        สาขาวิชาไฟฟ้า 
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
        สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี 
 - สาขางานการบัญชี 
        สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 - สาขางานการจัดการทั่วไป 
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

เปิดสอนส าหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียน 
หลักสูตรแกนมัธยม  
        หลักสูตรแกนมัธยม  เปิดสอนจ านวน  5  สาขาวิชา คือ 
        สาขาวิชาช่างยนต์ 
        - สาขางานยานยนต์ 
        สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
        - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
        สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
        - สาขางานเครื่องมือกล 
        สาขาวิชาการบัญชี 
        - สาขางานการบัญชี 
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สภำพชุมชน 
     พ้ืนที่รอบบริเวณเขตให้บริการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นชุมชนพ้ืนบ้านอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่าย ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันตามวิถีของคนอีสาน มีวิธีการด าเนินชีวิตตามแบบเกษตรกรรม ท านา ท าสวน ท าไร่ และเลี้ยงสัตว์ 
บางส่วนต้องไปท างานรับจ้างในตัวเมือง 
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   สภำพเศรษฐกิจ 
     มีความเป็นอยู่แบบคนพ้ืนบ้าน ด าเนินชีวิตตามวิถีเกษตรกรรม ถือว่าสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับกลาง 
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท าการเกษตร เลี้ยงสัตว์และลูกหลานส่งเงินมาให้จากการรับจ้างในตัวเมือง 
   สภำพสังคม 
     มีสภาพสังคมความเป็นอยู่ตามแบบวิถีไทอีสาน อยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่อย่างเรียบง่าย 
แบ่งปัน ร่วมท ากิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาสังคมและตั้งกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ 
 
2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากร 

นายส าเร็จ   พิมพ์ดีด 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนกัเรียนนักศึกษา 
นางชาญทอง   โพธิ์สมศรี 

 

 

 

นายธีรพล   สวุรรณรัตน์ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ 

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ า 
 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานละความร่วมมือ 
นายภัทระ   ขันดงแก้ว 

 

1.งานบริหารงาน
ทั่วไป 
2.งานบุคลากร 
3.งานการเงิน 
5.งานบัญชี 
5.งานพัสดุ  
6.งานทะเบียน 
7.งานอาคารสถานที่ 
8.งาน
ประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

1.งานวางแผนและ
งบประมาณ 
2.งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
3.งานความร่วมมือ 
4.งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 
5.งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
6.งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ

ประกอบธุรกิจ 
 

1.งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 
2.งานครูที่ปรึกษา 
3.งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน 
4.งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 
5.งานปกครอง 
6.งานโครงการ
พิเศษ 
   

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 
นายปริญญา   สมมติร 

1.แผนกวิชา 
2.งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน 
3.งานวัดผลและ
ประเมินผล 
4.งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 
5.งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
6.งานสื่อการเรียน
การสอน 
 

 

 

กรรมการที่ปรึกษา กรรมการสถานศึกษา 
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ข้อมูลผู้เรียน 
ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 271 0 49 320 
ปวช.2 283 0 63 346 
ปวช.3 651 0 64 715 
รวม ปวช. 1,205 0 176 1,381 

 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 0 227 227 
ปวส.2 0 674 674 
รวม ปวส. 0 901 901 

   
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 242 83 34.30 
ปวส.2 183 134 73.22 
รวม 425 217 51.06 

   
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 241 76 31.54 
ปวส.2 171 85 49.71 
รวม 412 161 39.08 

   
 
 
 
 
. 
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ข้อมูลบุคลำกร 
ประเภท ทั้งหมด

(คน) 
มีใบประกอบวิชำชีพ

(คน) 
สอนตรงสำขำ

(คน) 
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/  
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ 
ผู้ที่ได้รับการรับรอง 

14 14 14 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 15 15 15 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 12 9 12 
เจ้าหน้าที ่ 21 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

12 - - 

รวม ครู 41 38 41 
รวมทั้งสิ้น 79 38 41 

 
ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.
(สำขำวิชำ) 

ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 4 4 8 
พาณิชยกรรม 3 3 6 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 0 1 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 8 7 15 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค ์ 1 
อาคารอ่ืน ๆ 3 
รวมทั้งสิ้น 11 

  
ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
งบบุคลากร 11,868,680.00 
งบด าเนินงาน 5,8700,825.00 
งบลงทุน 16,715,300.00 
งบเงินอุดหนุน 11,157,671.00 
งบรายจ่ายอื่น 192,309.50 
รวมทั้งสิ้น 45,804,785.50 

 
2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
  ปรัชญำ 
   ความรู้ดี  ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม  ค้ าจุนสังคม   
  อัตลักษณ์ 
   เก่ง   ดี   มีงานท า 
  เอกลักษณ์ 
   การสร้างความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
   จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนให้เป็นเลิศทางวิชาชีพ เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 1 การก ากับ ดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย

การอาชีพพล 
พันธกิจที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน 
พันธกิจที่ 3 การส่งเสริมมีส่วนร่วมจัดการอาชีวศึกษา ทุกภาคีเครือข่าย 
พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
พันธกิจที่ 5 การพัฒนาและขยายโอกาสการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
พันธกิจที่ 6 การพัฒนาระบบและบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เป้ำประสงค์ 
   1.1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3 ปี 

1.2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา 
1.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2.1 ครูและวิทยากรที่เชิญร่วมสอนมีชั่งโมงสอนหรือฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ ช านาญการ 

เชี่ยวชาญ ในรายวิชาที่สอนหรือฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.2 สถานศึกษาก ากับ ดูแล ครูให้ความรู้ เข้าใจเข้าถึง การจัดการเรียนการสอนที่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และร่วมปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือตามสาขาวิชาชีพ First S-
Curve หรือ New S - Curre 

2.3 ผู้เรียนที่ก าลังศึกษามีความรู้ มีทักษะ การประยุกต์ใช้งานวิชาชีพและผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า มี
อาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

3.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงาน ก ากับ ดูแล สถานศึกษามอบหมาย 

3.2 สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณธรรม และคุณภาพของผู้เรียนร่วมกับ บุคคล   ชุมชน องค์กรต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

4.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5.1 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดอ่ืน 
5.2 ขยายโอกาสการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนทั่วไป 
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6.1 สถานศึกษาบริหารจัดการ บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสาถนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศำสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่น ร่วมคิด ร่วมท าร่วม

แก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ครูเป็นครูมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรทุกระดับเข้าใจนโยบายและพัฒนาตนเองสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิทยาลัย พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายเก่ง ดี มี
งานท า มีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน อย่างแท้จริงและท่ัวถึง 

  กลยุทธ์ 
   1.1 จัดประชุมและสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 3 ป ี

1.2 จัดประชุมและสัมนาเชิงปฏิบัติการ  การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  

