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ค าน า 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ก าหนดให้          
ทุกสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยท าสรุป
รายงานการประเมินตนเองประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสารธารณชนเพ่ือไปสู่        
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) 
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือประเมิน      
ผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน    
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562 ลงวันที่   
26 มกราคม พ.ศ. 2562 จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ตัวบ่งชี้ และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา    
5 ด้าน 25 ประเด็นพิจารณา 
  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ขอขอบพระคุณคณะ
ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือแสดงถึงการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2564 และที่จะก าลัง
ด าเนินการต่อไป 
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ค ำชี้แจง 
 

  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) จัดท าขึ้นตาม     
การด าเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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ส่วนท่ี 1 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

1.1.1 ผลผลิต (Output) 

ผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวะศึกษา พ.ศ. 2561              
ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ประกอบการ 3 มาตรการ 9 ประเด็นการประเมิน ซึ่งปรากฏผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ 
มำตรฐำนที ่ 1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์    
ระดับคะแนน   31.82  ระดับคุณภาพ    ปานกลาง 
มำตรฐำนที ่ 2. การจัดการอาชีวศึกษา                                 
ระดับคะแนน  88.29  ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่ 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                        
ระดับคะแนน 100.00  ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนไผ่                     
รวมเฉล่ีย   64.12  ระดับคุณภำพ    ดีเลิศ 

1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา โดยน านโยบายจากต้นสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สู่การปฏิบัติ การสร้างสังคมเครือข่ายร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษา                  
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการอาชีวศึกษา จึงท าให้
ได้รับความเชื่อม่ัน จากสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

- สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐานระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ร้อยละ  64.12 
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1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้รับชื่นชม และเป็นที่ยอมรับในการบริหารงานการจัดการอาชีวศึกษา 
สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กร และชุมชนให้การยอมรับ  และยินดีร่วมกันพัฒนาการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาให้สู่มาตรฐานสากล 

- สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 

1.2 จุดเด่น 

1.2.1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
ให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2.2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ใช้หลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ในระบบการเรียนทวิภาคี 

1..2.3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีการจัดพัฒนาแผนการเรียนร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
ในการยกระดับมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาสู่สากลตามนโยบายของต้นสังกัด 

1.2.4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนของหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 

1.2.5 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.6 มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสอน และสื่อที่หลากหลาย
และมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

1.2.7 มีโครงการจิตอาสาและการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
1.2.8 ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดการเรียนวิชาชีพและสาขาที่ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

1.2.9 ผู้ส าเร็จการศึกษามีมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 

1.3.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรนะตามความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.3.3 เชิญผู้เชียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมจัดการการเรียนรู้ทุกสาขาวิชาที่เปิด
สอน 

1.3.4 สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้สามารถน าไปใช้ได้จริง สู่การประกอบเชิงพาณิชย์
และนานาชาติ 
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1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1.4.1 เพ่ิมช่องทางในการประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชาเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

1.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรนะตามความต้องการของสถานประกอบให้เป็น
ระบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แก่ ครู และนักเรียน นักศึกษา 
ให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

2. กำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ตระหนึกถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจของวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และได้ด าเนินการจัดการศึกษาโดยน านโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นแนวทางการจัดการศึกษา ดังนี้ 

2.1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยสถานประกอบการได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ ในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา 

2.2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษา
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

2.3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถาน
ประกอบการ ชุมชนและระดมทรัพยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2.4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และ
จัดการเรียนการสอน 

2.5 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
อาทิ กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ กิจกรรมจิตอาสา 

2.6 มีการบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2.7 มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

2.8 ส่งเสริมให้มีการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครูและนักเรียน นักศึกษา และให้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

2.9 มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา การตรวจสุขภาพประจ าปี และห้องพยาบาลที่สะอาด ถูก
สุขอนามัย ปลอดภัยไว้ให้บริการนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง 
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินภายในและ
ภายนอก ท าให้สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานรัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
การจัดการศึกษา 
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3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้จัดการศึกษา โดยเปิดการสอนในระดับ ปวช. และปวส. และจัดการ
ศึกษาทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี สามารถตอบสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ผลดี และบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

3.1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักเรียนในระบบปกติ  ระดับ ปวช.  
635 คน ระดับ ปวส.มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  258 คน  เป็นนักเรียนในระบบปกติ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.64 เป็นนักเรียนในระบบทวิภาคี 197 คน คิดเป็นร้อยละ 76.36 และจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 100 

เปอร์เซ็นต์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา 
3.2 จัดการเรียนการสอนภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ใน

สาขาวิชาเทคนิคการควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง และ สาขาวิชาช่างยนต์ เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และผลิตก าลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.3 จัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 

เป็นต้นมา 
3.4 การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบรอย่างครบวงจร เป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา

สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยจัดให้มีรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตร จัดอบรมแผนธุรกิจ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบการ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการทุกสาขาวิชา จากการประกวด
ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะ ระดับ 3 ดาว 

3.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาครัฐและเอกชน กรอ.อศ 

3.6 วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 

การจัดการด าเนินการอาชีวศึกษาโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะ 
ส าหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0ม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและ
ซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง "โครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรถไฟฟ้า และการจัดการและบ ารุงชาน
ชาลา ส าหรับช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง" 

4.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิต
และพัฒนาก าลังคน มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือด าเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะต้องผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ และในจ านวนที่เพียงพอ 
โดยให้ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการมาร่วมจัดการเรียนการสอน และร่วมประเมินผลส าเร็จทาง 
การศึกษาของนักศึกษา เพ่ือให้ตรงตามความต้องการและสามารถรับเข้าท างานได้เลย ซึ่งปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนมีความร่วมมือกันมากขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา และยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
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ประสิทธิผล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เช่น การร่วมมือกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) กับคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และการรับฟังผลสะท้อนจากภาคเอกชน 
เกี่ยวกับความต้องการด้านก าลังคนอาชีวศึกษา ที่มีสมรรถนะในระดับที่สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนในแต่ละระดับสมรรถนะ จ าเป็นต้องปฏิรูปการจัดการ
อาชีวศึกษาท้ังระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาปัจจุบันให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกระดับ
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตและให้ทันกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศซึ่งจะมีผลให้เกิดสาขา
อาชีพใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต First S-

Curve และ New S-Curve ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ New Growth Engine การแก้ปัญหาขาดแคลน
แรงงาน และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต รวมทั้งเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการจึง
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ให้เปิดหลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญสูง
ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ภายในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2561 ซึ่งยังไม่มีหลักสูตรพันธุ์
ใหม่ตามที่ก าหนด 

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น และการขาดแคลนก าลังคนในสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นการพัฒนา
ประเทศเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่ (Premium Program) ตามมาตรฐานสากล จ านวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่าง
อากาศยาน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบ
ขนส่งทางราง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่ 
(Premium Program) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วุฒิบัตรการอบรมระยะสั้น และปริญญา
ตรี เพ่ือเป็นครูอาชีวะพันธุ์ใหม่ สร้างผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ และสมรรถนะ เป็นช่างเทคนิค/ นัก
เทคโนโลยีเชี่ยวชาญสูง มีแนวคิดเชิงวิศวกรรม สามารถท างานตามมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0  ในการสร้าง
ก าลังคนเพ่ืออุตสาหกรรม 4.0 จ านวน 6 สาขาวิชา โดยเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 

(พฤษภาคม พ.ศ. 2561) เพ่ือให้สามารถผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ทันต่อความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
6 กลุ่มอุตสาหกรรม ลดความเสี่ยงการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเนื่องจากขาดแคลนก าลังคนที่มี
คุณภาพและสมรรถนะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาและผลิตก าลังคน
เพ่ือรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย Super Cluster 10 Cluster ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพ่ืออนาคต New Engine of Growth จึงได้จัดท าโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มี
สมรรถนะ ส าหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการ
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อุดมศึกษาไทย จ านวน 6 สาขาวิชา สถานศึกษาน าร่องจ านวน 27 แห่ง ที่เป็นความต้องการเร่งด่วนของ
ประเทศในปัจจุบันและรับความต้องการของประเทศในอนาคต 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้าง
ก าลังคนที่มีสมรรถนะ ส าหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว 

