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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 



 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยบทสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
               วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลปลูกฝังให้กับ
ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในทุกระดับของสถานศึกษา ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในด้านต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้
เป็นระบบออนไลน์  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และการปรับตัว
เข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่  (New normal) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพื่อให้
ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้อย่างท่ัวถึง เพื่อสืบค้นข้อมูลภายนอกห้องเรียนมา
ประกอบการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  และสามารถให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่สังคมได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่องค์กรดิจิทัล แบ่งการเรียนรู้รวมถึงมีการระดมทรัพยากรจากภาค
ส่วนต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องในการสร้างงานพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
 

พันธกิจที่ 2 ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
               วิทยาลั ยสารพัดช่าง สมุทรปราการ  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้ารับการอบรม       
ในหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงส่งครูผู้สอนเข้ารับการฝึกงาน                   
ในสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของครูผู้สอน เพื่อนําความรู้ท่ีได้มาบริหาร   
จัดการช้ันเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู และนักเรียน เป็นนักนวัตกรรมในการ
ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในด้านต่างๆ โดยส่ง ผลงาน
เข้าประกวดในระดับต่างๆท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ รวมถึงส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาชีพในทุกระดับ และทุกสาขาวิชาท่ีเปิดทําการเรียนการสอน ท่ีจัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอกใน
ระดับต่างๆ โดยได้รับรางวัลในระดับต่างๆ อันเป็นการยกระดับผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถภาพทางวิ ชาชีพที่
สูงขึ้นเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
        

พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และองค์กรวิชาชีพอื่น 
              วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ท้ังภาครัฐ 
เอกชน ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา ท้ังในด้านงบประมาณท่ีใช้ในการ จ้าง
ครูผู้สอน วัสดุ ครุภัณฑ์  ท่ีใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาร่วมพัฒนาหลักสูตร      
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของภาคเอกชน จัดทําแผนการฝึกอาชีพร่วมกันระห ว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงการเป็นวิทยากร ให้ครู 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการร่วมการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
 
  



ผลสัมฤทธิ์  
 ผลสัมฤทธิ์ ท่ีได้จากการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ .ศ. 2561 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปีการศึกษา 
2563 ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร้อยละของคะแนน   
ท่ีได้จากการประเมิน 80.21 ตรงกับผลการประเมินคุณภาพ ใน ระดับ ยอดเย่ียม  

 

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล     
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน และชุมชนภายนอก รวมถึง
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ โดยมีการตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มีการประเมินผลการจัดการศึกษา และประเ มินการสอนของ
ครู ด้วยการนิเทศ เพื่อสนับสนุนรูปแบบการจั ดการเรียนการสอน และเสนอแนะวิธีการท่ีหลากหลาย          
เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 3. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มีระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างครู และผู้ปกครองเป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้ครูออกเยี่ยมบ้านเพื่อสํารวจสภาพแวดล้อม
ของเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนให้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพรายบุคคล 
 4. มีการพัฒนาหลักสูตร และจัดทําแผ นการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเพื่อยกระดับ
และสมรรถนะผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 5. มีกระบวนการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา และระดับชาติ 
 6. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ทําบันทึกความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก และอื่นๆ เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อและมีงานทําในสถานประกอบการได้ 100% 
 7. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้จัดห้องปฏิบัติการ โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึก ทักษะ
วิชาชีพเต็มศักยภาพ 
 8. สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจาก สถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานภายนอก ในการขอเข้ามา
ศึกษาดูงาน เพื่อนําไปใช้ในการเป็นต้นแบบการพัฒนา 
 9. สถานศึกษาได้รับความเช่ือมั่นจาก สอศ .ในการคัดเลือกประธานชมรมครูด้านวิชาชีพ          
ได้แก่ ชมรมครูอิเล็กทรอนิกส์และผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และชมรมวิชาชีพเสริมสวยและความงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา "เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน" 
        1. ขยายให้มีผู้เรี ยนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  ได้เปิดสาขาวิชาชีพ       
ให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกมากมายหลายสาขา ในหลายหลักสูตร และหลายรายวิชา ท้ังในระดับ ปวฃ . ปวส .    
และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะส้ัน ได้ทําการแนะแนวการศึกษาและได้จัด Open House เพื่อเพิ่มปริม าณผู้เรียน
และทําความร่วมมือ  กับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และทําความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใช้ระบบการเรียนแบบทวิศึกษา ส่งผลให้นักเรียนในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและ
สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้ซึ่งสามารถช่วยประเทศในเรื่ องของการขาดแคลน
แรงงานในตลาดแรงงานได้  
           2. ลดปัญหาการออกกลางคัน สถานศึกษาได้จัดทํา โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทําให้สามารถ       
ลดจํานวนผู้เรียนออกกลางคันได้ และสามารถเยี่ยมบ้านผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน        
ต้นสังกัด อีกท้ังยังสามารถจัดหาทุนการศึกษาจาก ชุมชน สถานประกอบการให้กับผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี     
มีคุณธรรมแต่ยากจนให้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งสามารถทําให้ผู้เรียนเรียนจบการศึกษา สามารถลดผู้เรียนการ
ออกกลางคันได้ 
 3. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ปวช. ปวส. และระยะส้ัน 
 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ "ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ" 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
            1. เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เข้าไปสู่การสอนและให้บริการอาชีพ
ออนไลน์ สถา นศึกษาได้สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อเป็นการสร้าง
แรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 
         2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมพัฒนาความรู้ เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา      
ให้ได้รับวิทยฐานะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษา 
         3. ยกระดับผู้ เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินผลระดับชาติ (V-net) จนทําให้ผลการสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบของสํานักทดสอบแห่งชาติ และผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
         4. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียน การสอน โดยสถานศึกษาได้ทําความร่วมมือ 
กับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น โดยสามารถนํานักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเต็มศักยภาพและได้รับการ
ยอมรับจากสถานประกอบเพิ่มมากขึ้น 
         5.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชี พ การบริการสังคม จิตอาสา โดยสถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านจิตพิสัย พุทธพิสัย และทักษะพิสัย โดยได้จัดโครงการต่างๆ      
เพื่อส่งเสริมผู้เรียน เช่น  กีฬาสีภายในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ โครงการปฐมนิเทศ  
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  ณ วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ และการบริการชุมชนโครงการออกบริการ
ชุมชน (Fix it Center) ส่งเสริมการบริการชุมชนโดยก ารจัดสอนวิชาชีพ ระยะส้ันหลากหลายวิชาชีพ ให้ชุมชน
เพื่อสามารถนําไปประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้ 
 