1.3 จัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
1.4 จัดประชุมเพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลประเมินผล รายงานผล ปรับปรุงและพัฒนา การ

ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังคนในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดและเชิญวิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในสาขางานหรือรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอน  

2.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้งานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการหรือตลาดแรงงาน 

3.1 บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 สร้างความร่วมมือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆท้ังในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา 
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4.1 ก ากับดูแลผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิขาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืนมีความเป็นประชาธิปไตย มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5.1 จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของทุกช่วงวัย ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
6.1 บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
(กิจกรรมทักษะระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
(กิจกรรมทักษะระเบียบแถว) 

รองชนะเลิศ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
(กลุ่มลูกเสือวิสามัญ ดีเด่น) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
(ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัย) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

   
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  
(หมู่ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานระดับ ดีเยี่ยม) 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาติ ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  
(หมู่ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเด่น) 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาติ ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

ผ่านการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ในระดับ ดีมาก และได้เป็นตัวแทน 
อศจ. 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 



19 

 

 

งานชุมนุนลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  
(กิจกรรมแข่งขันทักษะระเบียบแถว(ชาย)) 

ชนะเลิศ ชาติ ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

งานชุมนุนลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  
(กิจกรรมแข่งขันทักษะปืนโรมัน(ชาย)) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  
(กิจกรรมทดสอบก าลังใจ(ชาย)) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

   
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายธีรพล สุวรรณรัตน์  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายโกศล เลิศล้ า  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายโสภณ เพ็ชรสูงเนิน  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (สายสนับสนุน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุรเดช ทัดมาลา  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (สายสนับสนุน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางศิริวรรณ รูปสูง  
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพและวิชาการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์  
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพและวิชาการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางประภาพร บึงลอย  
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพและวิชาการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเสกสรร อุทัยอัน  
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพและวิชาการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวัชรดล เอนอ่อน  
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพและวิชาการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร  
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และโครงงานวิทยาศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุนทร จันทะสี  
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และโครงงานวิทยาศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพลวัฒน์ ลักษณะภาคภูมิ  
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการสังคม ชุมชน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายยงยุทธ ทิพย์มาก  
ครูผู้อาชีวะผู้มีอุดมการณ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางเบญจกาญจน์ ปักกังพะลัง  
ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสม พอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ว่าที่ ร.ต.พิสิษฐ์ อาจเดช  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา   
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายดลธรรม คูระโคตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายเจษฎาภรณ์ สีสรุิยา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยืนด านา) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวิรัช สุดน้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(รถเก่ียวข้าว) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเตือนส้วมเต็ม Fell toilet warning) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นายจิรพงษ์ ประวันนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (Smat 
bin ถังขยะอัจฉริยะ) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายขจรเดช มิตรอุดม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยพรวนดินและยกร่อง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสมรรถชัย สุดน้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยติดหล่ม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางศิริวรรณ รูปสูง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(โพเดี้ยมปรับระดับ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธีระศักดิ์ คงเอม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ต๊าปดายเกลียวยูแคล้มป์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

อุปกรณ์ช่วยถอดเพลาขับหน้ารถยนต์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยถอดเพลาขับหน้ารถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเติมน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอรุณรัตน์ เก่งกว่าสิงห์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ตั้งศูนย์งานกลึง V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุนทร จันทะสี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ถอดเพลาล้อหลังรถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายยงยุทธ ทิพย์มาก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องมือถอดประกอบชุดเบรกจักรยานยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกฤษณะ เสนไสย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องวัดระดับด้วยเลเซอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเสกสรร อุทัยอัน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ตัดขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

สิบเอกยุทธนา ออดไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้เชื่อมสาธิต) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวัชรดล เอนอ่อน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ลิฟท์ยกอัตโนมัติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายประดิษฐ์ แดงกลาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องม้วนผ้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสากล แววไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(บันไดติดล้อ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกิตติภาส นั่งสูงเนิน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ดัดยูแคล้ม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุภาวด ีอันหนองกุง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เหล็กลากรถแบบพกพา) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุนีย์รัตน์ สีพันอ้วน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องดูดเศษเหล็ก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายทวิณ สุภักด ี 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ลากรถแบบพกพา) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวกนกนุช จันทรเทศ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โคมไฟสีรุ้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวยุวธิดา แก้วมาลา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจุฑาทิพย์ พรหมหาลา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้ยาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายประดิษฐ์ แดงกลาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิวัฒน์ นาคอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เตาถ่านพลังงานความร้อนสูง) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายชลธวรรษ ค าผาย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอานุภาพ รบไพรินทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โต๊ะพยาบาลอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางประภาพร บึงลอย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระติบข้าวพร้อมอุ่น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสุประวีณ์ สุ่ยหล้า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องประดับจากริบบิ้นผ้า) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุมาลี แก้วศรีบุตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ของที่ระลึกพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองจากริบบิ้น) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิจิตตรา หล้าอยู่  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้จากใบอ้อย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางธันยพร โพธิ์ตา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นจากยางรถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางวิมลลักษณ์ สายธิปไชย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ภาพประดิษฐ์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางเบญจกาญจน์ ปักกังพะลัง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ท่ีเก็บตะเกียบแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนุชรา ศรีบุญ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสายฝน อบมา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋ารักษ์โลก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางกมลวรรณ มิตรอุดม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ท่ีครอบครกที่ระลึก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนาตยา สาฆ้อง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์ตมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวอภิญญา ท้าวยา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(หมวกแฟชั่นจากป้ายไวนิล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปวีณา ท้าวยา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าใส่เหรียญจากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(QR COLD ติดตามผู้เรียน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ว่าที่ ร.ต.พิสิษฐ์ อาจเดช  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายดลธรรม คูระโคตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยืนด านา) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวิรัช สุดน้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(รถเก่ียวข้าว) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเตือนส้วมเต็ม Fell toilet warning) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายจิรพงษ์ ประวันนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(Smart bin ถังขยะอัจฉริยะ) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายชลธวรรษ ค าผาย  
งานชุมนุนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
(การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ ทักษะบุกเบิก) 