4.2 วัตถุประสงค์ 
4.2.1 เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่ที่เป็นช่างเทคนิค/นักเทคโนโลยีที่มีความช านาญ

ชั้นสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 และมีความรู้ สมรรถนะตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการในภาคการ
ผลิต ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย New Growth Engine 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า 

4.2.2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับหลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่ (Premium Program) โดยใช้หลักสูตรและ
มาตรฐานที่เป็นสากล 

4.2.3 เพ่ือพัฒนาระบบและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Work Integrated 

Learning (WIL) แบบเข้มข้น ร่วมกับสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะ “ร่วมผลิต และร่วม
ใช้ ก าลังคนที่มีคุณภาพสูง” ระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

4.2.4 เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายแบบ Consortium ระหว่างสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการ โดยมีข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการด าเนินงานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

4.3 วิธีด าเนินการ 

4.3.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ 

4.3.2 รับสมัครนักศึกษาตามแผน 

4.3.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรถไฟฟ้า และการจัดการและบ ารุงชานชาลา ส าหรับช่างเทคนิค
ควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 

4.3.4 ประเมินผลการปฏิบัติการระบบรถไฟฟ้า และการจัดการและบ ารุงชานชาลา 
4.4 ผลการด าเนินงาน 

ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรถไฟฟ้า และการจัดการและบ ารุงชานชาลา ส าหรับ
ช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 

4.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

4.5.1 นักศึกษาได้พัฒนาพ้ืนฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทาง
ราง 

4.5.2 นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ด้านเทคโนโลยีด้านรถไฟ
ความเร็วสูงและระบบขนส่งทางราง 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

ที่อยู่ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 หมู่ 2 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท ์043272129  โทรสาร 043272129-490 

E-mail knonkaen08@vec.mail.go.th  Website www.bpic.ac.th/ 

ประวัติสถำนศึกษำ 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ ์ เอกลักษณ์ 
ปรัชญำ 

“สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม  หมั่นศึกษา  เพ่ือพัฒนาสังคม” 

วิสัยทัศน์ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านวิชาชีพ โดยน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการศึกษา รองรับอุตสาหกรรมของประเทศ 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียน มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ รู้จริง ท าได้ 
2.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาและพัฒนาส่งเสริม ฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเพ่ือยกระดับก าลังคนอาชีวศึกษา 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนโดยใช้กระบวน STEM มาบูรณาการจัดการ 

3.  ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

4.  บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

อัตลักษณ์ ของนักเรียนนักศึกษำ 

 ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ 

อัตลักษณ์ ของวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนไผ่ 
 วิทยาลัยเฉพาะทางด้านการรถไฟและความร่วมมือไทย-จีน 
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เอกลักษณ์ 
 สถานศึกษาร่มรื่น 

 

จุดเด่นวิทยำลัย 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และจิตอาสา 

จุดเน้นวิทยำลัย 

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
สีประจ ำวิทยำลัย 

 “สีเหลือง”  เป็นสีประจ าวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  หมายถึง  ความสว่าง  ปัญญา 
  เพลงมำร์ชวิทยำลัย  (ค ำร้อง – ท ำนอง ชำญชัย   ค ำสีแก้ว) 
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จุดประกายสร้างสรรค์การศึกษา 

  มุมานะสร้างอาชีพเพียรวิชา  หลายสาขาเปิดกว้างเพ่ือชุมชน 

  สร้างสัมพันธ์ลือลั่นเราตระหนัก  สิ่งประจักษ์คือมั่นคุณธรรม 

  หมั่นศึกษาพากเพียรเป็นประจ า  ร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคม 

  วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  ก้าวเดินสู่สังคมดั่งใจมั่น 

  มาตรฐานครูเต็มจรรยาบรรณ  เน้นส าคัญนักศึกษาเป็นคนดี 
  ร่มราชพฤกษ์กึกก้องแดนดิน  ยังไม่สิ้นถิ่นนี้ปัญญาไทย 

  สีเหลืองเลื่องชื่อจงภูมิใจ  หนองน้ าใสคือถิ่นของเรา 

            วิทยาลัย…….การอาชีพ…….บ้านไผ่…1…2 

ประวัติวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนไผ ่

ที่ต้ังสถำนศึกษำ 

เลขท่ี  113  หมู่  2  ต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

รหัสไปรษณีย ์ 40110  โทร  0-4327-2129  โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490 

E-mail : khonkaen08@vec.mail.com  Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th 

บริเวณภำยในสถำนศึกษำ 

มีเนื้อที่รวม  71  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา 
ประวัติการจัดตั้ง 
ปี  2538  คณะกรรมการสภาต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอบ้านไผ่  ได้มีมติยกท่ีดินให้กรมอาชีวศึกษาเม่ือวันที่  3  

มีนาคม  2538 

9  กรกฎาคม  2539  ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
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พุทธศักรำช  2539 

-  กองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เสนอโครงการการขอใช้ที่ดินเพ่ือจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.น.พ.  เปรมศักดิ์ เพียยุระ  และ
คหบดีอ าเภอบ้านไผ่  น าโดย  ดร.  ยิ่งยง  สวสัดิ์พาณิชย์  โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการจัดตั้ง 
-  ได้รับการพัฒนาอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  8  ห้องเรียน  จ านวน  1  หลัง 
พุทธศักรำช  2540 

-  20  ธันวาคม  2540  กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
เลขที ่ 179  หมู่  2  ต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอบ้านไผ่  เนื้อที่ประมาณ  99  ไร่  2  งาน  33  ตารางวา     
เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
-  ได้รับการพัฒนาห้องน้ าครูอาจารย์  ข้างอาคารเรียนชั่วคราว 

พุทธศักรำช  2541 

-  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  อนุมัติให้วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
ลดการใช้พ้ืนที่ลงเหลือ  เนื้อท่ีประมาณ  72  ไร่  1  งาน  ซึ่งเนื้อที่ที่เหลือให้ใช้เป็นที่ดินราษฎร 

ใช้ร่วมกัน 

-  ได้รับการพัฒนาบ้านพักครูจ านวน  3  หลัง 
พุทธศักรำช  2542 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่  ดังนี้ 
-  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  ขนาด  3  ชั้น  จ านวน  1  หลัง 
-  อาคารเรียนและโรงปฏิบัติงานชั้นเดียว  จ านวน  1  หลัง  (เทคนิคพ้ืนฐาน) 
-  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  100  ป ี สมเด็จย่า  (ตึกพาณิชยกรรม) 
-  ห้องน้ า - ห้องส้อม  จ านวน  2  หลัง  (ข้างเทคนิคพ้ืนฐาน) 
พุทธศักรำช  2543 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่  ดังนี้ 
-  อาคารพัสดุกลาง  ขนาด  4  ห้อง  จ านวน  1  หลัง 
-  โรงอาหาร  จ านวน  1  หลงั 
พุทธศักรำช  2546 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่  ดังนี้ 
-  ห้องประชุมราชพฤกษ์และสัตตบรรณ  ขนาด  2  ห้อง  จ านวน  1  หลัง 
-  ศูนย์บริการยานยนต์ 
-  โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา  จ านวน  1  หลัง 
-  อาคารสหการร้านค้า 

พุทธศักรำช  2548 

ไดร้ับการพัฒนาอาคารสถานที่  ดังนี้ 
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-  อาคารวิทยบริการ(อ านวยการ)  ขนาด  2  ชั้น  จ านวน  1  หลัง 
-  บ้านพักครู(เพ่ิมเติม)  1  หลัง 
พุทธศักรำช  2549 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่  ดังนี้ 
-  โรงจอดรถครู-อาจารย์  ขนาด  1  หลัง 
-  ศาลาพระพุทธรูป 