 



ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
         1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาได้จัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จนส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี ดีเลิศ 
              2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียน โดยสถานศึกษามีการส่งการประกวดโครงส่ิงประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ทุกปีการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนางานได้ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน อีกท้ังส่งเสริม 
ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานในระดับชาติเพิ่มข้ึน 
         3. นําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอน โดยสถานศึกษานําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการสถานศึก ษาส่งผลให้ทํางานด้วยความรวดเร็ว เช่น ระบบการเช็คช่ือผู้เรียนผ่านระบบ   
ศธ.02 ระบบติดตามผู้เรียนการเข้าเรียนด้วยการสแกนนิ้ว การสแกนนิ้วเข้าทํางานของบุคลากรประจําทุกวัน 
ด้านคุณภาพครูผู้สอน 
         1. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย /ผ่านสมาคมวิชาชีพ และส่งเสริมให้บุคลากรทางสายวิชาชีพเข้ารับ
การฝึกอบรมในสถานประกอบการ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
        2. พัฒนาระบบนิเทศภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาให้ใช้ระบบนิเทศภายในโดย
จัดต้ังกลุ่ม PLC โดยมีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
        3. เร่งยกระดับวิทยฐานะ โดยการส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น   
โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและประเมินผลงานตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
 

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ  
         พัฒนาระบบ ICT มาบริหารจัดการ สถานศึกษานําระบบ RMS มาใช้ในการบริหารจัดการ        
เช่น งานสารบรรณ งานบริหารบุคคล ระบบ ศธ. 02 ออนไลน์ งานวัดผลประเมินผล 
 

มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ   
         วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการโดยการลงนาม
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา   การฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมในวิชาชีพ และมีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต   มีวิสัยทัศน์ในการทํางานท่ีดํารงชีพด้วยตนเองและครอบครัว  เพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยรวมของ
ประเทศ  โดยการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
ตลาดแรงงานตลอดจนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   และสามารถท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาให้พร้อมท่ีจะเข้าสู่มาตรฐานสากลได้  มีความร่วมมื อในก ารพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนดังต่อไปนี้  
การลงนามความร่วมมือกับสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว (แห่งประเทศไทย) 
 โดยท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรป ราการ มีทักษะตรงตามอาชีพของสถานประกอบการ เพื่อผลิต
และพัฒนากําลังคน และสมาคมนักออกแบบตกแต่งค้ิ ว (แห่งประเทศไทย ) เป็นผู้นําด้านธุรกิจและนําเข้า
อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสักค้ิว และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นสถานศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
ด้านความงามต่างๆซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง และทางสถานประกอบการมีความประสงค์ท่ีจะ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นเลิศ ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ดังนั้นสถานประกอบการ



จึงมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชา เสริมสวยตัดผม ให้มีความทันสมัย พัฒนา
ให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนเพื่อสะท้อนคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคธุรกิจและบริการได้ 
 ท้ังนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการไก้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทคหกรรม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชา ออกแบบ
ตกแต่งค้ิว โดยพัฒนาหลักสูตรต่างๆให้เข้ากับผู้เรียน สถานศึกษา และสถานประกอบการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ส่วนที่ 2 
      ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสถานศึกษา 
ท่ีอยู่ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เลขท่ี 274 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง              
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ สาขาปากน้ํา 02-3953935 สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0-2315-1288            
โทรสาร  0-2395-4055 โทรสาร ต่อ 330 
  E-mail spkpoly.it@gmail.com  Website www.spkpoly.ac.th 
ประวัติของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520  โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียน
สารพัดช่างสมุทรปราการ ” ต้ังอยู่บนที่ดินราชพัสดุ พื้นท่ีรวม 4 ไร่ 46 ตารางวา  เปิดทําการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันครั้งแรกในปีการศึกษา 2522 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี การดําเนินการ 
1 ตุลาคม 2520  กระทรวงศึกษาธิการประกาศต้ัง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ 
  สังกัด/กอง/โรงเรียน/กรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารเรียน 
  เป็นเรือนไม้ 2 ช้ัน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2498 
 

23 พฤษภาคม 2522 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและเตรียมจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์ใหญ่ และครู  
  รวม 9 คน โดยยังไม่มีนักการภารโรง 
 

16 กรกฎาคม 2522 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรุ่นแรก 5 แผนกวิชา คือ ช่างยนต์,ช่างไฟฟูา 
  ช่างตัดเส้ือ,ช่างเสริมสวย และพิมพ์ดีด มีนักศึกษาท้ังหมด 217 คน 
 

ปี พ.ศ. 2522 ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน (อาคาร 1 สุพรรณิการ์) พื้นท่ีใช้สอย  
  รวม 3,450 ตารางเมตร 
 

ปี พ.ศ. 2524 ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคาร 2 ราชาวด)ี พื้นท่ีใช้สอย  
  รวม 2,220 ตารางเมตร 
 

1 ตุลาคม 2528   กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศต้ัง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาราชประชา  
  สมาสัย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดการเรียนการสอน ในอาคาร                     
  ฝึกงานของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ต่อมาได้โอนไปจัดการศึกษาท่ีวิทยาลัยการอาชีพ    
  พระสมุทรเจดีย์ ในปีการศึกษา 2542 
 

ปี พ.ศ. 2529 ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคาร 3 รสสุคนธ์) พื้นท่ีใช้สอย  
  รวม 1,920 ตารางเมตร 
 

1 พฤษภาคม 2530 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศต้ัง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาชุมชน 
  เมืองใหม่บางพลี ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 



ปีการศึกษา 2532   ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาดีเด่น” ของกรมอาชีวศึกษา 
 

7 มิถุนายน 2534   เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” 
 

ปีการศึกษา 2535  ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน”ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1 กรกฎาคม 2543    ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ช้ัน (อาคาร 4 นนทรี) พื้นท่ีใช้สอย  
  รวม 2,415 ตารางเมตร 
 

30 ตุลาคม 2543   ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา 
 

27 กันยายน 2553   ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน         
  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

ปีการศึกษา 2553   ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการติดตามประเมินการดํารงรักษาสภาพสถานศึกษา 
  รางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีการศึกษา 2554   ผ่านการประเมินรอบสามจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ              
  การศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