ชนะเลิศ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นางสาววิจิตตรา หล้าอยู่  
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา  
(ผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ หญิง ดีเด่น) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายปริญญา สมมิตร  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ า  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุนัญธา เรืองวิริยะรัตน์  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (สายสนับสนุน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายชัยรัตน์ โตเจริญ  
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (สายสนับสนุน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสากล แววไธสง  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวิรัช สุดน้อย  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุมาลี แก้วศรีบุตร  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุธี ขวาลา  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวยุวธิดา แก้วมาลา  
ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุนทร จันทะสี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายดลธรรม คูระโคตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(Facilites Walker วอร์คเกอร์อ านวยความ
สะดวก)  
ว่าที่ร.ต.พิสิษฐ์ อาจเดช  
ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย&รั้วกินได้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายขจรเดช มิตรอุดม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจตุพล รูปเตี้ย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ประแจอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสายฝน อบมา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยเซาะร่องลิ่มบนเครื่องกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์วางสาก ชื่อ ถุงสากอนามัย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปวีณา ท้าวยา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยอาบน้ าสัตว์เลี้ยง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุธี ขวาลา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์รองรับมีดกลึงให้ตรงศูนย์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเสกสรร อุทัยอัน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้สาธิตงานเชื่อม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางกมลวรรณ มิตรอุดม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ส าหรับตากแห้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวพัชริยา วรสุทธิพงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (ทิชชู
ส าหรับล้างจาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสายฝน อบมา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยลับมีดคมดอกสว่าน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสมรรถชัย สุดน้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ยกรถ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิวัฒน์ นาคอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยกเครื่องฉีดพ่น V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวิรัช สุดน้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(Spaecial Filter oil block wrench) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสากล แววไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องหยอดข้าวแบบลาก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์เสริมเครื่องเจาะตั้งโต๊ะเพ่ือช่วยหล่อเย็น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุนีย์รัตน์ สีพันอ้วน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ดูดเศษเหล็ก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายชลธวรรษ ค าผาย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ปืนฉีดน้ าฟองโฟม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุนทร จันทะสี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายกรกฤต หลุ่งเป้า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตัวล่อไก่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุธี ขวาลา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องด านาขุนพล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวัชรดล เอนอ่อน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ลิฟท์ยกอัตโนมัติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายประดิษฐ์ แดงกลาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเกรียงไกร ศรีสารคาม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกฤษณะ เสนไสย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เคสชาร์จโทรศัพท์จากโซ่ล่าเซลล์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนาตยา สาฆ้อง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ขนมกล้วยจี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสมปรารถนา จงท่วมกลาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ซูชิไรซ์เบอร์รี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางธันยพร โพธิ์ตา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นอินเตอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 



30 

 

 

นางเบญจกาญจน์ ปักกังพะลัง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (เข็ม
กลัดจากลูกปัด) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิจิตตรา หล้าอยู่  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระดาษสาจากใบอ้อย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุมาลี แก้วศรีบุตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ไม้กวาดจากขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้ว) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กล่องของขวัญแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวกนกนุช จันทรเทศ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โคมไฟจากเศษผ้าเหลือใช้) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางวิมลลักษณ์ สายธิปไชย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางศิริวรรณ รูปสูง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ออกแบบเว็บไซต์ G-screen) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจุฑาทิพย์ พรหมหาลา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(HP Reveal Medicine) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายดลธรรม คูระโคตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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(Facilites Walker วอร์คเกอร์อ านวยความ
สะดวก) 
นายทวิณ สุภักด ี 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเตือนภัยและตัดไฟเมื่อน้ าท่วม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สารสกัดสมุนไพรรางจืดเพ่ือลดการตกค้างฟอร์มา
ลีนในอาหารทะเล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนงคราญ หวานขม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ว่าที่ร.ต.พิสิษฐ์ อาจเดช  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย&รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายชลธวรรษ ค าผาย  
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  
(หมู่ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเด่น) 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาติ ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

นายสุธี ขวาลา  
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
(โครงงานอุปกรณ์ช่วยเซาะร่องลิ่มบนเครื่องกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสายฝน อบมา  
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
(โครงงานอุปกรณ์ช่วยเซาะร่องลิ่มบนเครื่องกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางธันยพร โพธิ์ตา  
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STEM 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นายดลธรรม คูระโคตร  
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STEM 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์  
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STEM 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวนงคราญ หวานขม  
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STEM 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ว่าที่ร.ต.พิสิษฐ์ อาจเดช  
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STEM 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   
รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายธัญพิสิษฐ์ เดชพจน์  
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
(การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ ทักษะบุกเบิก) 

ชนะเลิศ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจักรกฤษ กางโงน  
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
(การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ ทักษะบุกเบิก) 

ชนะเลิศ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวญาดา ชิตทอง  
การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปัทมวรรณ โหมดนอก  
การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศรายุทธ พลแสงทอง  
การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุเมธ สู้ศึก  
การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายอดิศร เหล่ารัตน์  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธีรรัชต ์หาญโงน  
การแข่งขันทักษะเครื่อยนต์เล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสมภพ สุวรรณพงษ์  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายภูมิพัฒน์ แย้มคลี่  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายณัฐวุฒิ วโนราช  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวิชานนท์ การรัตน์  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพีระยุทธ สิงห์ศร  
การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายจักรกฤษ กลางโงน  
การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายรัชพล ชัยนิคม  
การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายประจักษ์ น้อยจันทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายศราวุฒิ ไชยสุด  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอลิชา วงกลม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นายศิวกร ธุงจันทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทักษิณ ชินนะวงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยืนด านา) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายชนะศิลป์ อินตะมนต์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยืนด านา) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายกฤษณะ โคตะนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยืนด านา) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายพงศธร แสนป้อง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยืนด านา) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายกิตติชัย นาเพ็ง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยืนด านา) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายประชาทรัพย์ ไม้แดง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยืนด านา) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธวัชชัย อัครินทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยยืนด านา) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจักกฤษ กางโงน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(รถเก่ียวข้าว V.1) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายพีระยุทธ สิงห์ศร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(รถเก่ียวข้าว V.1) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นายศักรินทร์ ชุมผาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ระบบเตือนส้วมเต็ม Toilet warning system) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายเนรมิตร จันทะวงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ระบบเตือนส้วมเต็ม Toilet warning system) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวีรพงศ์ สุทธิวงศ ์ 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ระบบเตือนส้วมเต็ม Toilet warning system) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสุเมธ สู้ศึก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ระบบเตือนส้วมเต็ม Toilet warning system) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายศรายุทธ พลแสนทอง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ถังขยะอัจฉริยะ) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายกัมปนาท สกิจขวา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ถังขยะอัจฉริยะ) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายนวมินทร์ มธิปิไข  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายนันทวัฒน์ เฮียงเสนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายปรัชญ์สพล ศรีโคตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายนัฐพล ลาเฟื้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นายประจักษ์ น้อยจันทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศราวุฒ ิไชยสุด  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอลิชา วงกลม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศิวกร ธุงจันทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เต็นท์อเนกประสงค์อัจฉริยะ) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายทักษิณ ชินนะวงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยด านา) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายชนะศิลป์ อินตะมนต์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยด านา) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกฤษณะ โคตะนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยด านา) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพงศธร แสนป้อง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยด านา) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกิตติชัย นาเพ็ง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยด านา) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายประชาทรัพย์ ไม้แดง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยด านา) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายธวัชชัย อัครินทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยด านา) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายจักรฤษ กางโงน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(รถเก่ียวข้าว V.1) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพีระยุทธ สิงห์ศร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(รถเก่ียวข้าว V.1) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศักรินทร์ ชุมผาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ระบบเตือนส้วมเต็ม Toilet warning system) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเนรมิตร จันทะวงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ระบบเตือนส้วมเต็ม Toilet warning system) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวีรพงศ์ สุทธิวงศ ์ 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ระบบเตือนส้วมเต็ม Toilet warning system) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุเมธ สู้ศึก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ระบบเตือนส้วมเต็ม Toilet warning system) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศรายุทธ พลแสนทอง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ถังขยะอัจฉริยะ) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกัมปนาท สกิจขวา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ถังขยะอัจฉริยะ) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนวมินทร์ มธิปิไข  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายนันทวัฒน์ เฮียงเสนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปรัชญ์สพล ศรีโคตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนัฐพล ลาเฟื้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเฉลิมศักดิ์ แคนหนอง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เตาถ่านพลังงานความร้อนสูง) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนรินทร์ ฝ่ายศูนย์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เตาถ่านพลังงานความร้อนสูง) 