-  ปรับปรุงสนามฟุตบอล 

พุทธศักรำช  2550 

-  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ได้ยื่นค าขอรังวัดเพ่ือถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนังสือส าคัญ
ส าหรับที่ทางหลวงที่ดินสาธารณประโยชน์เดิมเนื้อที่  99  ไร่  2  งาน  3  ตารางวา 
เนื้อท่ีที่ขอใช้และขอถอนสภาพได้เนื้อที่  71  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา 
-  ได้รับการพัฒนาอาคารศูนย์บ่มเพาะ  จ านวน  1  หลัง  (5  ห้อง) 
พุทธศักรำช  2551 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่  ดังนี้ 
-  คาร์แคร์  จ านวน  1  หลัง 
พุทธศักรำช  2552 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่  ดังนี้ 
-  อาคารอเนกประสงค์  จ านวน  1  หลัง  ราคา  3,000,000  บาท 

-  ห้องปฏิบัติการ 

พุทธศักรำช  2553 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่  ดังนี้ 
-  ห้องเรียนทันสมัย  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  1  ห้อง  ราคา  250,000  บาท 

พุทธศักรำช  2554 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่  ดังนี้ 
-  ห้องน้ าชายทันสมัย 

-  ห้องน้ าชาย-หญิง 
พุทธศักรำช 2555 

-  ห้องเรียนที่ทันสมัย (ห้องลีลาวดี) 
-  ห้องศูนย์บ่มเพาะ 

-  ห้องเรียนทันสมัย แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 1 ห้อง งบประมาณ 200,000 บาท 

พุทธศักรำช 2556 

-  ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามฟุตบอล 

-  สนามแบตมินตัน 
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-  เวทีห้องประชุมอเนกประสงค์ 
พุทธศักรำช 2557 

- ห้องน้ าชาย – หญิง จ านวน 1 หลัง 
พุทธศักรำช 2558 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้ 
- อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง ราคา 5,000,000 บาท 

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ราคา 1,499,900 บาท 

- ปรับปรุงระบบประปา ราคา 1,034,000 บาท 

- ปรับปรุงอาคาร ราคา 1,499,400 บาท 

- ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม ราคา 919,000 บาท 

พุทธศักรำช 2559 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้ 
- อาคารอ านวยการ จ านวน 1 หลัง  ราคา 11,373,300 บาท 

- ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์   ราคา 303,000 บาท 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ราคา 499,000 บาท 

พุทธศักรำช 2560 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้ 
- ชุดจ าลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตขั้นพ้ืนฐาน ราคา  2,990,000  บาท 

พุทธศักรำช 2561 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้ 
- ชุดทดลองระบบอานัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ ราคา  1,300,000  บาท 

พุทธศักรำช 2562 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที ่ ดังนี้ 
-  อาคารเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์  สนับสนุนโดย บริษัท ตรีเพชร อิซูซุเซลล์ จ ากัด 

พุทธศักรำช 2563 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่ 
-  กั้นห้องเรียน  แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง  อาคารหลูปัน 

-  กั้นห้องเรียน Smart Cyber แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พุทธศักรำช 2564 

ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่ 
- ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลโรงงานพร้อมโปรแกรมออกแบบIntelligent Maching 

- ชุดฝึกแพนโทรกราฟพร้อมอุปกรณ์ 
- ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟ 
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กำรจัดกำรศึกษำ 

ข้อมูลแผนการเรียน 

1. เวลำเรียน 

 วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนไผ่ จัดกำรศึกษำปีละ 2 ภำคเรียน ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2564 

 ก าหนด เปิด – ปิดภาคเรียนดังนี้ 
 ภาคเรียนที่   1  เดือน พฤษภาคม – เดือน ตุลาคม 

 ภาคเรียนที่   2  เดือน ตุลาคม – เดือน มีนาคม 

 วิทยำลัยฯได้ก ำหนดเวลำปฏิบัติรำชกำร ไว้ดังนี้ 
 1. เวลาปฏิบัติราชการปกติ 
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  08.00 – 16.30 น. 
 2. เวลาปฏิบัตินอกเวลาราชการ 

  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. 
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา  08.00 - 16.00 

2. ข้อมูลหลักสูตรและโปรแกรมกำรเรียนกำรสอน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า สาขาท่ีเปิดสอนมีดังนี้ 
 1.1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมมี 4 สำขำวิชำ คือ 

 1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
  - สาขางานยานยนต์ 

  - สาขางานจักรยานยนต์ 
 1.1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 1.1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1.4 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

  - สาขางานช่างกลโรงงาน 

 1.2  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มี 2 สำขำวิชำ คือ 

 1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
  - สาขางานการบัญชี 
 1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักเรียนที่จบ  ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า  สาขาที่
เปิดสอนมีดังนี้ 
 



13 

 

 2.1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมมี 4 สำขำวิชำ คือ 

 2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

  - สาขางานเทคนิคยานยนต์/ทวิภาคี 
  - สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์/ทวิภาคี 
 2.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า 

  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง/ทวิภาคี 
 2.13  สาขาเทคนิคการผลิต 

  - สาขางานเครื่องมือกล 

 

 2.1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/ทวิภาคี 
 2.1.5 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
  - สาขางานซ่อมบ ารุงตู้รถไฟ 

 2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  มี 2 สาขาวิชา คือ 

 2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
  - สาขางานการบัญชี/ทวิภาคี 
 2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

  - สาขางานธุรกิจดิจิทัล/ทวิภาคี 
 2.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มี 1 สาขาวิชาคือ 

 2.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/ทวิภาคี 
 2.4 ประเภทวิชาคหกรรม มี 1 สาขาวิชาคือ 

 2.4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  - สาขางานอาหารและโภชนาการ/ทวิภาคี 
3. หลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน (หลำกหลำย) 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(หลากหลาย) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้หลากหลาย
รูปแบบ ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน 

สภำพชุมชน 

 1. ด้านสภาพชุมชน อ าเภอบ้านไผ่ เป็นอ าเภอชั้นหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น หรือเปรียบเทียบความ
เจริญเติบโต กับอ าเภออ่ืนๆในระดับเดียวกันแล้วอ าเภอบ้านไผ่ก็ถือว่าเป็นอ าเภอชั้นหนึ่งของภูมิภาคนี้ อ าเภอ
บ้านไผ่เดิมชื่อบ้านเกิ้ง อยู่ในความปกครองของอ าเภอชนบท ต่อมาทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ.2458 บ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็นต าบลบ้านเกิ้ง อ าเภอชนบลเมื่อ
ประมาณพ.ศ.2470 ต าบลบ้านเกิ้งก็ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอบ้านไผ่ โดยมีความเชื่อกันมาว่าบริเวณที่ตั้ง
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คงมีต้นไม้ล าคลอง ห้วยจิก เป็นจ านวนมาก สถานที่ตั้งอ าเภอบ้านไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟ
บ้านไผ่ โดยหลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรก าแหง) มีศรัทธายกท่ีดินให้ ปี พ.ศ. 2482 อ าเภอบ้านไผ่ได้รับการ
ยกฐานะจากกิ่งอ าเภอบ้านไผ่ เป็นอ าเภอบ้านไผ่ เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 4 ต าบล คือ ต าบลบ้านไผ่ ต าบลบ้านเป้า ต าบลแคนเหนือและต าบลเปือยน้อย              
ปี พ.ศ. 2486 ที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่ ถูกไฟไหม้ ทางราชการจึงได้รวมอ าเภอชนบทเข้ากับอ าเภอบ้านไผ่ จนถึง
ปี พ.ศ. 2509 จึงแยกเป็นอ าเภอบ้านไผ่ตั้งแต่นั้นเป็นตนมา อ าเภอบ้านไผ่จึงนับได้ว่าเป็นอ าเภอที่ได้รับการ
พัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วจนมีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น 