ปีการศึกษา 2560   ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มุ่งเน้นการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์   
ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนดังนี้ 
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี  
สาขางานท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 6 สาขางาน  ดังนี้ 
  1.1) สาขางาน ยานยนต์ 
  1.2) สาขางาน เครื่องมือกล 
  1.3) สาขางาน โครงสร้าง 
  1.4) สาขางาน ไฟฟูากําลัง 
  1.5) สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.6) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี 
สาขางานท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 2 สาขางาน  ดังนี ้
  2.1) สาขางาน ไฟฟูาควบคุม 
  2.2) สาขางาน การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ 
สาขางานท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 1 สาขางาน  ดังนี ้
 3.1) สาขางาน การจัดการท่ัวไป 
4.หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เปิดสอนหลายสาขางาน  
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันหลากหลายสาขางาน ต้ังแต่ 30-450 ช่ัวโมง เปิดสอนภาคเรียน
ละ 2 รุ่น (4 รุ่น/ปีการศึกษา ) ใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ 50 วันทําการ โดยเปิดสอน 4 ประเภทวิชา        
รวม 13 แผนกวิชา ดังนี้ 
1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน 5 แผนกวิชา 
  1.1)  แผนกวิชาช่างยนต์ 
  1.2)  แผนกวิชาช่างไฟฟูา 
  1.3)  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.4)  แผนกวิชาช่างเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
  1.5)  แผนกวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง 
2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน 2 แผนกวิชา 
 2.1)  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) 
  2.2)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3)  ประเภทวิชาคหกรรม   เปิดสอน 4 แผนกวิชา 
  3.1)  แผนกวิชาอาหาร-ขนม 
  3.2) แผนกวิชาช่างเส้ือสตรี 
  3.3) แผนกวิชาช่างเส้ือผ้าอุตสาหกรรม 
  3.4) แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม 



4)  ประเภทวิชาศิลปกรรม เปิดสอน 2 แผนกวิชา 
  4.1)  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ (งานจัดดอกไม้สด งานแกะสลักผักผลไม้) 
  4.2) แผนกวิชาโหราศาสตร์ (งานพยากรด้วยการอ่านเส้นลายมือ) 
 

สภาพชุมชน 
      อําเภอเมืองสมุทรปราการ แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 11 ตําบล ได้แก่ตําบลปากน้ํา ตําบล
แพรกษา ตําบลสําโรงเหนือ ตําบลเทพารักษ์ ตําบลบางเมือง  ตําบลบางเมืองใหม่ ตําบลบางปู ตําบลบางปูใหม่ 
ตําบลบางโปรง ตําบลบางด้วนและ ตําบลบางเมืองใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการมีเทศบาล 2 แห่ง คือ 
         1. เทศบาลเมืองสมุทรปราการ (ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการอยู่ใกล้กับเทศบาลนคร
สมุทรปราการเพียง 500 เมตร) 
         2. เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ 
สภาพเศรษฐกิจ 
    ฐานะความเป็นอยู่ของประชากรในท้องท่ีอําเภอเมืองสมุทรปราการส่วนใหญ่มีฐานะดี                  
มีประมาณร้อยละ 40 ผู้มีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างตํ่า มีประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งมักจะ
เป็นผู้ท่ีไม่ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและพฤติกรรมไม่เหมาะสม เล่นการพนัน ด่ืมสุรา สร้างปัญหา     
ให้สังคมแต่ในภาพรวมแล้วประชากรในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ มีฐานะและสภาพความเป็นอยู่ท่ีสมบูรณ์
อําเภอหนึ่ง 
สภาพสังคม 
      ประชากรอําเภอเมืองสมุทรปราการแต่ เดิมประกอบอาชีพทําสวน ทําการประมง แต่ปัจจุบัน         
มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในท้องท่ีนี้เป็นจํานวนมาก ประชากรสามารถเลือกประกอบอาชีพตามความต้องการ
ของแต่ละคนได้ เช่นการทํางานในโรงงานอุสาหกรรม การค้าขาย การประมง การจับปลาโดยใช้เรือตังเก     
ออกจับปลาในทะเล การเล้ียงสัตว์ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา การรับราชการและอาชีพทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวคณัสณันท์พรรณ  ผลท ามบุีญ 
ผู้อ านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรปราการ  

นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  

นายสถาพร  โฉมศิริ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

นางวัลภาภรณ์  บริสุทธ์ิ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  



2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 0 166 0 166 

ปวช.2 0 121 0 121 
ปวช.3 0 99 0 99 

รวม ปวช. 0 386 0 386 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 
ปวส.1 0 24 24 

ปวส.2 0 18 18 
รวม ปวส. 0 42 42 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 152 90 59.21 

ปวส.2 38 23 60.53 
รวม 190 113 59.47 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 159 85 53.46 

ปวส.2 33 17 51.52 

รวม 192 102 53.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อํานวยการ/ รอง
ผู้อํานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

26 26 25 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการคร ู 8 8 8 

พนักงานราชการ(อื่น) 3 - - 

ครูพิเศษสอน 16 16 16 

เจ้าหน้าท่ี 17 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

11 - - 

รวม ครู 50 50 49 

รวมทั้งสิ้น 86 50 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 5 2 7 
พาณิชยกรรม 1 0 1 

ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 1 1 

เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 3 9 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 5 

อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 0 
อาคารอื่น ๆ 0 
รวมทั้งสิ้น 7 
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 3,150,765 
งบดําเนินงาน 7,880,500 

งบลงทุน 931,000 

งบเงินอุดหนุน 5,306,135 

งบรายจ่ายอื่น 2,775,150 
รวมทั้งสิ้น 20,043,550 

 

 



2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
ปรัชญา 
  ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม    
อัตลักษณ ์
  ความมีวินัย ความพอเพียง จิตอาสา 
เอกลักษณ ์
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สถาบันแห่งการสร้างภูมิปัญญาด้านวิชาชีพที่หลากหลาย มุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ ทักษะฝีมือและมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคม 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ สร้างภูมิปัญญาด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน และผู้เข้ารับการอบรมให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม       
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาวิทยาลัยฯให้เป็นองค์กรท่ีทันสมัยและเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 2. ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และองค์กรอื่นๆ 
เป้าประสงค์ 
 ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม สามารถสร้างความสําเร็จในชีวิตได้
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
 3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี 
 4. พัฒนาผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม การจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 6. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรอื่นๆในการจัดการอาชีวศึกษา 
 7. ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯให้แก่ประชาชน ชุมชม และสังคม           
อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการให้เป็นองค์กรท่ีทันสมัย 
    1.1 การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน 
    1.2 สนับสนุนให้วิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
   1.3 พัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 2. ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
    2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  2.2 ยกระดับผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 