รองชนะเลิศ จงัหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสหภาพ แพงค าแสน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยรถติดหล่ม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอดิศร เหล่ารัตน์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยรถติดหล่ม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเดชพงศ์ ค าภักดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ถอดเพลาล้อหลังรถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายบุญญฤทธิ์ ขุนภักดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ถอดเพลาล้อหลังรถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธีรรัชต ์หาญโงน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องมือถอดประกอบชุดเบรก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายจีรศักดิ์ ชัยคูณ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องมือถอดประกอบชุดเบรก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนัฐวุฒ ิอโนราช  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเติมน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายครรชิต กองขนะ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเติมน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายแดนอังคาร แสนรัตน์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยถอดหัวเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า
รถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพงศกร เพชรทอง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยถอดหัวเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า
รถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธัญพิสิทธฺ์ เดชพจน์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยถอดหัวเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า
รถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จงัหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายชาญชัย สุวรรณโพธิ ์ 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(บันไดติดล้อ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพิริยะพงษ์ บ ารุงบ้านทุ่ง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(บันไดติดล้อ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอฑิตยา แสงจันทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(บันไดติดล้อ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายกิติศักดิ์ แสนวงค ์ 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(บันไดติดล้อ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิเดช ค าทะสูน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(รถมอเตอร์ไซต์พ่วงตัดหญ้าสนาม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนันทวัฒน์ เฮียงเสนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(รถมอเตอร์ไซต์พ่วงตัดหญ้าสนาม) 

รางวัลอืน่ ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปรัชญ์สพล ศรีโคตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(รถมอเตอร์ไซต์พ่วงตัดหญ้าสนาม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนัฐพล ลาเฟื้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(รถมอเตอร์ไซต์พ่วงตัดหญ้าสนาม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธราดล วิเชียรเลิศ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ลิฟท์ยกอัตโนมัติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธิบดินทร์ สีหาบุตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ลิฟท์ยกอัตโนมัติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอดิศักดิ์ อรรคดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไม
โคลอคลโทรลเลอร์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธนากร รักสกูล  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไม
โคลอคลโทรลเลอร์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายกฤษณะ หวานขม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไม
โคลอคลโทรลเลอร์) 