สภำพเศรษฐกิจ 

 1. อาชีพหลัก ได้แก่ ท านา ท าไร่นาสวนผสม 

 2. อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง 
 3. จ านวนธนาคารมี 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
สภำพสังคม 

 อ าเภอบ้านไผ่แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2548 

ออกเป็น 10 ต าบล 

 1.ต าบลในเมือง 
 2.ต าบลหัวหนอง 
 3.ต าบลหินตั้ง 
 4.ต าบลป่าปอ 

 5.ต าบลบ้านลาน 

 6.ต าบลภูเหล็ก 

 7.ต าบลแคนเหนือ 

 8.ต าบลเมืองเพีย 

 9.ต าบลบ้านไผ่ 
 10.ต าบลหนองน้ าใส 

 มีเทศบาล 2 แห่งคือ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเทศบาลต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่นับได้ว่าเป็น
อ าเภอที่มีขนาดใหญ่ มีจ านวนประชากรค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น โดย
จ ำนวนของประชำกรของอ ำเภอบ้ำนไผ่แบ่งได้ดังนี้ 
 1.ชาย 36,800 คน 

 2.หญิง 36,275 คน 

 รวม 73,075 คน 
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2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบรรจง  พลขันธ์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ ่

นายโกศล  เลิศล้ า 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายขจรเดช  มิตรอุดม 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นางวรัญญา  ตั้งเจริญวรคุณ 

รองผู้อ านวยการ 

     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

นางสาวอรวรรณ  ศรีแก้ว 

รองผู้อ านวยการ 

       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 

ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 228 0 0 228 

ปวช.2 229 0 0 229 

ปวช.3 178 0 0 178 

รวม ปวช. 635 0 0 635 

 

ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับช้ัน แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 217 120 55.30 

ปวส.2 251 121 48.21 

รวม 468 241 51.50 

ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับช้ัน แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 207 143 69.08 

ปวส.2 139 115 82.73 

รวม 346 258 74.57 

ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/                   
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 5 - 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 7 127 134 

ปวส.2 54 70 124 

รวม ปวส. 61 197 258 
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ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

12 12 12 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 13 13 13 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 22 17 17 

เจ้าหน้าที่ 17 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

10 - - 

รวม ครู 47 42 42 

รวมทั้งส้ิน 79 42 42 

ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ 
ระดับ ปวช.
(สำขำวิชำ) 

ระดับ ปวส.
(สำขำวิชำ) 

รวม
(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 4 5 9 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 1 1 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 1 1 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 

พาณิชยนาวี 0 0 0 
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ประเภทวิชำ 
ระดับ ปวช.
(สำขำวิชำ) 

ระดับ ปวส.
(สำขำวิชำ) 

รวม
(สำขำวิชำ) 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 6 9 15 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมทั้งส้ิน 11 

ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
งบบุคลากร 3,860,140.00 

งบด าเนินงาน 2,615,100.00 

งบลงทุน 5,869,100.00 

งบเงินอุดหนุน 10,178,795.00 

งบรายจ่ายอื่น 3,224,750.00 

รวมทั้งส้ิน 25,747,885.00 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

ปรัชญำ 

  สร้างสัมพันธ์  มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม 

อัตลักษณ์ 
 วิทยาลัยเฉพาะทางด้านการรถไฟและความร่วมมือไทย-จีน 

เอกลักษณ์ 
 สถานศึกษาร่มรื่น 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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วิสัยทัศน์ 
 “ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านวิชาชีพ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการศึกษา รองรับอุตสาหกรรมของประเทศ” 

พันธกิจ 

 พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาและพัฒนา ส่งเสริม ฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษา 

 พันธกิจที่ 2. ส่งเสริมสนับสนุนโดยใช้กระบวน  STEM มาบูรณาการจัดการ 

 พันธกิจที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดการองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาอาชีพ 

 พันธกิจที่ 4. บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

เป้ำประสงค์ 
 1.   เพ่ือให้ผู้เรียน มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ รู้จริง ท าได้ 
 2.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ยุทธศำสตร์ 
1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 1.1  เร่งผลักดันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  คุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 

 1.2  ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 1.3  ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

2.  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

 2.1  สิ่งเสริมการจัดอาชีวศึกษา 

 2.2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

 2.3 เร่งผลิตก าลังคนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

 2.4  ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยในกลุ่มผู้ยังไม่จบมัธยมศึกษา 

3.  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.1  บูรณาการทรัพยากรรเพ่ือการจัดอาชีวศึกษา 

 3.2  ประเมินสถาณการณ์อาชีวศึกษา โดยเร่งด่วน 

 3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 

4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 4.1  สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

 4.2  พัฒนาระบบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
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 4.3  สร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาอาเซียน 

กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลผู้มีคุณปการต่อการศึกษาของชาติ รางวัลอื่น ๆ ชาติ คุรุสภา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล 
ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ 

ผลงาน "ความรัก ความผูกพัน และเราสอง" เนื่องในการแข่งขันหนัง
สั้นสู่ภาษาจีน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันฮ่ันปั้น 

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลอื่น ๆ ชาติ จังหวัดขอนแก่น 

การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐด์้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) โดย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลัง
อัตโนมัติ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน เลื่อยไม้ทุ่นแรงก าลัง รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องสกัดน้ ามันสกัดหอม
ระเหยแบบลดความดัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สามเหลี่ยมปาดปูนปรับระดับ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชุดอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ
ชิ้นส่วนเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลัง
อัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน ทักษะงาน
ติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 

ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายณรงค์ชัย โพนงาม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองทักษะงานยานยนต์ดีเซล 
รองชนะเลิศ ภาค 

อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ 

นายชัยรัตน์ อันสนธิ์  
เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 

ว่าที่ ร.ต. ชาคริต นามคุณ  

เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 

ว่าที่ ร.ท. ณภัทรภัค มุระดา  
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากส านักงาน ก.ค.ศ. หลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะครูตามมาตรฐานอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 1 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ว่าที่ ร.ท. ณภัทรภัค มุระดา  
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากส านักงาน ก.ค.ศ.หลักสูตร
โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

ส านักพัฒนา
สมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

ว่าที่ ร.ท. ณภัทรภัค มุระดา  
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือรองรับวิกฤตจากไวรัสโควิด-19

ด้วย google Classroom 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 



22 

 

ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าที ่ร.ท. ณภัทรภัค มุระดา  
เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและทักษะการ
จัดการเรียน การสอน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาวปิยธิดา จันทร์ทา  
วิทยากรโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-Net) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายกิตกรณ ์วงชารี  
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
รถไฟฟ้าและการจัดการชานชาลาส าหรับช่างเทคนิคควบคุมและ
ซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายกิตกรณ ์วงชารี  
เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและทักษะการ
จัดการเรียน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายกิตกรณ ์วงชารี  
ผ่านการอบรมตามโครงการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและอบรม
เขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายกิตกรณ ์วงชารี  
ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิตและ
ระบบเบรกรถไฟ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
บริษัท ทริพเพิล 
เอ๊กซ์เพิร์ท จ ากัด 

นางสาวรัชฎาภร ไชยประสิทธิ์  
สอบผ่านโครงการอบรม 5 องค์ประกอบและการจัดท าแผนการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 95 % 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

เข้าร่วมโครงการอบรมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

เรียน การสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือรองรับวิกฤตจากไวรัส Covid-

19 ด้วย google Classroom 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและทักษะการ
จัดการเรียน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

ผ่านการอบรมตามโครงการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและอบรม
เขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายสุรัตน์ แก้วพล  

สอบผ่านโครงการอบรม 5 องค์ประกอบและการจัดท าแผนการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สอบผ่านเกณฑ์
การประเมิน 95% 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ได้รับรางวัล ครูผู้มีผลงานดีเด่น 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ผ่านการอบรมในโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE) 

ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทย-ใต้หวัน (  BDI) 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากส านักงาน ก.ค.ศ.หลักสูตร
โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียน การ
สอนออนไลน์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

ส านักพัฒนา
สมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายสุริยัน สายเมฆ  

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียน การสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือรองรับวิกฤตจากไวรัส 
Covid-19 ด้วย google Classroom 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและทักษะการ
จัดการเรียน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 
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นายสุริยัน สายเมฆ  

เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2564  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ผ่านการอบรมตามโครงการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและอบรม
การเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

ได้รับการยกย่องเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนดีเด่นเนื่องในการแข่งขัน
หนังสั้น "สะพานสู่ภาษาจีน" ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันฮ่ันปั้น 

นางสาวอรณิชา เงาะเศษ  

ครูผู้ควบคุมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิงการประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นประจ าปี
การศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นางสาวอัญชลี โพธิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมยามเช้างานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ 

นายกิติภรณ ์เงินบุตรโคตร  
การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) 

ชนะเลิศ ภาค 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ว่าที่ร้อยตรีจรรยา พาบุ  
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 
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นายบรรจง พลขันธ์  
ที่ปรึกษา "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายบรรจง พลขันธ์ 
กรรมการ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายโกศล เลิศล้ า  
กรรมการ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายโกศล เลิศล้ า  
กรรมการตัดสิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และระบบสมองกลฝังตัว การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว  

รองประธานกรรมการ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
ทดแทนเพ่ือการเกษตร "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ  

กรรมการ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายขจรเดช มิตรอุดม  

กรรมการ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 
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นายกฤษณะ สุภารมย์ 
ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ น้ ามัน
หอมระเหยสกัดเย็น 

  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายกฤษณะ สุภารมย์  
ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
เงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องสกัด
น้ ามันสกัดหอมระเหยแบบลดความดัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายกิตกรณ์ วงชารี  
ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
เงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สามเหลี่ยม
ปาดปูนปรับระดับ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายกิติภรณ์ เงินบุตรโคตร  

กรรมการ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายกิติภรณ์ เงินบุตรโคตร  

กรรมการ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแกน่ 

นายฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธีกุล  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณชน เลื่อยไม้ทุ่นแรงก าลัง 2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธีกุล  

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัด
ท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 ิวิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

นายผาง ขอสูงเนิน  

กรรมการ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" การ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 
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ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นายยุทธนา โยธามาตย์  
ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
เงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สามเหลี่ยม
ปาดปูนปรับระดับ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายรัฐพงศ์ มหาชานนท์  
ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
เงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชุดอุปกรณ์
ช่วยถอดประกอบชิ้นส่วนเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายวันชนะ นามบุดดี  
ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมัน
ส าปะหลังอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายวันชนะ นามบุดดี  
ครทูี่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัด
ท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิคบุรี
รัมย 

นางสาวศุภณิดา ศรีวิเศษ  

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ น้ ามัน
หอมระเหยสกัดเย็น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นางสาวศุภณิดา ศรีวิเศษ  

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
เงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องสกัด
น้ ามันสกัดหอมระเหยแบบลดความดัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นางสาวอัญชลี โพธิเศษ  

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
เงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องสกัด
น้ ามันสกัดหอมระเหยแบบลดความดัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 



28 

 

ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ  
คณะกรรมการอ านวยการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายบรรจง พลขันธ์  
ผู้อ านวยการค่ายลูกเสืออบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ในสถานศึกษา  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายโกศล เลิศล้ า  
คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายเทียนชัย มูลดามาตย์  
คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายขจรเดช มิตรอุดม  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายขจรเดช มิตรอุดม  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว  

ผู้บริหารดีเด่น เชิดชูเกียรติงานวันครู ครั้งที่ 65 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

ว่าที่ ร.ต.พงษ์พันธ์ ค าหาญ  

ผู้บริหารดีเด่น เชิดชูเกียรติงานวันครู ครั้งที่ 65 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางวรัญญา ตั้งเจริญวรกุล  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายกฤษณะ สุภารมย์  
คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางฌามาดา จันดาอาจ  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายณรงค์ชัย โพนงาม  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางพรพิมล จันทวรรณ  

วิทยากรอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การ
สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาวปิยะกัญญา กองศรี  
วิทยากรอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การ
สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายธรรมปพน เกษนอก  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตกรณ ์วงชารี  
คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
รถไฟฟ้า และการจัดการชานชาลา ส าหรับช่างเทคนิคควบคุมและ
ซ่อมบ ารุงขนส่งทางราง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายสุริยัน สายเมฆ  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายกิติภรณ ์เงินบุตรโคตร  
คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ

บ้านไผ่ 

นายทิวา โคตค า  
คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายทิวา โคตค า  
คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาวมนัสนันท์ ทรงอาจ  

วิทยากรอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การ
สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายชูชาติ เกษแก้ว  

ผ่านการอบรมโครงการอบเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดท าข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายปิยะณัฐ ผิวขม  

ครูผู้มีผลงานดีเด่น เชิดชูเกียรติงานวันครู ครั้งที่ 65 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายปิยะณัฐ ผิวขม  

ครูผู้มีผลงานดีเด่น เชิดชูเกียรติงานวันครู ครั้งที่ 65 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นายพิศิษฐ์ นาละคร  
คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาววัชราภรณ์ แน่นอุดร  
วิทยากรอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การ
สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาววัชราภรณ์ แน่นอุดร  
วิทยากรอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การ
สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

ว่าที่ ร.ต.ชาคริต นามคุณ  

วิทยากรอบรมหลักสูตรการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สพป.เขต 2 

นายยุทธนา โยธามาตย์  
วิทยากรอบรม โครงการนิเทศออนไลน์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพ่ือ
การจัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กิจกรรมที่ ๑ การใช้งาน 
Google Workspace for Education 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายผาง ขอสูงเนิน  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาวปิยธิดา จันทร์ทา  
ครูผู้ควบคุม การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 30 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววุฒิมาศ นาพรม  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายรัฐพงศ์ มหาชานนท์  
คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายวันชนะ นามบุดดี  
กรรมการแข่งขันทักษะ งานกลึงชิ้นงาน (ปวช.) การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 31  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นางสาวอรณิชา เงาะเศษ  

ควบคุม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย,หญิง การประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ครั้งที่ 31 ระดับ อาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 256 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นางสาววนิดา มั่นยืน  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาวนรินรัตน์ กุลสุวรรณ  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาววาสนา พิทักษ ์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศุภนิดา ศรีวิเศษ  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาวศุภนิดา ศรีวิเศษ  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ประจ าปี 2564 

  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาววิลาสินี เพียรสมผล  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางสาวพรพรรณ ท่าเลิศ  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นางพิมพ์ยาพร สีน้อยขาว  

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ 

นายธรรมปพน เกษนอก  

ครูผู้ควบคุม ทักษะการติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ ระดับ ปวส. 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 
20-24 กุมภาพันธ์ 2565 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกิตกรณ ์วงชารี  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ ระดับ ปวส. 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 
20-24 กุมภาพันธ์ 2565 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายยุทธนา โยธามาตย์  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ ระดับ ปวส. 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 
20-24 กุมภาพันธ์ 2565  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายอมรฤทธิ์ สุดเหลือ  

รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 
ชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นายกฤษฎา มูลเงิน  

ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 
ชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นายปิยะพงษ ์ไชยสีทา  
รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

นายปิยะพงศ ์ไชยสีทา  
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะยานยนต์ดีเซล ระดับ 
ปวส. 

รองชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
บุรีรัมย์ 

นายอมรฤทธิ์ สุดเหลือ  

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะยานยนต์ดีเซล ระดับ 
ปวส. 

รองชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
บุรีรัมย์ 

นายกฤษฎา มูลเงิน  

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะยานยนต์ดีเซล ระดับ 
ปวส. 

รองชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ 

นางสาวเพชรรัตน์ โวเบ้า  
การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) 
 

 

  

รางวัลอื่น ๆ ภาค 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายศุภโชค สายสิงห์  
การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐด์้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

นายปธานิน ติดไชย  

การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐด์้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกียรติศักดิ์ อบมา  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ ชุดอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบชิ้นส่วนเกียร์
อัตโนมัติรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายเด่นณรงค์ สุปะติ  
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายเด่นณรงค์ สุปะติ  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

นายเทพผไท เทียมดอกไม้  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ สามเหลี่ยมปาดปูนปรับระดับ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายกนก ชูโชติ  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ สามเหลี่ยมปาดปูนปรับระดับ 

 

 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายกฤษฎา มูลเงิน  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ ชุดอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบชิ้นส่วนเกียร์
อัตโนมัติรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นางสาวกุลธิดา เถือกค า  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ น้ ามันหอมระเหยสกัดเย็น 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายชินวุฒิ สุ่ยหล้า  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องสกัดน้ ามันสกัดหอมระเหยแบบลด
ความดัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายณัฐพล สอนชา  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ สามเหลี่ยมปาดปูนปรับระดับ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายธนดล สิงห์สา  
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายธีรภัทร์ ไสยกิจ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ น้ ามันหอมระเหยสกัดเย็น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายนภดล บุตรโคตร  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ สามเหลี่ยมปาดปูนปรับระดับ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายนันทวุฒิ บุญหล้า  
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายนันทวุฒิ บุญหล้า  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายอานนท์ ชัยสิงห์  
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายปิยะพงศ์ ไชยสีทา  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ ชุดอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบชิ้นส่วนเกียร์
อัตโนมัติรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายพงศกร แก้วโพธิ์  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ สามเหลี่ยมปาดปูนปรับระดับ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายพิพัฒน์ อัคฮาด  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ น้ ามันหอมระเหยสกัดเย็น  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายพิพัฒน์ อัคฮาด  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องสกัดน้ ามันสกัดหอมระเหยแบบลด
ความดัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายภานุพงษ์ ชาติไธสง  
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายภานุพงษ์ ชาติไธสง  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

นายภูวนาถ ทองสันเทียะ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ สามเหลี่ยมปาดปูนปรับระดับ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายวีระชน เทียบสิงห์  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณชน เลื่อยไม้ทุ่นแรงก าลัง 2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 
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ช่ือ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายศรัณย์ จิตตะแสง  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ น้ ามันหอมระเหยสกัดเย็น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายศรัณย์ จิตตะแสง  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องสกัดน้ ามันสกัดหอมระเหยแบบลด
ความดัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายศุภโชค สายสิงห์  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ น้ ามันหอมระเหยสกัดเย็น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายศุภโชค สายสิงห์  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องสกัดน้ ามันสกัดหอมระเหยแบบลด
ความดัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายอนุชา บุบผา  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ สามเหลี่ยมปาดปูนปรับระดับ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคนคร
ขอนแก่น 

นายอานนท์ ชัยสิงห์  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 
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ส่วนท่ี 3 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1.1 ด้ำนควำมรู้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนท่ี 4 

รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1. ด้ำนควำมรู้ 

 1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 

 1.1. เชิงปริมำณ 

 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่  3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   138  คน  

และสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

จ านวน 116 คน 

 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่  2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   

91  คน  และสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

จ านวน 88 คน 

 1.2  เชิงคุณภำพ 

ระดับ  ปวช. ร้อยละ  84.06  ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ระดับ  ปวส. ร้อยละ  96.70  ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

 1.3  ผลสะท้อน 

องค์กร  หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ ได้มีการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพก่อนจบการศึกษา และผู้เรียนมีความรู้ ทักษะมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 

 2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 

 2.1  เชิงปริมาณ 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับ ปวช. 3  จากจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนครบ  .......139..........คน สอบผ่านจ านวน ......41.........คน 
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ระดับ ปวส. 2  จากจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนครบ  ..........-............คน สอบผ่านจ านวน  ........-....... คน 

 2.2  เชิงคุณภาพ 

 ระดับ ปวช. 3  สอบผ่านจ านวน  ...41.....คน  จากจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนครบ  ....139.......

คิดเป็น ร้อยละ  .....29.50.. 

 ระดับ ปวส. 2  สอบผ่านจ านวน  ....-..... คน  จากจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนครบ   .......-...... คิด
เป็น ร้อยละ  ......-....... 

 2.3  ผลสะท้อน 

 วิทยาลัยฯได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้ส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับที่
ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) ปวช. ร้อยละ ..29.50........ปวส. 
ร้อยละ ..........-........   จากจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 2. ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 

 -  สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  38 คน 

 2. โครงการอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ         จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  38 คน 

 3. แผนธุรกิจ แต่ละแผนกวิชา จ านวน 7 แผนธุรกิจ     จ านวนนักเรียน นักศึกษา  38 คน เป็นผู้
ด าเนินงาน 

 -  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้  3 ดาว  ระดับจังหวัด 

 1.1  เชิงปริมาณ 

 1.  จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ  หรือการประกอบอาชีพอิสระ  

38 คน 

 2.  จ านวนผู้ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  38  คน 
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 1.2  เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้  3 ดาว  ระดับจังหวัด 

 1.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 2. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 

 2.1  เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 34 คน 

 2.2  เชิงคุณภาพ 

 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในแต่ละระดับ 

 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

 5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 
 6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-

Commerce) 

 7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยาย
เสียง 
 8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

 9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน 

 10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะงานรถจักรยานยนต์ 
 12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 2.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริม
สนับสนุนด้านกิจกรรมาวิชาการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
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4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 -   วิทยาลัยฯได้ด าเนินการการดูแลและแนะแนวผู้เรียน โดยด าเนินการตามโครงการ 

 -  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 

 -  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

 -  กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ชั่วโมง  Home room 

 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จ  207 คน  ส าเร็จการศึกษา 143 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  69.08 

 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จ  139 คน  ส าเร็จการศึกษา  115 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  82.73 

 1.1  เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จ  207 คน  ส าเร็จการศึกษา 143  คน 

 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จ  139  คน  ส าเร็จการศึกษา 115  คน 

 1.2  เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จ  207 คน  ส าเร็จการศึกษา 143 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  69.08 

 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จ  139  คน  ส าเร็จการศึกษา 115 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  82.73 

 1.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วนยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอกย่องในการดูแล และแนะแนวให้
ผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 -  วิทยาลัยฯได้ด าเนินการตามโครงการเพ่ือให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย 

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  มีโครงการดังนี้ 
 - โครงการ Day Camp ประจ าปีการศึกษา 2564 

 - โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี 
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 - โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 จ านวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 599 คน ผ่านกิจกรรม 473 คน  ไม่ผ่านกิจกรรม 126 

คน  คิดเป็นร้อยละ 78.96 

 จ านวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 จ านวน 581 คน ผ่านกิจกรรม 488 คน  ไม่ผ่านกิจกรรม 93 

คน   คิดเป็นร้อยละ 84.00 

คุณภาพ  ระดับ ดี 
 2.1  เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เรียนที่มี  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีผลการผ่านกิจกรรมจ านวน 
368 คน 

 2.2  เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 74.19  ผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมิน  อวท. ระดับเหรียญทอง ระดับ อศจ. 
 2.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก  สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอย่องวิทยาลัยกาอร
ชีพบ้านไผ่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

 3. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา ในปีที่่ผ่าน
มา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการ 