    2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
   2.4 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพอื่น 
    3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษ ากับองค์กร หรือหน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 
    3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลทุนเฉลิมราชกุมารี รางวัลอื่น ๆ จังหวัด โครงการกองทุนการศึกษา 
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

โครงการคุณธรรม The Best ในสถานศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ชนะเลิศ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

Excallent Teacher 4.0 รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
โครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าท่ีรตญ.ปทุมมา เพ็งวิชัย  
ครูที่ปรึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

นางสาวบุผา กองกล่ิน  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ  
ครูที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสาตร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางณัฐธิดา ปานม่วง  
ครูที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นายมงคล ชลกาญจน์  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายทิชชา วิริยะธรรม  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นายสุธน กิมิพันธ ์ 
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ. 

นายอนุชาติ แสงเฮ่อ  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ. 

นายกรีพล ศิริบุญสุข  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ. 

นางสุทธภา เจริญสุข  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ. 

นายอภิชาต พุ่มประทีป  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นายเสกสรร วงศ์ใหญ่  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นางสาวภัวลัญชญ์ สุกิจนะ  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นายวรวุฒิ มกรเสน  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นายสมบัติ เจริญสุข  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นายสหยศ เจริญวัฒน์  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นางสาวอรยา ศรีสวัสด์ิ  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นายศุภเดช เมืองเงิน  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นายอภิชาติ ใจนวล  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

นางณัฐธิดา ปานม่วง  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ. 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางนิภา แตงแจ้  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางอภิกัญ เลิศวาสนา  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายศักดิ์ ศศิกุลกมล  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายพีระพล แพถนอม  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายศักดิ์ ศศิกุลกมล  
Excellent Teacher 4.0  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักพัฒนาสมรรถนะครูปและบุคลากรอาชีวศึกษา 

ว่าท่ีรต.หญิงปทุมมา เพ็งวิชัย  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายอภิชาต พุ่มประทีป  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายสุธน กิมิพันธ ์ 
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายวรวุฒิ มกรเสน  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ  รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 
นายสหยศ เจริญวัฒน์  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายสุธน กิมิพันธ ์ 
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวบุผา กองกล่ิน  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางณัฐธิดา ปานม่วง  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวกนกพร น้อยทรง  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางเสฐียรพงษ์ เอียดคง  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายศุภเดช เมืองเงิน  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายดนัย หล้าพรม  
ครูที่ปรึกษส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายกรีพล ศิริบุญสุข  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสุทธภา เจริญสุข  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวนภาวรรณ แก้วดุลดุก  
ครูที่ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปทุมมา เพ็งวิชัย 
ตู้จดหมายอัจฉริยะ (Automail 
Box) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตัวแทนภาคตะวันออกและ
กทม. 

นายเสกสรร วงค์ใหญ่  
ตู้จดหมายอัจฉริยะ (Automail 
Box) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายเสกสสรค์ วงค์ใหญ่  
คอนโดฟาร์ม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายสุธน กิมิพันธ ์ 
คอนโดฟาร์ม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายสุธน กิมิพันธ ์ 
ตู้จดหมายอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปทุมมา เพ็งวิชัย  
คอนโดฟาร์ม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายศุภเดช เมืองเงิน  
ครูที่ปรึกษาทักษะวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายดนัย หล้าพรม  
ครูที่ปรึกษาทักษะวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางกาญจนา ปันจันทึก  
ครูที่ปรึกษาทักษะวิชาชีพ 

ชนะเลิศ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ  
ครูที่ปรึกษาทักษาะวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม  
ครูที่ปรึกษาทักษาะวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ  
ครูที่ปรึกษาทักษะวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายปราการ นีละไพจิตต์  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายณัฐพล มากพยัพ  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายปริญญา รอดเกษม  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธนภัทร ทับทิม  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวแสงดาว โพธิวัง  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวสกุลรัตน์ บุญธรรม  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์ศิริ  
อุปกรณ์อัดเศษโลหะขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายวิศรุต มาลัย  
อุปกรณ์อัดเศษโลหะขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายนุติ เถ่ือนพังเทียม  
อุปกรณ์อัดเศษโลหะขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายโยธิน บุญลวก  
เครื่องปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายจิรนวพงศ์ เทพขุนทอง  
เครื่องปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายปัญญกร นิ่มจิตร  
เครื่องปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายพันธดา จรัสดํารง  
เครื่องปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายวุฒินันท์ พิมพ์เหม  
เครื่องปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธนสิทธิ์ ทองเงินมาก  
เครื่องปอกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวสกุลรัตน์ บุญธรรม  
เครื่องทําไอติมหลอด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวแสงดาว โพธิวัง  
เครื่องทําไอติมหลอด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายวัชพล ค้ึมค้างพลู  
เครื่องทําไอติมหลอด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวอรนลิน สวนสมุทร  
เครื่องทําไอติมหลอด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายชานนท์ รอดน้อย  
เครื่องสลักเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายชินรันย์ ศิรกุลธนไพศาล  
เครื่องสลักเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเอกรัตน์ ทิมแจ้ง  
เครื่องสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายภควัฒน์ ดอนร ี 
เครื่องสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายมงคลพัฒน์ ทองสกุล  
เครื่องสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายฐิติกาล ยิ้มฟุุงเฟือง  
เครื่องสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายศิริวัฒน์ ภูแดนผา  
เครื่องสลัดเปลือกกระเทียม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอดิศร มาระศรี  
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ํา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายพัชรพล ตันกุล  
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ํา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายนัฐวุฒ เชียงจันทร์  
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ํา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเจริญพงษ์ ศรีเวคิน  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายนภดล โสภี  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวณัฐลิณี สํารีเงิน  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเอกรัตน์ จันพุฒ  รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อุปกรณ์เจาะกระดาษคําตอบ สมุทรปราการ 
นายจีรศักด์ิ โพธิ์สุวรรณ  
อุปกรณ์เจาะกระดาษคําตอบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายฉมาบดี พัฒน์หงษา  
อุปกรณ์เจาะกระดาษคําตอบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายกฤษดา วัชรพันธ์  
ชุดล้างโซลาร์เซลล์อัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายทศพล เจนถูกใจ  
ชุดล้างโซลาร์เซลล์อัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอรรณพ จุลกรานต์  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอภิวัฒน์ ศุภกิจอํานวย  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายณัฐภัทร อุ้ยทรัพย์  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายกฤษณะ ทนดารา  
แว่นตาอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายชัยรัตน์ โตตามเกียรติ  
แว่นตาอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธนากร ระสอน  
แว่นตาอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายรัชชานนท์ ผลปาน  
ชุดตรวจจับควันบุหรี่ภายในห้องน้ํา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายพิเชษฐ์ คนงาม  
ชุดตรวจจับควันบุหรี่ภายในห้องน้ํา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายสุทธิชัย สิริดํารงกุล  
ชุดตรวจจับควันบุหรี่ภายในห้องน้ํา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายณัฐภัทร อุ้ยทรัพย์  
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในบ้าน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายณัฐนันท์ นามบุญมี  
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในบ้าน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายปราการ นีละไพจิตต์  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันนอกและกทม. 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐพล มากพยัพ  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายปริญญา รอดเกษม  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายธนภัทร ทับทิม  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สํานักอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวแสงดาว โพธิวัง  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นางสาวสกุลรัตน์ บุญธรรม  
ชุดช่วยหายใจสําหรับงานเช่ือม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายเจริญพงษ์ ศรีเวคิน  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นางสาวณัฐลิณี สํารีเงิน  
อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายอรรณพ จุลกรานต์  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันนอกและกทม. 