รองชนะเลิศ จงัหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพิณพร เทพสันทัด  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไม
โคลอคลโทรลเลอร์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสหรัฐ กิจเจริญ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องวัดระดับด้วยเลเซอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศุภกิตติ์ ธีระสาร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องม้วนผ้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิชาติ ชนะพันธ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องม้วนผ้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธนกร บุบผา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องม้วนผ้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายลิขิต ค าโส  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยพรวนดินและยกร่อง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวิทยา ค าลือ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยพรวนดินและยกร่อง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอานันท์ นารีจันทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยพรวนดินและยกร่อง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายชนะศิลป์ อินตะมนต์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เหล็กลากรถแบบพกพา) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวัชรพงศ์ เจียมไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เหล็กลากรถแบบพกพา) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอัมฤทธิ์ นาคพิพัฒน์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เหล็กลากรถแบบพกพา) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปัญญา ถ าวาปี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โต๊ะพยาบาลอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายดุสิต สีครชัย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โต๊ะพยาบาลอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสหภาพ บัวนาค  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โต๊ะพยาบาลอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายจิรพงศ์ แจ้งไพ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้สาธิตงานเชื่อม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายภูวฤทธิ์ ยุช ิ 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้สาธิตงานเชื่อม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอริยะ ชนะเพีย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้สาธิตงานเชื่อม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวายุ เผ่าเวียงค า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ตั้งศูนย์งานกลึง V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายสิทธินนท์ เสนกระจาย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ตั้งศูนย์งานกลึง V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรประชา คงศิลา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ตั้งศูนย์งานกลึง V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายภูมิฑวัฒน์ ประโพธิ์ศรี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ต๊าปและดายเกลียวยูแคล้มป์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพีรพล ตะวัน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ต๊าปและดายเกลียวยูแคล้มป์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายณัฐพล เชาวรัตน์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ต๊าปและดายเกลียวยูแคล้มป์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอานนท์ บุญเรือง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ต๊าปและดายเกลียวยูแคล้มป์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายทักษิณ ชินนะวงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ตัดขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพีรพัฒน์ ทัพวงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(จุดชาร์จแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพงษ์พณากรณ์ นาสุวรรณ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(จุดชาร์จแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวรฤทธฺ์ เพชรนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(จุดชาร์จแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายณัฐวัตร บุเหลา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องประดับจากริบบิ้นผ้า) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนฤมล สิงมะม่อ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องประดับจากริบบิ้นผ้า) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวดาวเรือง เพ็ญศิริยะ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องประดับจากริบบิ้นผ้า) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวกาญจนา ปัตตะสัง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องประดับจากริบบิ้นผ้า) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องประดับจากริบบิ้นผ้า) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศิรัญญา ม่วงมี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(เครื่องประดับจากริบบิ้นผ้า) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววาสนา หวังผล  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โพเดี้ยมปรับระดับ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศิรินทรา อุปรามาณะ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โพเดี้ยมปรับระดับ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศิริรัตน์ ลีทองดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โพเดี้ยมปรับระดับ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุธิดา พรมแสน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โพเดี้ยมปรับระดับ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวสกุนทิพย์ โนนบุ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โพเดี้ยมปรับระดับ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจุฑารัตน์ คุณมะโคตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรธิดา พรหมนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนภัส ประนัดดา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุวรรณ สมภาร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวธัญญลักษณ์ มัครมย์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปรีญาดา ก าเนิดกลาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอชิรญา ค าผาย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวส าเนียง หาญโก่ย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนิตยา บุไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวจารุวรรณ ประทาน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสวลักษณ์ กวดนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปิยาภรณ์ ชัยสิทธิ ์ 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศตวรรษ อัตคจรรย์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิภาว ีวงษ์แวง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรรณวิภา พูลศรี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพิพัฒน์พงษ์ ทิพย์นนท์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศุภลักษณ์ ชุมผาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้หอมไล่ยุง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวญาราภรณ์ พลดงนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ของที่ระลึกพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองจากริบบิ้น) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวมลฤดี กินาลักษณ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ของที่ระลึกพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองจากริบบิ้น) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวปัทมวรรณ โหมดนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ของที่ระลึกพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองจากริบบิ้น) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจรินทร แรกาสินธ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ของที่ระลึกพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองจากริบบิ้น) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอรยา ค ามูล  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ท่ีเก็บตะเกียบแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววรรณนิภา พาน้ าเที่ยง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ท่ีเก็บตะเกียบแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุดารัตน์ เทพเรียน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ภาพประดิษฐ์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจุฬาลักษณ์ อินตา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ภาพประดิษฐ์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิไลพร พรมมา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ภาพประดิษฐ์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวทัศวรรณ พิมพ์ทอง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โคมไฟสีรุ้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวญาดา ชิดทอง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โคมไฟสีรุ้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวณัฐยา บุญที  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นจากยางรถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวศิริลักษณื เกตุพิบูลย์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นจากยางรถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายจิระพัฒน์ ไปปอด  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นจากยางรถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายรัฐศาสตร์ มายอด  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นจากยางรถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายจันทร์ทวี ตุงชัยภูมิ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นจากยางรถยนต์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุรชาติ วงษา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธวัชชัย โสนนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธีรศักดิ์ บัวนาค  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวโชตินันท์ สุดหล้า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศรินยา ฉันทรักษา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวกรรณิกา โหมดนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวพรวลัย อดใจ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอัมพร คูณชัยภูมิ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปิยะนิดา บุญมาป้อ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้ยาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวธนพร สุนารักษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ตู้ยาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววรรณวิมล โทแก้ว  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้ยาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิชาติ บูรณะ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้ยาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จงัหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนัฐนันท์ ศรีโยธา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้ยาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายณัฐวุฒิ แก้วน้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้ยาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอนุชา แหลงหล้า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้ยาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกรมิษฐ์ สูงแข็ง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(QR Code ติดตามผู้เรียน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายธีรภัทร์ โนนดงกลาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(QR Code ติดตามผู้เรียน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุเมธ สู้ศึก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(QR Code ติดตามผู้เรียน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจารุนันท์ หงษ์ประเสริฐ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(QR Code ติดตามผู้เรียน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวชนิดา ลาเฟื้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(QR Code ติดตามผู้เรียน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนิรัชชา ปาทา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ท่ีครอบครก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววรดา พัฒนสาร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ท่ีครอบครก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิภาพร ดลปัดชา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ท่ีครอบครก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศิริรัตน์ การปลูก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ท่ีครอบครก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุริยา เผือดนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ท่ีครอบครก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอวิรดา ค าชู  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวจิราพัชร รูปสูง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวธันญ์รวิน ศรเกตุ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวประภานิดา เกษร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพุฒิพงศ์ ตั้งพลชัยเจริญ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศศิกานต์ สีมา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุกัญญา นาทาม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุชาวด ีปัสสา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุพันสา กองชนะ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรถ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนิศามณี ข่าทิพย์พาที  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าใส่เหรียญจากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายศัสตรา ภูลี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าใส่เหรียญจากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวรักษณาลี จะเรียมพันธ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋าใส่เหรียญจากขวดพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรธิพา ราศรี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(หมวกแฟชั่นจากป้ายไวนิล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสไบทิพย์ แทบทาม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(หมวกแฟชั่นจากป้ายไวนิล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิภาดา วันจงค า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(หมวกแฟชั่นจากป้ายไวนิล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวขวัญอิสรา คุณล้าน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระเป๋ารักษ์โลก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวณัฐกุล นาหนองตูม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้จากใบอ้อย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวชมพูนุช แซ่คู  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้จากใบอ้อย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปัทมาภรณ์ ประสมบูรณ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ดอกไม้จากใบอ้อย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวชาลิสา เทพรัง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระติบข้าวโฉมใหม่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวอังคณา จันทะนัน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กระติบข้าวโฉมใหม่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายณัฐพล ศรีโนนเรือง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยเพิ่มก าลังกล้ามเนื้อหัวไหล่) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธีระ โสนีย์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ดัดยูแคล้ม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายจาตุรงค์ ชัยรัตน ์ 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ดัดยูแคล้ม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพงศกร โสกัณหา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ดัดยูแคล้ม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

   
รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายปราโมทย์ มะลา  
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ 
(หมู่ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเด่น) 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาติ ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

นายพงษ์พิทักษ์ ดวงพระเพ็ง  
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  
(หมู่ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเด่น) 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาติ ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

นางสาวสุธิดา พรมแสน  
การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ (มวยสากลสมัครเล่น 
รุ่น น้ าหนักตัวไม่เกิน 64 กก.) 

รองชนะเลิศ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธีรภัทร โนนดงกลาง  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  
(วิ่งผลัดผสม เมดเลย์ ชาย) 

รองชนะเลิศ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นางสาวลลิตา จันโท  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  
(วิ่งผลัดผสม เมดเลย์ หญิง) 

ชนะเลิศ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวนัฐชมัย ศรีสุวรรณ  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  
(วิ่งผลัดผสม เมดเลย์ หญิง) 

ชนะเลิศ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวายุ เผ่าเวียงค า  
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
(โครงงานอุปกรณ์ช่วยเซาะร่องลิ่มบนเครื่องกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายณัฐวุฒิ เกทะโล  
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
(โครงงานอุปกรณ์ช่วยเซาะร่องลิ่มบนเครื่องกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจิรวุธ ดวงชัย  
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STEM 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสุทธิพงษ์ แสงบัวท้าว  
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STEM 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวชนิดา ลาเฟื้อย  
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STEM  

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจิรวุธ ดวงชัย  
การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจุฑาทิพย์ ยุวะบุตร  
การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายณัฐพล ศรีโนนเรือง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้)  

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นายอภิชาติ ชนะพันธ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้)  

