รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก

คํานํา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยฯ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (5 ด้าน 9
ประเด็น 25 ข้อการประเมิน ) เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตร 48 และเป็นไปตามนโยบายการประกัน คุ ณภาพมาตรฐาน
อาชีวศึกษาของ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยถือว่าการประกันคุณภาพในส่วน
หนึ่งของ กระบวนการบริหารที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้น สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาการศึกษาและ
รองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้จัดทํารายงานการประเมินคุ ณภาพภายในเป็นที่เรีย บร้อยแล้ว โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน คณะครูอาจารย์ บุคลากรของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และมุ่งหวัง
จะนําผลการประเมินในครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี คุณภาพ
เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีของชาติ และสร้างชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
พฤษภาคม 2563

ข

คําชี้แจง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ ร ั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดพร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ ตลอดจนจัดให้มีการ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม ผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิ นตนเองให้แ ก่ห น่ว ยงานต้นสัง กัดหรื อ หน่ว ยงานที่กํากับดู แ ล
สถานศึกษาเป็นประจําทุกปีเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา โดยมุ่งเน้น
การขับเคลื่อนแต่ละประเด็นการประเมินของทุกมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ทั้ง 5 ด้าน 3 มาตรฐาน 9
ประเด็น 25 ข้อการประมาณ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 6 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุรภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จํานวนผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 688 คน คิดเป็นร้อยละ 62.09
ผู้เรียนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 68 คน ผู้เรียนที่สําเร็จ
การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ จํานวน 2 คน ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัย ระดับ 3 ดาว
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้รับรางวัลระดับจังหวัด 14
ผลงาน ส่งเสริมให้ ผู้เรียนที่มีทักษะวิชาชีพจนได้รับรางวัลระดับชาติจํานวน 14 คน ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาที่
ผ่านมามีงานทําในสถาน ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพอิสระ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 629 คน
1.2 จุดเด่น ด้านคุ ณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองมี
กิจกรรมด้านการส่งเสริม มีส่วนร่วมกับชุมชนได้อย่างดี ด้านการบริหารจัดการ มีการส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง และมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ และ
ด้านความร่วมมือในการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และ
ส่งเสริมให้บุคลกรสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่งปรดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยและได้นําระบบสแกน
ลายนิ้วมือมาใช้กับ นักเรียนทําให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในเรื่องเวลาเข้าเรียน การมาสายของ
นั ก เรี ย นจึ ง ลดลงอย่า งเห็ น ได้ ช ั ด จึ ง เป็ น ที ่ ย อมรั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ชุ ม ชน และผู ้ ป กครอง และสถาน
ประกอบการในที่สุด
1.3 จุดที่ควรพัฒ นา ควรพัฒ นาด้านความร่ว มมือในการสร้า งสังคมแห่ งการเรียนรู้ และด้า น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ งานวิจัยให้มาก เพราะจะทําให้สถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจของ ชุมชน
และผู้ปกครอง
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.4.1 ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีโปรแกรมการจัดการข้อมูลออนไลน์มากขึ้น
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2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองมีจํานวนผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาที่ผ่านมามีงานทําในสถานประกอบการ
หน่วย งาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) จํานวน 629 คน
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยดําเนินการตามโครงการ
ขยาย และยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ให้มี สมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ การเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
มีการทําความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด
แผนการฝึก อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังให้มีการบริการชุมชนและ
จิตอาสาส่ง เสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เช่น โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it center)
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
การพัฒนาครูเป็นปัจจัยสําคัญในระบบการเรียนการสอนยังต้องอาศัยครูเป็นหลักในการขับเคลื่อน
การศึกษาของชาติสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.2 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
4.3กรอบแนวคิด
รูปแบบในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
4.4 วิธีการดําเนินงาน
4.4.1 ให้พัฒ นาตนเอง โดยประชุมแล้วแจ้งให้ครูตระหนักถึงหน้าที่การสอน ความ
รับผิดชอบ
4.4.2 ให้ครูสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน
โดยการรวมกลุ่มทํางาน
4.4.3 ส่งเสริมให้ครูทํากิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ในลักษณะชุมชนทางวิชาชี พ
4.4.4 สนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรม จากสถานประกอบการทํางานจริง จึงให้ครู
ได้รับเพื่อหาที่ทันสมัย และนํามาใช้ในการสอนผู้เรียน
4.4.5 ส่งเสริมเปิดโอกาสให้ครูที่มีวิทยฐานะสูงกว่าเป็นพี่เลี้ยง ครูที่มีวิทยฐานะต่ำกว่า
เพื่อได้แนะนําการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาในการทํางานร่วมกันอีกด้วย
4.4.6 ส่งเสริมให้ครูจัดทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