นายอภิวัฒน์ ศุภกิจอํานวย  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นายณัฐภัทร อุ้ยทรัพย์  
ระบบบ้านอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคตะวันออกและกทม. 

นางสาวกันยา วัชรานันทกุล  
การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์อาชีวศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายกฤษณะ ทนดา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์อาชีวศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายชินวุฒิ ประเสริฐ  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

รองชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 

นายชินวุฒิ ประเสริฐ  
ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว 

รองชนะเลิศ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสุวัฒน์ ยะถีโส  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

รองชนะเลิศ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายธีรภัทร แสงฤทธิ์  
โครงการผลการใช้สารธรรมชาติ ในการทําสบู่ลด
กล่ินคาวของไข่สด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววรกมล ปิ่นแก้ว  
โครงการผลการใช้สารธรรมชาติ ในการทําสบู่ลด
กล่ินคาวของไข่สด 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สมุทรปราการ 

นางสาววรรณวลี เห็นช่ือ  
โครงการผลการใช้สารธรรมชาติ ในการทําสบู่ลด
กล่ินคาวของไข่สด 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สมุทรปราการ 

นายธีรภัทร แสงฤทธิ์  
โครงการผลการใช้สารธรรมชาติ ในการทําสบู่ลด
กล่ินคาวของไข่สด 

รองชนะเลิศ ภาค สอศ. 

นางสาววรรณวลี เห็นช่ือ  
โครงการผลการใช้สารธรรมชาติ ในการทําสบู่ลด
กล่ินคาวของไข่สด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อศจ. 

นางสาววรกมล ปิ่นกมล  
โครงการผลการใช้สารธรรมชาติ ในการทําสบู่ลด
กล่ินคาวของไข่สด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สอศ. 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกัญจณ์จุฬา เครือบุญมา  
คอนโดฟาร์ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวกมลวรรณ์ ดําด้วงโรม  
คอนโดฟาร์ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายศรันยู หอมจําปา  
คอนโดฟาร์ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายชวัลทิพย์ เทศริต  
คอนโดฟาร์ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายพงศ์พัฒน์ สถิตอัมพร  
ตู้พ่นน้ํายาฆ่าเช้ืออัตโนมัติสําหรับมนุษย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายวุวรรณชาด ยิ้มเล็ก  
ตู้พ่นน้ํายาฆ่าเช้ืออัตโนมัติสําหรับมนุษย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอริยะ กูลระวัง  
ตู้พ่นน้ํายาฆ่าเช้ืออัตโนมัติสําหรับมนุษย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเจตนิพัทธ์ บุญคล้อย  
ตู้พ่นน้ํายาฆ่าเช้ืออัตโนมัติสําหรับมนุษย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวันดี นุ่นด้วง  
ตู้อบแดดเดียว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาสมุทรปราการ 