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายนิธิ ตนาดไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวจุฑาทิพย์ ยุวะบุตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวสาธินี นานอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายกฤษนัยน์ คุ้มสวน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายศุภกิตติ์ ธีระสาร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธนกร บุบผา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายเอกสิทธิ์ ไชยแสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้)  

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายปิยะนัฐ โครตสมบัติ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดคบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายจิรวุธ ดวงชัย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(Facilites Walker วอร์คเกอร์อ านวยความ
สะดวก) 
นายสุปรีชา ภูผาล ี 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(Facilites Walker วอร์คเกอร์อ านวยความ
สะดวก) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายเจษฏา ดวงค า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายพลพล ทาร่อน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธีรพล จันค าพู  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์วางสาก ชื่อ ถุงสากอนามัย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพีรพัฒน์ สุโพธิ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์วางสาก ชื่อ ถุงสากอนามัย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสหภาพ แพงค าแสน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ยกรถ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอดิศร เหล่ารัตน์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ยกรถ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธีรภัทร ผาดนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตัวช่วยยกถังฉีดพ่น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสมศักดิ์ ชัยประสิทธิ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตัวช่วยยกถังฉีดพ่น) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายอดิศร เหล่ารัตน์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(Spaecial filter oil block wrench) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิชาติ อาษานอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(Spaecial filter oil block wrench) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายฐิติวัสส ์เลิศวิรุฬห์กุล  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(Spaecial filter oil block wrench) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายจิรพงษ์ ราศรี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องหยอดข้าวแบบลาก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอติกรร มาบพา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องหยอดข้าวแบบลาก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายบูรพา ค่าเกลือ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องหยอดข้าวแบบลาก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนัฐพล ลาเฟื้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเตือนภัยและตัดไฟเมื่อน้ าท่วม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนันทวัฒน์ เฮียงเสนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเตือนภัยและตัดไฟเมื่อน้ าท่วม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิเดช ค าทะสูน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเตือนภัยและตัดไฟเมื่อน้ าท่วม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปรัชญ์สพล ศรีโครต  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องเตือนภัยและตัดไฟเมื่อน้ าท่วม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายสิทธิพล วงษ์ธรรม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ลิฟท์ยกอัตโนมัติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายโกวิทย์ ทักษิณ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ลิฟท์ยกอัตโนมัติ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายภัทรชิระ ประสาวะเก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายไพสิฐ โสขันตี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายรัฐนันท์ จันดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวงศ์พัทธิ์ แก้วสมศรี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพิไลวรรณ สืบเนต  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นาายเอกสิทธิ์ ไชยแสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพีท รันไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปิยะนัฐ โคตรสมบัติ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาววัชราภรณ ์ชินเพ็ง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โคมไฟสีรุ้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกิตติศักดิ์ ประบุญเรือง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายยอดธง สุวรรณพันธ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(แสงเร่งโตจากพลังงานทดแทนส าหรับปลูกพืช) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสหรัฐ กิจเจริญ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เคสชาร์จโทรศัพท์ด้วยโซล่าเซลล์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายณัฐกฤต ทองเพชร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เคสชาร์จโทรศัพท์ด้วยโซล่าเซลล์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิชาติ ชนะพันธ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนิธิ ตนาดไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจุฑาทิพย์ ยุวะบุตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2 ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสาธินี นานอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 
นายกฤษนัยน์ คุ้มสวน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายณัฐพล ศรีโนนเรือง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2 ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศุภกิตติ์ ธีระสาร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธนกร บุบผา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเอกสิทธิ์ ไชยแสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเอกสิทธิ์ ไชยแสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปิยะนัฐ โครตสมบัติ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโคล
คอนโทรลเลอร์ V.2) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายกฤษณะ โคตะนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ประแจอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสไบทิพย์ แทบทาม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิภาดา วันจงค า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพิมพกานต์ เสนาคม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนวัต โคตโยธ ี 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอ าพล ด่านจง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศรสุทธา ค ามี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพรชัย สีก าพ้ี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายทักษิณ ชินนะวงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ประแจอเนกประสงค์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวชนิดา ลาเฟื้อย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(HP Reveal Medicine) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาววิสา โสสุด  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(HP Reveal Medicine) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศศิมา ทราวุธ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(HP Reveal Medicine) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอรวี พานนท์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(HP Reveal Medicine) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวรากร แก้วพรม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์รองรับมีดกลึงให้ตรงศูนย์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอเริงรญา สรนิกร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(HP Reveal Medicine) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรวิภา ไปไหน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(HP Reveal Medicine) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายญัฐพล ศักดิ์ภู่  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์รองรับมีดกลึงให้ตรงศูนย์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพีระพงษ์ ไวยค า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ออกแบบเว็บไซต์ G-Screen) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปรีชา ราญค ารัตน์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์รองรับมีดกลึงให้ตรงศูนย์) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุภาพร ปัญแสน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ออกแบบเว็บไซต์ G-Screen) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายสุทธิพงษ์ แสงบัวท้าว  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(ออกแบบเว็บไซต์ G-Screen) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวกมลวรรณ พันธุเทพ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ส าหรับตากแห้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวิทวัส คัดมา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรนภัส สุทธิเสงี่ยม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ส าหรับตากแห้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวมาลัยก้า สตุทส์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ส าหรับตากแห้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสิทธิพงษ์ จอดนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสิริยาพร พิมพ์ดีด  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ส าหรับตากแห้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวัชระพล ชนะเพีย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ส าหรับตากแห้ง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายชนะศักดิ์ แสงจันทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องด านาขุนพล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปลายทิพย์ ทองแกมแก้ว  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ขนมกล้วยจี่) 

รางวัลอืน่ ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวพัชริดา พิศวงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ขนมกล้วยจี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายดุสิต สีครซ้าย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องด านาขุนพล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววรรณิภา โพเทพา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ขนมกล้วยจี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิวัฒน์ ปะโพเทติ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องด านาขุนพล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววริศรา พานนท์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ขนมกล้วยจี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวีระชัย จอดนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ขนมกล้วยจี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศิรินทิพย์ นาผม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ขนมกล้วยจี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายชนะศิลป์ อินตะมนต์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้สาธิตงานเชื่อม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวประติภา แก่นแก้ว  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ขนมกล้วยจี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวเบญญาภา นากันหา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ขนมกล้วยจี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายวรฤทธิ์ เพชรนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตู้สาธิตงานเชื่อม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวกฤษฎาพร บุญเกิด  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระดาษสาจากใบอ้อย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจริญญา สอนมาลา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระดาษสาจากใบอ้อย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอรปรียา ใจดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระดาษสาจากใบอ้อย) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสมัย นครราช  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์เสริมเครื่องเจาะเพ่ือช่วยระบายความร้อน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอัมพร คูณชัยภูมิ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระดาษทิชชูส าเร็จรูปล้างจาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุภารัตน์ แก้วมาตย์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(กระดาษทิชชูส าเร็จรูปล้างจาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสาธิต มาตรวังแสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์เสริมเครื่องเจาะเพ่ือช่วยระบายความร้อน) 