3
4.5 ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองมีการ
ส่งเสริม ให้ครูได้ฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้จัด แผนการเรียนรู้ การทําวิจัยในชั้นเรียน มีการ
แก้ปัญหาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นชุมชนทางวิชาชีพ PLC จึงทําให้ครูผู้ สอน มีความสามารถในด้าน
การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก พิจารณาการที่ครูนําผลงานที่แก้ไขปัญหาใน ชั้นเรียน ไปส่งขอเลื่อน
วิทยาฐานะได้ ผลดังนี้
- ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
- ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 33 คน
ส่วนการส่งเสริมครูได้ศึกษาต่อ ทําให้ครูมีวุฒิการศึกษา ในระดับ ปริญญาโท ถึง 60 คน จาก 96คน
มี ปริญญาตรี 5 คน
4.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.6.1 ประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอนในวิทยาลัยโดยส่วนร่วมเมื่อครูผู้สอนมาพัฒ นา
สามารถก็จะทําให้ผู้เรียนมีการสามารถตามไปด้วย
4.6.2 ประโยชน์ต่อวิทยาลัย วิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านครูมีความสามารถ
4.6.3 ประโยชน์ ต่อ ตัวครูเอง ครูสามารถมีความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 10 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ 14000
โทรศัพท์ 035611656 โทรสาร 035611726
Website http://www.attc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ตั้งอยู่ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัด อ่างทอง อาณาเขตติดกับ
หมู่ที่ 1 ตำบลย่านซื่อทิศตะวันออกติดต่อ กับ ฝั่งแม่น้ำเจ้า พระยา ทิศใต้ติดต่อกับถนนเทศบาล 10 และวัดต้น
สน ทิศตะวันตกติดต่อกับทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 309 ถนน สิงห์บุรี - อ่างทองสายเก่า มีพื้นที่ที่เป็นที่ตั้ง
ของวิทยาลัย ฯ ปัจจุบันจำนวน 33 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และมีพื้นที่เป็นบริเวณบ้านพักครู – อาจารย์
(โรงเรียนการช่างสตรีเดิม)จำนวน 8 ไร่ 1 งาน16 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 41 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2479 ชื่อโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้หลักสูตร 2 ปี
สถานที่ตั้งยู่ที่โรงเรียนวัดท้องคุ้งใน ปัจจุบัน
พ.ศ. 2481
ย้ายมาตั้งอยู่ที่สถานที่ปัจจุบัน ชื่อโรงเรียนการช่างไม้อ่างทอง เปิดสอน
หลักสูตร 3 ปีสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2495
ขยายการศึกษา เป็นหลักสูตร 6 ปี เปิดถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2501
ตัดการสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นออก
พ.ศ. 2502
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างอ่างทอง
พ.ศ. 2503
โดยจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ แผนกช่างไม้ปลูก
สร้างหลักสูตร 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกช่างก่อสร้าง
หลักสูตร 3 ปี
รวมเป็น 6 ปี มีการเรียนการสอนวิชาสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (ม.ศ.5)
แผนกทั่วไป
พ.ศ. 2504
ขยายการศึกษาระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกช่างไม้ปลูกสร้างหลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2505
ปรับปรุงการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2513
รวมโรงเรียนการช่างอ่างทอง และโรงเรียนการช่างสตรีอ่างทองเข้า
ด้วยกัน โดยใช้ชื่อโรงเรียนการช่างอ่างทอง
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พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2520

พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538

เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
เริ่มงดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518
หลักสูตร 2 ปี
เปิดสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคอ่างทอง เปิดสอนตามหลัก
สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2520 หลักสูตร 1 ปี ต่อ
จากระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเปิดสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เปิดการสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ
ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
เปลี่ยนหลักสูตรการสอนเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2524 หลักสูตร 3 ปี
เปิดการสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. นอกจาก
นี้ยังเปิดการสอนในระดับ ปวส. ในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ผ้า
และเครื่องแต่งกาย และการบัญชี ระดับ ปวท. เปิดสอนวิชาการบัญชี
เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ช่างอุตสาหกรรม 6 สาขา คหกรรมศาสตร์
3 สาขา และ พณิชยการ 3 สาขา โดยจัดการเรียนการสอน ปีการ
ศึกษาละ 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์
(ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530)
งดรับนักศึกษาในระดับ ปวท.
เปลี่ยนจากการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ปีการศึกษาละ 4 ภาคเรียน
เป็นปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ (ใช้หลัก
สูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2530) (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2533)
เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์
เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
เปิดสอนระดับ ปวส. ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
และสาขาวิชาการตลาด
เปิดการสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เปิดการสอนระดับ ปวส. สาขาช่างวิชาเทคนิคการผลิต สาขางาน
แม่พิมพ์พลาสติกและสาขาคหกรรมทั่วไป
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พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2563