นายสหรัฐ จงดิษฐ์  
ตู้อบแดดเดียว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายนัฐดนัย มูลสิติ  
ตู้อบแดดเดียว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวจุฑามาส จันทร์มงคล  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวพิมพ์ชนก สมบุญ  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวพิมพ์ชนก สมบุญ  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวรัตนากร มูลเต็ก  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวตะวัน จันหนองแวง  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวนาคฤดี กิมเยื้อน  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายณัฏฐพล วะภักดี  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายนราธิป โนวะ  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธันวะ เสวกําปัง  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายณัฐพงศ์ ง่วนจร  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธวัชชัย แซ่ล้ิม  
ถังขยะจ๋ิวแต่แจ๋ว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายกมลภพ ไตตุลานนท์  
ถังน้ํามันเก่าจากร้านซ่อมรถ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายทรงพล ขาวมีศรี  
ถังน้ํามันเก่าจากรัานซ่อมรถ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายสงกรานต์ พานจันทร์  รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ถังน้ํามันเก่าจากร้านซ่อมรถ สมุทรปราการ 
นายชลากร อุปถัมภ์  
ถังน้ํามันเก่าจากร้านซ่อมรถ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเฉลิมศักดิ์ ยามี  
เครื่องคัดแยกเปลือกอาหารนก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายพีรพงษ์ จําเริญ  
เครื่องคัดแยกเปลือกอาหารนก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอาทิตย์ ขวัญสิริเวโรจน์  
เครื่องคัดแยกเปลือกอาหารนก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเทพชัย สลิดประโคน  
เครื่องมือกดแกนกระบอกโช๊คอีพล้อหน้า
จักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายคเณศ คณะรัตน์  
เครื่องมือกดแกนกระบอกโช๊คอัพล้อหน้าจักยาน
ยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายคนาธิป วัฒโน  
เครื่องมือกดแกนกระบอกโช๊คอัพล้อหน้าจักยาน
ยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายสหวรรษ อยู่คง  
เครื่องมือถอดเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายกฤตพล นรินทร์รัมย์  
เครื่องมือถอดเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเอกสิรัน จันทรา  
เครื่องมือถอดเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายฮารูล รอมาลี  
เครื่องมือถอดสปริงโช๊คอัพล้อหลัง
รถจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายปิติการ วัชรเสวี  
เครื่องมือถอดสปริงโช๊คอัพล้อหลัง
รถจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายกัณพตชศ์ ธรรมสร  
เครื่องมือถอดสปริงโช๊คอัพล้อหลัง
รถจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐนันท์ กลับบ้านเกาะ  
เครื่องปอกกระเทียมพลังงานลม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอนุสรณ์ พาชอบ  
เครื่องปอกกระเทียมพลังงานลม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายภูบดินทร์ ศรีสุขสุทธิ์  
เครื่องปอกกระเทียมพลังงานลม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอริน บี  
เครื่องปั๊มลมรีไซเคิลอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายรุ่งรวี ฆ้องชัย  
เค่ืองปั๊มลมรีไซเคิลอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายวีระพัฒน์ ท่าเข  
เครื่องปั๊มลมรีไซเคิลอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายประทีป คงแสนคํา  
เครื่องปั๊มลมรีไซเคิลอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอนุชา พรพุทธเจ้า  
เครื่องอัดไฮดรอลิคขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายภาณุพงศ์ แก้วพระฝาง  
เครื่องอัดไฮดรอลิคขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายวชิรชัย เจริญศรีวัฒนะชัย  
เครื่องอัดไฮดรอลิคขนาดเล็ก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธันวา ทองเอี่ยม  
เครื่องดูดเศษโลหะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธีร์ธวัช วงศ์สวัสด์ิ  
เครื่องดูดเศษโลหะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธีรวุฒิ พลเย่ียม  
เครื่องดูดเศษโลหะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเจฎษดา โยธา  
เครื่องทําเกลียวมันฝรั่ง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายวรวิทย์ ปุลําพะ  
เครื่องทําเกลียวมันฝรั่ง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายนครินทร์ เหลานาคํา  
เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าวสําหรับ
ใช้ในครัวเรือน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายมนตรี ศรีสุขพร้อม  
เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าวสําหรับ
ใช้ในครัวเรือน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายปิยะวัฒน์ ศิริพร  
เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าวสําหรับ
ใช้ในครัวเรือน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายภูริทัต ขําดียิ่ง  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้  
ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวอารีย์ ทับทัน  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้ 
 ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวพัชรพร ยอแซ  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้ 
 ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวพัชราภรณ์ ราชวงษ์  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้  
ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวเนตรทิพย์ พนมสินธ์ุ  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้  
ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวณัฐชา ชมเชย  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้  
ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวศุภิสรา จันทร์สิงห์  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้ 
 ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวศุภิสรา จันทร์สิงห์  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้ 
 ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวเสาวลักษณ์ โยมรัมย์  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้ 
 ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายนราธิป อํานวยพรพิทักษ ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้ 
 ESP 32-Cam 

สมุทรปราการ 

นายตะวัน ฐิติพงศ์ธนกุล  
ระบบแจ้งเตือนด้วยรูปภาพผ่านไลน์โดยใช้ 
 ESP 32-Cam 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายพีรพัฒน์ เช้ือเงิน  
เครื่องไล่นกพิราบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายสุริยา พันนาคํา  
เครื่องไล่นกพิราบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธนกฤต มะโนศร ี 
เครื่องไล่นกพิราบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายอนุสรณ์ โพธิ์รัตน์  
ตู้จดหมายอัจฉริยะ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายณัฐกฤต พูลสวัสด์ิ  
ตู้จดหมายอัจฉริยะ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธราดล บุญเพ็ง  
ตู้จดหมายอัจฉริยะ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเฉลิมศักดิ์ บัลลัง  
เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์แบบ 3in1 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธีรภัทร ชูนาคา  
เครื่องจ่ายแอลกอฮอร์แบบ 3in1 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายธานินทร์ ธรรมวินิจสกุล  
เครื่องจ่ายแอลกอฮอร์แบบ 3in1 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายภูมิณภัทร ช่ืนบาน  
หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือโรคบนพื้นด้วยแสง UVC 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายกิติคุณ สามัญจิตต์  
หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือโรคบนพื้นด้วยแสง UVC 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นางสาวอรพินท์ สุขมาก  
หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือโรคบนพื้นด้วยแสง UVC 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายพัชรพงษ์ จรัสดํารง  
หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือโรคบนพื้นด้วยแสง UVC 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายเฉลิมศักดิ์ บัลลัง  
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตติศักดิ์ หมีทอง  
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวิศรุต ไชยแก้ว  
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายอุดมศักดิ์ อินตา  
ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายศุภกร จินาวัลย์  
ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายอภินันท์ อัคจันทร์  
ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายเสฏวุฒิ ใจกุม  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

ชนะเลิศ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวกริชสุดา มานะโอสถ  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

รองชนะเลิศ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายทายาท จ่างูเหลือม  
ทักษะการเกล้าผมเจ้าสาว 

รองชนะเลิศ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวฉวีวรรณ เปล่งปรีดา  
ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 

รองชนะเลิศ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายกรุณ จิระวงศ์อร่าม  
ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา          
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ให้มีความรู้       
มีทักษะ  และการประยุกต์ใช้  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 1.1 ด้านความรู้ 
   ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน       
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
  



 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ได้รับการพัฒนา      
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวั ยเรียนและวัยทํางาน   
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ       
ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร          
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน        
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุค คล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ กา รบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย          
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 3.3 ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
   การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถานศึกษา สถานศึกษาพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถานศึกษามีความ
เช่ียวชาญ  การให้บริการทางวิชาอาจให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานสาธารณสุข และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลายตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 4 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   
1. ด้านความรู้  
ผลสัมฤทธิ์ 
1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับ ปวช.  
จํานวน 94 คน ระดับ ปวส. จํานวน 17 คน 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช . 100 % 
ระดับ ปวส. 100 % 
     1.1.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษา       
ท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 
     1.2.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)  
ระดับ ปวช. จํานวน 0 คน ระดับ ปวส. จํานวน 0 คน (นักเรียนนักศึกษาไม่ประสงค์เข้ารับการสอบ V-net) 
     1.2.2) เชิงคุณภ าพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษ าระดับชาติด้านอาชีวศึกษา       
(V-NET)  0 % 
     1.2.3) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ี
ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ป ระกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 50 คน 
                             2. จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ป ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ. จํานวน 30 คน 
    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ปีการศึกษา 2563 ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิท-19 (Covid-19) 
    1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 
 