รางวัลอืน่ ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายวัชรพงศ์ ผลสวิง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยเซาะร่องลิ่มบนเครื่องกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพงศ์สวัสดิ์ ประโฑธัง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยเซาะร่องลิ่มบนเครื่องกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายณัฐพงษ์ วรรณอุดม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยเซาะร่องลิ่มบนเครื่องกลึง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพงศ์สวัสดิ์ ประโพธัง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์เสริมเครื่องเจาะเพ่ือช่วยระบายความร้อน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเจตสกฤษฎิ์ ภู่ยินดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนิรันดร์ กันยามาต  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกิตติพงษ์ พรมวงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ดูดเศษโลหะ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพงศ์ศิริ ครองยศ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสาธินี นานอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ปืนฉีดน้ า - ฟองโฟม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายขวัญชัย กันทา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ดูดเศษโลหะ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวรัญจกร นามนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ปืนฉีดน้ า - ฟองโฟม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายมัชเฌน รินลา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ปืนฉีดน้ า - ฟองโฟม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายขัวญชัย กันทา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ดูดเศษโลหะ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายภาคีไนย โนนจ้ า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ดูดเศษโลหะ) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายอภิชาติ สุวรรณวงค์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยอาบน้ าสัตว์เลี้ยง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศัสตรา ภูลี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยอาบน้ าสัตว์เลี้ยง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสวลักษณ์ กวดนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่จากหัวไซเท้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนิศามณี ข่าทิพย์พาที  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(อุปกรณ์ช่วยอาบน้ าสัตว์เลี้ยง) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศิริชาติ ค าแก่นแก้ว  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่จากหัวไซเท้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศตวรรษ อัคจันทร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ซูชิข้าวไรซ์เบอร์รี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววาสนา เทพมณี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ซูชิข้าวไรซ์เบอร์รี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนัฐชมัย ศรีสุวรรณ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่จากหัวไซเท้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวศุภลักษณ์ ชุมผาง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ซูชิข้าวไรซ์เบอร์รี่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุริยะ อุ่นเวียง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตัวล่อไก่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิภาว ีวงษ์แวง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่จากหัวไซเท้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเกียรติศักดิ์ กิจการร่ิงไพศาล  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ตัวล่อไก่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปิยะภรณ์ ชัยสิทธิ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่จากหัวไซเท้า ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววรรณนิสา มัครมย์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่จากหัวไซเท้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจารุวรรณ ประทาน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่จากหัวไซเท้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรรณวิภา พูลศรี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่จากหัวไซเท้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนิตยา บุไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่จากหัวไซเท้า) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวเฟ้ืองรัตน์ดา เศษยา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวศิริวรรณ ธรรมมา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวแพรพลอย ถาเหง่า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจันทิมา ผ่อนจรุง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอริษา สาธุพันธ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม() 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวเนตรชนก นาราษฎร์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอารยา แสงประสิทธิ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวคณาธิป ประโพธิ์ศรี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอืน่ ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวธีร์จุฑา กองค า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวธิดารัตน์ โฮมภิรมย์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(การท าชุดตุ๊กตาจากไหมพรม) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววริศรา ใจดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กล่องของขวัญแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวพรชิตา สมสร้าง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กล่องของขวัญแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาววราภรณ์ กรมฤทธิ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กล่องของขวัญแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวณัฐสุภา กิจเจริญ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กล่องของขวัญแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุดารัตน์ เสถียร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กล่องของขวัญแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีสม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กล่องของขวัญแฟนซี) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจิราภรณ์ นรสาร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(กล่องของขวัญแฟนซี ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปาริชาต นาดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เข็มกลัดจากลูกปัด) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปาริฉัตร นาดี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เข็มกลัดจากลูกปัด) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวรัตติพร โชคชัย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เข็มกลัดจากลูกปัด) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวลักษณารีย์ ประวันนา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นางสาวกมลลักษณ์ ด้วงตะกั่ว  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายทีรพัฒน์ คเณนอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปารวัฒน์ พิณศิริ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ไม้กวาดจากขวดน้ าพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสุชาดา ซานอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ไม้กวาดจากขวดน้ าพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรหมพร จันทร์เทาว์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ไม้กวาดจากขวดน้ าพลาสติก) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวทัศวรรณ พิมพ์ทอง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โคมไฟจากเศษผ้าเหลือใช้) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวญาดา ชิตทอง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(โคมไฟจากเศษผ้าเหลือใช้) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพรธิพา ราศรี  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพิมลรัตน์ ศรีภูมิ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวกัลยารัตน์ ศิริวัชรศิลป์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายพิรชัช ช ากรม  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพิรพงษ์ ไวยค า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวธีรพร รัตนพรเอกพงษ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชอบ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สารสกัดสมุนไพรรางจืดเพ่ือลดการตกค้างฟอร์มา
ลีนในอาหารทะเล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายคุณากร อ่อนตา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สารสกัดสมุนไพรรางจืดเพ่ือลดการตกค้างฟอร์มา
ลีนในอาหารทะเล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวปริยฉัตร มะลิ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สารสกัดสมุนไพรรางจืดเพ่ือลดการตกค้างฟอร์มา
ลีนในอาหารทะเล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวนรัญญา ศิริพลับ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สารสกัดสมุนไพรรางจืดเพ่ือลดการตกค้างฟอร์มา
ลีนในอาหารทะเล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกรมิษฐ์ สูงแข็ง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(สารสกัดสมุนไพรรางจืดเพ่ือลดการตกค้างฟอร์มา
ลีนในอาหารทะเล) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 



73 

 

 

นายณัฐพล ศรีโนนเรือง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายอภิชาติ ชนะพันธ์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายนิธิ ตนาดไธสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจุฑาทิพย์ ยุวะบุตร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสาธินี นานอก  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายกฤษนัยน์ คุ้มสวน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายศุภกิตติ์ ธีระสาร  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายธนากร บุบผา  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเอกสิทธิ์ ไชยแสง  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายปิยะนัฐ โคตรสมบัติ  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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นายจิราวุธ ดวงชัย  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(Facilites Walker วอร์คเกอร์อ านวยความ
สะดวก) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุปรีชา ภูผาล ี 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
(Facilites Walker วอร์คเกอร์อ านวยความ
สะดวก) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายเจษฎา ดวงค า  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

นายพลพล ทาร่อน  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
(เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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ส่วนที่ 3  
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพล ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรีย นการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4  
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้ำนควำมรู้ 