 - Google From 

 - Line Group 

 - .Face Book 

 - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 225  คน 

 3.1  เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปวช.  และ  ปวส.  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  (ปีการศึกษา  2564)  มีงาน
ท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพ  ศึกษาต่อ 

 1.  นักเรียน ปวช.3 แรกเข้า  207 คน  ส าเร็จการศึกษา  143 มีงานท าและศึกษาต่อ 119 คน 

 2. นักศึกษา ปวส.2  แรกเข้า 139  คน ส าเร็จการศึกษา  115  มีงานท าและศึกษาต่อ  106 คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

 คิดเป็นร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  ปวช.  และ  ปวส.  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  (ปีการศึกษา  

2564)  มีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพ  ศึกษาต่อผู้ส าเร็จ 
การศึกษาทั้งหมด 258 มีงานท าและศึกษาต่อ จ านวน  225 คิดเป็น  ร้อยละ  88.00 องค์กร หน่วยงาน
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ภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยอย่องวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริม   สนับสนุน ให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

2) จุดเด่น 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   และด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ได้ก าหนด  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้  เป็นผู้ประกอบการ  หรือประกอบอาชีพอิสระ เมื่อจบการศึกษาแล้ว หรือ
ท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

3) จุดที่ควรพัฒนา 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จุดที่ควรพัฒนา ระบบการดูแลผู้เรียน ในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเรียบร้อยตามเวลาก าหนด การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางวิทยาลัย
ก าหนดให ้ และสร้างจิตส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบชองตนเอง 

4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  จะต้องพัฒนา และติดตามการด าเนินงาน ระบบการดูแลนักเรียน
นักศึกษาให้จบตามหลักสูตร และระยะเวลาที่ก าหนด ให้มากข้ึนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม 

4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ใช้หลักสูตรที่พัฒนาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาจากต้นสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 1.1  เชิงปริมาณ 

 ร้อยละ  100  ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 

 1.2  เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ แต่ละประเภทวิชาได้มีการน าหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียน การสอน ได้อย่างมีคุณภาพ 

 1.3  ผลสะท้อน 

 องค์กรหน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
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 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ใช้หลักสูตรที่พัฒนาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2564  ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาจากต้นสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 2.1  เชิงปริมาณ 

 จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่วิทยาลัยฯ  15 สาขาวิชา ยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชาหรือ ก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติมจากท่ีวิทยาลัยมีอยู่ 
 2.2  เชิงคุณภาพ 

 15  สาขาวิชายังไม่มีการปรับปรุงรายวิชา หรือ ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม แต่ก็ยังใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และรายวิชาเดิมท่ีมีการพัฒนา ของหลักสูตรใหม่ ทั้ง ปวช. และ ปวส. 
 2.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีการน ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ เพื่อ
น าไปประกอบอาชีพต่อไป 

 3. อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ   
 จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษ
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 -  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 -  แผนจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

 -  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดใช้สื่อ เครื่องมือ  อุปกรณ ์ และเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม 
และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 1.1  เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100  ของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

 1.2  เชิงคุณภาพ 

 การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
จ านวน  47 แผน 
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 1.3  ผลสะท้อน 

 องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาด้านความรู้  ทักษะการประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ 

 2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และมีกิจนิสัยที่ดี ในรายวิชาที่สอน 

 2.1  เชิงปริมาณ 

 ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจ านวน  47 คน 

 2.2  เชิงคุณภาพ 

 ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเป็นู้เรียนเป็นส าคัญและสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้จริงทุกรายวิชา 
 2.3  ผลสะท้อน 

 นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางาน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และ
ปลอดภัย มีกิจนิสัยที่ดีตามสาขางานนั้น ๆ 

 3. การจัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกคน และจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการทุกคน ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้หลากหลาย และมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีสรรถนะตามหลักสูตร 

 3.1  เชิงปริมาณ 

 -  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  47 คน  มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

 -  จ านวนครูที่มีแผนจัดการเรียนรู้ จ านวน 47  คน 

 -  จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  47  คน 

 -  ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  

จ านวน 47  คน 

 -  ครูผู้สอนมีการจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
จ านวน  47 คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็น ร้อยละ 100 

 3.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
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 4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 -  ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 -  ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน 

 -  ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน 

 -  ครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 

 -  ครูผู้สอนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

 4.1 เชิงปริมาณ 

 1.  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 47  คน 

 2.  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
จ านวน 47  คน 

 3.  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จ านวน 47  คน 

 4.  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน  จ านวน 47  คน 

 5.  จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ จ านวน 47 คน 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 47 คน  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน  คิด
เป็นร้อยละ 100 

 4.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้น
เรียนของครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
 5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 -  ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12  ชั่วโมง 
 -  ครูผู้สอนมีการน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 5.1  เชิงปริมาณ 

 1.  จ านวนครูที่มีแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน  47  คน 

 2.  จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย  12  ชั่วโมงต่อปี  จ านวน  47  คน 

 3.  จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจาการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

จ านวน 47  คน 

 4.  จ านวนครูผู้สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน  47  คน 

 5.2  เชิงคุณภาพ 

 ครูผู้สอน 47 คน ได้มีแผนพัฒนาตนเอง  และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อย 12  ชั่วโมงต่อปี  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 5.3  ผลสะท้อน 
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 ครูผู้สอน 47 คน มีแผนพัฒนาตนเอง  และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อย 12  ชั่วโมงต่อปี  
ท าให้มีการน าไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้องกรค ์ หน่วยงาน
ภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  ต่อสมรรถนะของครูผู้สอนในการพัฒนาตนเอง 
 6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 วิทยาลัยฯ  มีการด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน
ภายในวิทยาลัยฯ สะดวกในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 10 ห้อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

 ในการจัดการเรียนการสอน สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน ครู  นักเรียน นักศึกษา สามารถสืบค้นข้อมูล วิชาการ ข้อมูลเพิ่มจากการเรียน และทันต่อ
เหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 6.3  ผลสะท้อน 

 สถานศึกษามี ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักเรียน 
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลทางวิชาการได้ ส่งผลให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ 
มากขึ้น  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ครูสามารถน าสื่อมาสอน นักเรียน นักศึกษาและมีความเข้าใจมากข้ึน 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 - มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 

 - มีข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการงานต่างๆ 

 - มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

 1.1  เชิงปริมาณ 

 - วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายใน
ครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

 1.2  เชิงคุณภาพ 

-  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่สามารถบริหารจัดการงานภายใน และสื่อสาร ประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษาได้รวดเร็ว 

 1.3  ผลสะท้อน 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่หลากหลาย ทันสมัย
และเป็นปจัจุบัน 
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 2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

 - วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
 2.1  เชิงปริมาณ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 2.2  เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีห้องเรียน โรงฝึกงานที่ได้รับพัฒนาและใช้ในการจัเการเรียน การสอนที่
เหมาะสม 

 2.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ อาคารสถานที่  ห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 

 3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 -  มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของวิทยาลัยฯ 

 -  มีระบบไฟฟ้าในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

 -  มีระบบน้ าประปา หรือน้ าดื่มเพียงพอต่อความต้องการ 

 -  มีถนนช่องทางเดิน ระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯที่สะดวก 

 -  มีการจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยฯ 

 -  มีระบบรักษาความปลอดภัย 

3.1  เชิงปริมาณ 

 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ได้แก่ ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  การคมนาคมภายในสถานศึกาา  
ระบบการสื่อสารภายใน  และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา  การคมนาคมภายในสถานศึกษา  ระบบการ
สื่อสารภายใน  และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุง และพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

 3.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก  ชุมชน มีความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการสถานที่ของวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านไผ่ 
 4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 -  มีโครงการจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
 -  มีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

และมีระบบสืบค้นด้วยต้นเอง 
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 -  มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมากกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เรียน 