 



1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    1.2.1) เชิงปริมาน : จํานวนทักษะท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 10 ช้ินงาน ดังนี ้
โดยระดับ ชาติ ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
 1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 
 2. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
 3. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว 
 4. ทักษาการประกอบอาหารจานเดียว 
ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยดังนี้ 
ประเภทอุตสาหกรรม 
 1. ทักษะงานรถจักยานยนต์ 
 2. ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
ประเภทวิชาชีพระยะส้ัน 
 1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 
 2. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
 3. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว 
 4. ทักษาการประกอบอาหารจานเดียว                       
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ประกอบไปด้วยดังนี้ 
ประเภทอุตสาหกรรม  
 1. ทักษะงานรถจักยานยนต์ 
 2. ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
 3. ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
 4. ทักษะกลึงช้ินงาน  
 5. ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
 6. ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง 
ประเภทวิชาชีพระยะส้ัน 
 1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 
 2. ทักษะการตดัแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
 3. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว 
 4. ทักษาการประกอบอาหารจานเดียว     
    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ผลการแข่งขันระดับ ชาติ ยังไม่ได้ทําการ
แข่งขันเนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ Covid-19  
ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยดังนี้ 
ประเภทอุตสาหกรรม 
 1. ทักษะงานรถจักยานยนต์ ผลการแข่งขัน อันดับท่ี 5 
 2. ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล ผลการแข่งขัน อันดับท่ี 8 
 
 
 



ประเภทวิชาชีพระยะส้ัน 
 1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ 
 2. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ผลการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ 2 
 3. ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว ผลการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผลการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ 1 
    1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับภาคและ
ระดับชาติ 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
    3.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 192 คน    
          ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี จํานวน 159 คน 
          ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ จํานวน 33 คน   
    3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา   
          ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี ร้อยละ 53.12 % 
          ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ ร้อยละ 51.51 %      
    3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน
การดูแลและแนะแนวผู้เรียน    
3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    3.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จํานวน 151 คน     
    3.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 82.97 % 
วิทยาลัยฯได้จัดโครงการกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิ ยม          
ท่ีพึงประสงค์                   
    3.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา   
ในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.3) การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 
    3.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปวช . ในปีท่ีผ่านมาปี 2562 จํานวนนักเรียนท้ังหมด 90 คน 
มีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  จํานวน 80 คน 
ร้อยละ 88.88 %  
                จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปวส . ในปีท่ีผ่านม าปี 2562 จํานวนนักเรียนท้ังหมด 23 คน  
มีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  จํานวน 23 คน 
ร้อยละ 100 %      
 3.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาปวช. และปวส. ในปีท่ีผ่านมา 2562 จํานวนท้ังหมด 113 คน 
มีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อจํานวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.15 % 
    3.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน
การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําใน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเ อกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 



จุดเด่น  
 1. ด้านผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช. 100 % ระดับ ปวส. 100%. 
 2. ด้านผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
 3. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ได้รับรางวัลมากมาย ผลการแข่งขัน ระดับ 
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ด้านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ต้องพัฒนาให้ได้ระดับ 5 ดาว            
ในปีต่อๆไป  
 2. ควรมีระบบการติดตามผู้สําเร็จการศึกษามากกว่านี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 1. ด้านความรู้ควรพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
 2. ด้านทักษะควรเพิ่มทักษะผู้เรียนให้สามารถแข่งขันไปถึงระดับสากล 
 3. ด้านคุณธรรม สถานศึกษาควรมีพัฒนาระบบการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาแบบจริงจังมากกว่านี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
ผลสัมฤทธิ์  
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
    1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 % 
    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
    1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
    1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขาง านท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 7 สาขาวิชา 
    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 100% 
    1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ผลสัมฤทธิ์  
2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    2.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 100 % 
    2.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับ ดีมาก 
    2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
2.2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
    2.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 50 คน 
    2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 % 
    2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 



2.3) การจัดการเรียนการสอน 
    2.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 49 คน 
                            2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จํานวน 50 คน 
                          3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอน
ท่ีหลากหลาย จํานวน 50 คน 
                            4. จํานวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรี ยนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 50 คน 
                            5. จํานวนครูที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้  จํานวน 50 คน 
    2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 % 
    2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
2.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
    2.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จํานวน 50 คน 
                             2. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําช้ันเรียนและรายวิชา     
เป็นปัจจุบันจํานวน 50 คน 
                             3. จํานวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อ    
ต่อการเรียนรู้ จํานวน 50 คน 
                             4. จํานวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน   
จํานวน 50 คน  
                             5. จํานวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ     
จํานวน 50 คน 
    2.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน ร้อยละ 100 % 
    2.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหาร
จัดการช้ันเรียน 
2.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ      
      2.5.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
         จํานวน 50 คน 
                              2. จํานวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี  
จํานวน 50 คน 
                              3. จํานวนครูผู้สอนท่ี นําผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 50 คน  
                              4. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 50 คน  
                          5. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
   จํานวน 50  คน 
    2.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100 % 
    2.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถน ะครูผู้สอน 
ร้อยละ 100 % 



 
2.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
    2.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน จํานวน 48 ห้อง 
    2.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100 % 
    2.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
3. ด้านการบริหารจัดการ  
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์  
    1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสํา หรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ
ทุกฝุายท่ีมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างการทํางานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด           
จํานวน 4 ฝุาย และหลักสูตรปวช . และปวส . รวมท้ังส้ิน จํานวน 7 สาขาวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   
จํานวน 9 สาขาวิชา 
    1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจําเป็นในการบริหารจัดการศึกษามีระบบข้อมูล
ข่าวสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ  มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการนําผลจากการประเมินไปใช้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
    1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (RMS2020)  และได้มีการเพิ่มเติมระบบงาน     
ให้ครอบคลุมข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบ ศธ .02 ออนไลน์ และกระบวนการทํางานด้านต่างๆ 
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆท่ี จําเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก หรืองานฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ จํานวน  48 ห้อง 
    2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก หรืองานฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 % 
    2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก หรืองานฟาร์ม 
3.) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟูา ระบบประปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบํารุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
    3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับ ยอดเย่ียม 