1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 แรกเข้า 241 คน ส าเร็จการศึกษา 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.53 
   - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส.2 แรกเข้า 171 คน ส าเร็จการศึกษา 85 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 
   - คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 39.07  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
   - ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 57 คน 
   - ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 37 คน 
   - ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบ หรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 64.91 ระดับ
คุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
3. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   - จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 ผลงาน  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
4. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   - จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2561  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
5. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
   - จ านวนผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
   - จ านวนผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.10  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
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7. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - จ านวนผู้เรียนมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 

2) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 แรกเข้า 241 คน ส าเร็จการศึกษา 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.53 
   - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส.2 แรกเข้า 171 คน ส าเร็จการศึกษา 85 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 
   - คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 39.07  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
   - ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 57 คน 
   - ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 37 คน 
   - ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบ หรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 64.91 ระดับ
คุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
3. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   - จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 ผลงาน  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
4. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   - จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2561  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
5. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
   - จ านวนผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
   - จ านวนผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.10  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
7. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - จ านวนผู้เรียนมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
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3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 แรกเข้า 241 คน ส าเร็จการศึกษา 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.53 
   - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส.2 แรกเข้า 171 คน ส าเร็จการศึกษา 85 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 
   - คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 39.07  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 1,381 คน ระดับ ปวส. 901 คน รวมทั้งสิ้น 2,282 คน  
   - จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 1,900 คน คิดเป็นร้อยละ 83.26  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
   - ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 57 คน 
   - ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 37 คน 
   - ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบ หรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 64.91 ระดับ
คุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
4. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   - จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 ผลงาน  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
5. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
   - จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2561  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
6. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
   - จ านวนผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
7. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
   - จ านวนผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.10  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 
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8. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - จ านวนผู้เรียนมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 

4.1.2 จุดเด่น  
- ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า 

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
- การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 

4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
1. พัฒนาองค์ความรู้ของครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
2. ควรเตรียมความพร้อมในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
3. มีการศึกษาดูงานเพิ่มเติม เพ่ือน าความรู้มาต่อยอดและพัฒนาในการจัดท าโครงการต่างๆ 

 
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
   - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับ ดี 
2. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำ
เพิ่มเติม 
   - ประเภทวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 3 ประเภท 
   - สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 4 สาขาวิชา  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับ ก าลังพัฒนา 
3. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
   - สถานศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 
4. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   - ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 41 คน 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด จ านวน 41 แผน 
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   - แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จ านวน 41 แผน  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 

2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   - ครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 41 
คน 
   - ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 41 คน 
2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
   - ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จ านวน 41 คน 
3. กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  
ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 

3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
   - ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ จ านวน 41 
คน 
2. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
   - คณะครูและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 68 คน 
3. กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
   - มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
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4. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
   - สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จ านวน 7 สาขาวิชา 
5. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   - สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 สาขาวิชา 
6. อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม 
   - อาคารเรียน 3 หลัง 
   - อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง 
   - อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด 1 หลัง 
   - อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
   - อาคารอ่ืน ๆ 3 หลัง 
   - ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 41 ห้อง 
   - ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 37 ห้อง 
   - ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 14 ห้อง  
7. ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
   - ระบบส่งก าลัง 
   - ระบบควบคุม 
   - ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
   - สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
8. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
   - ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ จ านวน 1,669 คน 
9. ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
   - ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของสถานศึกษา จ านวน 100 Mbps 
10. กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
   - ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของสถานศึกษา จ านวน 100 Mbps 

4) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี 
   - สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จ านวน 7 สาขาวิชา 
2. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   - สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 สาขาวิชา 
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3. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
   - กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 4 กิจกรรม 
4. ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
   - ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของสถานศึกษา จ านวน 100 Mbps 
5. กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
   - ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของสถานศึกษา จ านวน 100 Mbps 

4.2.2 จุดเด่น  
1. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
2. สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
1. พัฒนาระบบการติดตามผู้เรียนในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้

ระบบออนไลน์ 
2. โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือการแนะน าตัวเองและการใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ห้องฝึกงาน สื่อ 

ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  

1. พัฒนาครูผู้สอนในการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ 
2. ควรให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามโครงการ 
3. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามประเด็นการพิจารณา 
 

4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

1. กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
   - ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 41 คน 
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   - ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ จ านวน 41 
คน 
2. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
   - คณะครูและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 68 คน 
3. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
   - มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
4. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   - สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 สาขาวิชา 
5. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
   - กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 4 กิจกรรม 

2) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
1. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
   - จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 ผลงาน 
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   - ครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 41 คน 
   - ครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 41 
คน 
   - ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 41 คน 

4.3.2 จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับ บุคคล ชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
2. ครู นักเรียน นักศึกษาช่วยกันคิดช่วยกันประดิษฐ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
- ควรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนในความคิดของนักเรียน 

นักศึกษา 
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  

- ควรมีงบประมาณในการจัดท าโครงการแต่ละโครงการเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
การสร้างสรรค์ งานวิจัยให้มากกว่านี้ 
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ตำรำงท่ี 4.1 สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 
คะแนนที่ได ้

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 87.82 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 87.50 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 87.50 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ิพึงประสงค์ 88.46 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ 92.00 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 68.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 92.50 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 85.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.77 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

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

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 5  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 
ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  
5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ  ทาง
วิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1 
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ตำรำงท่ี 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  
ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภำพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 1 ก าลังพัฒนา 2 2 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
3 ดี 3 9 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 ดี 3 9 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 ดี 2 6 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
3 ดี 3 9 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 220 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 88 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 5.2  
ตำรำงที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน  
ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภำพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
3 ดี 2 6 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

1 ก าลัง
พัฒนา 

3 3 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 34 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 68 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

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

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3  
ตำรำงท่ี 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  
ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภำพ 

1. ครูผู้สอน   10  
1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

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

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4  
ตำรำงท่ี 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  
ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภำพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

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

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5  
ตำรำงท่ี 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  
ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภำพ 

1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

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

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6  

ตำรำงท่ี 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน  
ที ่ ด้ำนกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำร
ประเมิน 

แต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
ประเมินของด้ำน X น้ ำหนัก

คะแนนของด้ำน) / คะแนนรวม
ของด้ำน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 220 (220 x 50) / 250 = 44.00 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 34 (34 x 10) / 50 = 6.80 
3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีส่วนร่วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม 454 90.80 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
ประเด็นกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 1. โครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย  
2. โครงการลดปัญหาออกกลางคัน 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1. โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ (ABU) อาชีวศึกษา  
2. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  
3. โครงการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
4. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

1. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
อาชีวศึกษา V-NET  

6. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ 

7. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ 
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 ภำคผนวก 
ค ำสั่งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 