เปิดการสอนระดับ ปวส. สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
และสาขาวิชาการเลขานุการ
งดรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า และผู้สำเร็จการ
ศึกษา ม.6 ในสาขาวิชาการเลขานุการ
เปิดสอนระดับ ปวส. โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
(ม.6) เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
เปิดสอนระดับ ปวส. โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
(ม.6) เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเครื่องมือกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาเครื่องทำ ความเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดสอนระดับ ปวส. โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
(ม.6) เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างก่อสร้างเปิดสอนสาขางานสถาปัตยกรรม เพิ่มขึ้นอีก
1 สาขาวิชา
เปิดสอนระดับ ปวส. โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
(ม.6) และ ปวช.ทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาสารสนเทศ
เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
งดรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
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การจัดการศึกษา
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2457 และหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช 2563 ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ปี
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
- สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขางานเลขานุการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตรื
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 3 ปี
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม
- แมคคาทรอนิกส์
สาขางานแมคคาทรอนิกส์
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2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขางานเลขานุการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี
3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
- สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้าควบคุม
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.3 ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ปี
4.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
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- สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้าควบคุม
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
4.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขางานธุรกิจดิจิทัล
4.3 ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
สภาพชุมชน

: วิทยลัยเทคนิคอ่างทอง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

สภาพเศรษฐกิจ : พื้นที่และชุมชนโดยรอบวิทยลัยส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เพราะอยู่ใกล้ตลาด
สภาพสังคม

: ประชาชนรอบชุมชน มีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร เป็นต้น ภาพโดยรวมจังหวัดอ่างทองถือเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เพราะเป็นแหล่งปลูก ข้าวที่
สำคัญของประเทศ ประชากรของจังหวัดมีอาชีพทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกผัก หรือทำไร่นาสวนผสม
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2.2 แผนภูมกิ ารบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

684

11

0

695

ปวช.2

466

7

0

473

ปวช.3

515

11

0

526

รวม ปวช.

1,665

29

0

1,694

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

330

27

357

ปวส.2

374

5

379

รวม ปวส.

704

32

736

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น

แรกเข้า

สำเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

624

317

50.80

ปวส.2

389

307

78.92

รวม

1,013

624

61.60

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น

แรกเข้า

สำเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

688

344

50.00

ปวส.2

420

344

81.90

รวม

1,108

688

62.09
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ข้อมูลบุคลากร
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด
(คน)
5

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)
5

สอนตรง
สาขา(คน)
-

70

70

70

4
4
1
22
31
15

4
22
-

4
22
-

96
152

96
96

96
96

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)
8
4
0
3
0
0
0
0
0

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
6
5
0
3
0
0
0
0
0

รวม
(สาขาวิชา)
14
9
0
6
0
0
0
0
0

รวมทั้งสิ้น

15

14

29

ประเภทวิชา

13

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท)