    3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ระดับ ยอดเย่ียม 
4.) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 80 % 
    4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ระดับ ยอดเย่ียม 
    4.3) ผลสะท้อน : ผู้เข้าใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ พอใจมาก เพราะห้องสมุดมี
หนังสือเพียงพอและตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน 
5.) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีท่ีใช้งานและสถานศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรปราการมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตควบคุมพื้นท่ีการใช้งานของสถานศึกษา จํานวน 28 จุด และมี
ความเร็วไม่ตํ่ากว่า 10 Mbps ในแต่ละจุด มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
จํานวน 28 จุด (ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ รวมกัน 100 Mbps) 
    5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา ผลการประเมินการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรปราการ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าข้อมูล การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
    5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ี มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับความพึงพอใจ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศในการบริหารการจัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าข้อมูล การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
4. ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1.) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
ผลสัมฤทธิ์  
    1.1) เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 100 % 
                          2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 100 % 
    1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    1.3) ผลสะท้อน : องค์กร  หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
จุดเด่น  
  1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 2.สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  3.สถานศึกษามีการบริหารการจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบ อย่างต่อเนื่อง 
 2. สถานศึกษาควรพัฒนาวิธีการ ส่ือการสอนให้หลากหลาย เพิ่มข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. จัดอบรมครูให้ครบทุกคนให้สอดคล้องกับการจัดระบบทวิภาคีเพิ่มข้ึนและต่อเนื่อง 



 2. เชิญวิทยากรต้นสังกัด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ผลสัมฤทธิ์  
    1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริการสถานศึกษา ร้อยละ 80 %                  
    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับ ดี 
    1.1.3) ผลสะท้อน : บุคลากรในองค์กรท้ังผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม สามารถทํางาน
ร่วมกันและให้ความร่วมมือในส่วนต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุเปูาหมายท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
    1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรื อสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการเรียนการสอน   
ร้อยละ 100 %                  
    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน        
ระดับ ดีมาก 
    1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการ
เรียนการสอน 
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
    1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน6 โครงการ  3 กิจกรรม             
    1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับ 100 % 
    1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน
การบริการชุมชนและจิตอาสา 
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
ผลสัมฤทธิ์  
2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
    2.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
                            1. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 23 ผลงาน 
                            2. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ผลงาน 
    2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
                             1. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 23 ผลงาน ได้แก่ 
                             2. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ผลงานได้แก่ 
    2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษานํา
ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
 
 
 



 
จุดเด่น  
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษามีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 2. ส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3. ผู้เรียนได้รับความรู้การแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา  
   1. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ปรับภาพเอกลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 2. ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในยุค 4.0 
 3. ส่งเสริมการทํางาน/ได้งาน ผู้เรียนท้ังในประเทศและเน้นการทํางานในต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความเข้าใจของสังคม 
 2. สนับสนุนการผลิตด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนอย่างทันสมัย 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ส่วนที่ 5 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 2 40 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 40 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
100 

40.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 15 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 60.00 

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

 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 2 4 
3.3 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 83 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 87.37 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

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

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 22 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 88.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 4 8 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 63 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 96.92 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 6 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 40.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 62.73 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 40 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 60 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 87.37 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 97.56 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 88 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 96.92 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 85 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 80.21 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 6 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกําหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม (เพิ่มเติมของสถานศึกษา ) 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
ผลสัมฤทธิ์  
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน  6 โครงการ 3 กิจกรรม               
 2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับ 100 % 
จุดเด่น  
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษามีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 2. ส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3. ผู้เรียนได้รับความรู้การแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ปรับภาพเอกลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 2. ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในยุค 4.0 
 3. ส่งเสริมการทํางาน/ได้งาน ผู้เรียนท้ังในประเทศและเน้นการทํางานในต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความเข้าใจของสังคม 
 2. สนับสนุนการผลิตด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนอย่างทันสมัย 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 7 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ให้สถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเปูาหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนการเรียนรู้สมรรถนะ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
เข้าใจชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 3. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
4. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อน
นักเรียนจบการศึกษา  
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
การขับเคล่ือนสะพานเช่ือมโยงการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษา  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะระดับ อศจ. 
ระดับภาค และระดับชาติ  
2. โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพโครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-
TEP  
3. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีใน
สถานประกอบการ  
4. โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
มาตรฐาน  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
2. โครงการฝึกอบรมระเบียบวินัย ภายใต้
โครงการทุนการศึกษาประจําปี  
3. โครงการไหว้ครู บวงสรวง  และไหว้ครูช่าง  
4. โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรปราการ  
5. โครงการรณรงค์ ส่งเสริมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนการเรียนรู้สมรรถนะ 
 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันการขับเคล่ือนสะพานเช่ือมโยงการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษา  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนการเรียนรู้สมรรถนะ 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
เข้าใจชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนเข้า
อบรมวิชาชีพที่ตรงกับการปฏิบัติการสอน / 
ทุนวิจัย  
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างวัฒ
ธรรมในองค์กร  
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานด้านเศรษฐกิจพอพียง ศาสตร์พระราชา 
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
มาตรฐาน 
 2. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนเข้า

อบรมวิชาชีพที่ตรงกับการปฏิบัติการสอน / 
ทุนวิจัย  
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้าง



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

วัฒนธรรมในองค์กร  
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานด้านเศรษฐกิจพอพียง ศาสตร์พระราชา  

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของครู  
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน 
นักศึกษา  

3.3 ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม 
(เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 2. โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐาน
สมรรถนะ (EtoE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์
 

1. ด้านความรู ้
 1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 
 2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 3.3 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 

 
    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 2  
การจัดการอาชีวศึกษา 
 

1. ด้านการหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 2.2 การจัดทําแผนการตัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2.3 การจัดการเรียนการสอน 
 2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
 3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 3.3 ระบบสาธาณูปโภค 
 3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
4. ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 



1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 
         

 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ

 

 
    
 
 



2.2 การจัดท าแผนการตัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

2.3 การจัดการเรียนการสอน 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    



2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน   
ในชั้นเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 



3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

3.3 ระบบสาธาณูปโภค 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 



 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 



 
มาตรฐานที่ 3 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
 1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์          
หรืองานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์               
หรืองานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