 -  มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

 4.1  เชิงปริมาณ 

 มีการสร้างแรงจูงในให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมากกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เรียนร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็น  ร้อยละ  80 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมีระบบสืบค้นด้วยต้นเอง 
 4.3  ผลสะท้อน 

 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร  คณะครู ผู้บริหาร มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ แหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการ 

 5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 -  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทีประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งาน 

 -  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ 

 -  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ 

 -  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกวิทยาลัยฯ 

 5.1  เชิงปริมาณ 

 ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ต  และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานในสถานศึกษา  100 mbps 

 5.2  เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยฯมีระบบอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานในสถานศึกษา  และใช้งานในการบริหาร
จัดการงานของวิทยาลัยฯ ได้ดี 
 5.3  ผลสะท้อน 

 การที่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ดี ท าให้การบริการจัดการงานต่าง ๆได้อย่างมีคุณภาพ  การสื่อสาร กับ
องค์กร  หน่วยงาน ต่าง ๆสามารถท าได้รวดเร็ว  ท าให้องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 

4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
 -  มีการด าเนินตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5  ขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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 -  มีการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยฯ 

 -  มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.  ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 -  มีการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ 

 -  มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 

 3.  ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 -  มีการคัดเลือกผู้เรียน 

 -  มีการท าสัญญาการฝึกอาชีพ  ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
 -  มีการจัดแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกอาชีพ 

 -  จัดการเรียนการสอน หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 4.  ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 -  มีการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพ 

 -  มีการวัดผลประเมินผลร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ 

 5.  ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 -  มีการสรุปผลการส าเร็จการศึกษา 

-  มีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 -  มีการสรุปผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 4.1  เชิงปริมาณ 

 ร้อยละสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ  100 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับดีมาก 

 4.3  ผลสะท้อน 

 องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้การยอมรับ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

2) จุดเด่น 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  ใช้หลักสูตรฐานสรรถ
นะในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และน านโยบาย
จาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) จุดที่ควรพัฒนา 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จุดที่ควรพัฒนาต่อไป คือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่างที่ร่วมจัดการการอาชีวศึกษา  พัฒนาในรายวิชาเดิม เพ่ิมรายวิชาใหม่ ให้ตรงต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ในการจัดการเรียนการสอน ควรพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน จะต้องให้สถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพัฒนา
หลักสูตร จะเพ่ิมเติมจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยู่ หรือเพ่ิมในรายวิชาใหม่ 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตราฐานของวิทยาลัยฯ 

 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 -  คณะกรรมการวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
วิทยาลัยฯ 

 -  ผู้บริหารมีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ 

 1.1  เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ร้อยละ 100 

 1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมสามารถ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้การยอมรับในการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ในการบริหารสถานศึกษา 

 2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 -  มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 -  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา เรื่องงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ 
 2.1) เชิงปริมาณ : 
 ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ 
100 

 2.2) เชิงคุณภาพ : 
 ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ท าให้การจัดการเรียน
สอนที่มีวิธีการที่หลากหลาย  มากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 

 2.3) ผลสะท้อน : 
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 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้การยอมรับในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
 3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 -  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรร่วมกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาชีพ กิจกรรม
จิตอาสา 
 -  มีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการและจิตอาสา 

 -  โครงการ FIx it center 

 -  สถานที่อบรมภาคทฤษฎีให้ประชาชนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ และจักรยานยนต์ 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  3  กิจกรรม 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา พบว่ามีความพึงพอใจที่วิทยาลัการ
อาชีพบ้านไผ่ได้มีโครงการ บริการชุมชน 

 3.3 ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการ
ชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 -  มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน
สถานศึกษา 
 -  ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด 

 1.1 เชิงปริมาณ 

 จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 - สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 7 ชิ้น 

 1. สามเหลี่ยมปาดปูนมีระดับ 

 2. เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ 
 3. เครื่องมือพิเศษส าหรับถอดประกอบเกียร์อัตโนมัติ 
 4. เครื่องสกัดน้ ามันหอมระเหยแบบลดความดันต่ า 

 5. น้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรโดยวิธีสกัดเย็น 

 6. Tea Time Herb 
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 7. เลื่อยไม้ทุ่นแรงก าลัง 2 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

 รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 - สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 6 ชิ้น 

 1. สามเหลี่ยมปาดปูนมีระดับ / รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 

 2. เครื่องตัดท่อนมันส าปะหลังอัตโนมัติ / รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
 3. เครื่องมือพิเศษส าหรับถอดประกอบเกียร์อัตโนมัติ / รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 

 4. เครื่องสกัดน้ ามันหอมระเหยแบบลดความดันต่ า / รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 

 5. น้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรโดยวิธีสกัดเย็น / รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
 6. เลื่อยไม้ทุ่นแรงก าลัง 2 / รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 

 1.3 ผลสะท้อน 

 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

2) จุดเด่น 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน  และหน่วยงานระหว่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ตรงต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทันต่อเทคโนโลยี  มีการส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค ์ งานวิจัย การออกให้บริการทางด้านวิชาการ วิชาชีพให้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้ต่อยอด
น าเอาองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพ 

3) จุดที่ควรพัฒนา 

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จะต้องมีการพัฒนาการด าเนินงาน สร้างเครือข่ายร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการใหม่  การส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์ การ
จัดท างานวิจัยการเผยแพร่ ออกสู่ภายนอก 

4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ให้แต่ละแผนกวิชาได้สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรือ องค์กรต่าง ๆ โดยต้องมีการลงนามความร่วมมือ ให้เพ่ิมข้ึน และมีการลงนามความร่วมมือใหม่กับแห่งเดิม  

จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานศึกษา 
ชุมชน และมีการเผยแพร่งานวิจัยออกสู่ภายนอก 
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ส่วนท่ี 5 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ

ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 1 20 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 20 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 20.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
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) 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 68.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
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) 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 1 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 33 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 34.74 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 2 4 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 1 3 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 7 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 28.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 79 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 92.94 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 31.82 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 20 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 34.74 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 88.29 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 28 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 64.12 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนท่ี 6 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบท
ของสถำนศึกษำท่ีก ำหนดเพิ่มเติม 

 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 7 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน 

2. โครงการลงนามความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3. โครงการส่งครูออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

4. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

5. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน 

2. โครงการลงนามความร่วมมือการเรียน การ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3. โครงการลงนามความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4. โครงการส่งครูออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

5. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
6. โครงการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีในระดับชั้น ปวส. ทุกสาขาวิชา 
7. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนน าหลักการของ

งานวิจัยใช้ในรายวิชาโครงการ 

8. โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

9. โครงการจัดท าโครงงานวิชาชีพก่อนจบ
การศึกษา 

10. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

12. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it 

center 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม

ท้องถิ่นและมารยาทไทย 

3. โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยใจ 

4. โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ 

5. โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 

6. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. จัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
ทุกแผนกวิชา 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการลงนามความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร 

4. โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
5. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

7. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it 

center 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

9. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา 

10. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ             
ปีการศึกษา 2564 

2. แผนงานการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

3. การประชุมประจ าเดือน 

4. การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

6. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษา 

7. แผนงานโครงการระดมทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอน 

8. โครงการลงนามความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
9. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

2. โครงการส่งครูฝึกงานในสถานประกอบการ 

3. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

4. โครงการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

5. โครงการลงนามความร่วมมือในการจัดการ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

7. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it 

Center 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการลงนามความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. โครงการส่งครูฝึกงานในสถานประกอบการ 

3. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

4. โครงการลงนามความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5. โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ของคนรุ่นใหม่ 

7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

8. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it 

center 

9. โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 



68 

 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
10. การระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ 

หน่วยงาน ชุมชน บุคคล ในการจัดการเรียน
การสอน 

 

 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของ
คนรุ่นใหม่ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าโครงงาน
วิชาชีพ ก่อนจบการศึกษา 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท างานวิจัย
ในชั้นเรียน ทุกภาคเรียน 
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