งบบุคลากร

7,078,440.00

งบดำเนินงาน

16,785,535.00

งบลงทุน

34,712,908.00

งบเงินอุดหนุน

8,928,110.00

งบรายจ่ายอื่น

2,585,200.00
รวมทั้งสิ้น

70,090,193.00

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

2

อาคารปฏิบัติการ

6

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค์

0

อาคารอื่น ๆ

4
รวมทั้งสิ้น

13
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม
อัตลักษณ์
มีทักษะ เสียสละเพื่อสังคม
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และบริการชุมชน
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึก ษาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของสถาน
ประกอบการ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการผลิตและพัฒ นากำลั งคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดั บ
เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยสอดคล้ องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
พันธกิจ
1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยความ
ร่วมมือของสถานประกอบการและการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ให้มีความยืดหยุ่นต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
4. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพ และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
5. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เกิดความ
เชื่อมโยงไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. ประชาชนได้รับการบริการและพัฒนาอาชีพ
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ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ขยายโอกาสการศึกษา
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ/ การเรียนการสอน/ งานวิจัยและ
นวัตกรรม
5. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
6. การยกระดับเป็นสถานศึกษา คุณธรรม
กลยุทธ์
กลยุทธที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียน
มาตรการที่ 1 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้น ม.3
มาตรการที่ 2 ลดการออกกลางคัน
มาตรการที่ 3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 จัดหาบุคลากรด้านการสนับสนุน เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน
มาตรการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาของบุคลากรและองค์ความรู้
กลยุทธที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
มาตรการที่ 1 เชิญผู้มีความรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการณ์มาเป็นอาจารย์พิเศษ
มาตรการที่ 2 ร่วมกับชุมชน
มาตรการที่ 3 ความร่วมมือกับสถานประกอบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร
กลยุทธที่ 4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มาตรการที่ 1 ยกระดับการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
มาตรการที่ 2 ปลูกฝังจิตสำนึกความทีร่ ะเบียบวินัยและความภูมิใจในชาติไทย
มาตรการที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
มาตรการที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาตรการที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์)
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการ

รางวัล

โล่รางวัลและเกียรติบัตร ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงาน
เชื่อมอุตสาหกรรม4.0 PLC ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ ปีการศึกษา2562

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ธนาคาร
ออมสิน
รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการ

รางวัล

ระดับ

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นอายุ18 ปี ชาย

ชนะเลิศ

จังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดอ่างทอง

รางวัลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
แบบถาวร

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

ให้โดย

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน (ปวช.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW (ปวช.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะ GTAW & SMAW & GMAW (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ปวช.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะงานปูน (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะงานไม้ (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะประมาณราคาก่อสร้าง (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะงานทำหุ่นจำลอง (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะงานคอนกรีต (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ภายนอก (ปวส.)
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ สู่
มาตรฐานสากล (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (ปวช.หรือปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (ปวช.หรือปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

การประกวดร้องเพลงสากล ชาย (ปวช.หรือปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

การประกวดร้องเพลงสากล หญิง (ปวช.หรือปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษอังกฤษ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
(English Public Speaking Contest (ปวช.หรือปวส.)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM Education
(ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM Education
(ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายธนพงษ์ เกษมวงศ์ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์จับยึดช่วยติดตั้งไม้เชิงชาย
นายเทิดพร รัตน์อมรชัย ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เครื่องตีเนื้อเยื่อมะกรุด
นายประทีป อินทจันทร์
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เครื่องอัดเม็ดอเนกประสงค์
นายศุภชัย หาญตระกูล ครูแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เครื่องขอดเกล็ดปลา
นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เพาะกล้าพลังงานแสงอาทิตย์

รางวัล
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

ระดับ

ให้โดย

ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชุดยกแอร์พลังงานแสงอาทิตย์
นายพรศักดิ์ ทองมา
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในนาข้าว
นายพรศักดิ์ ทองมา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เครื่องรดน้ำต้นไม้สั่งงานทางโทรศัพท์
นายเทิดพร รัตน์อมรชัย ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
สบู่สำมะงา
นายกิตติพงษ์ ประทุมภักดิ์
บล็อคโคลี่สแน็ค
นางสาวสิริยล ศรีแก้ว
น้ำพริกรสเด็ดจากหัวไชเท้า
นายพฤหัส พูลสมบัติ
โยเกิร์ตนมแพะสมุนไพร
นายเทิดพร รัตน์อมรชัย
ชาสมุนไพร
นายศุภชัย หาญตระกูล
ตู้จดหมายแจ้งเตือนทางไลน์
นายพฤหัส พูลสมบัติ
กลอยงยาววิจิตรศิลป์
นางสาวรุ่งนภา พงษช้าง
หลักเตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์
นางสาวรุ่งนภา พงษช้าง
นางณัฐภัทร เพชรงาม
นางสาวเมธินี สุภหัสดิ์
นางสาวเปรมปรี ยังคุ้มญาติ
นางสาวจินตนา ศิริมูล
กะลาบำบัด

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางณัฐภัทร เพชรงาม นางสาวเปรมปรี ยังคุ้มญาติ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษผักโดยการใช้อุปกรณ์อย่าง
ง่าย
นางอภิญญา ฟองสินธุ์ ,นายชนินทร์ โพธิ์ทอง
นายประสพศักดิ์ เอี่ยมงาม ,นายสุรัตน์ ทองงาม
นายสมาน ปรีชา เครื่องกายภาพบำบัด
นายเทิดพร รัตน์อมรชัย
สเปรย์ขจัดคราบสกปรก
นางสาวรุ่งนภา พงษช้าง
เครื่องสแกนนิ้วพลังงานแสงอาทิตย์
นายชนินทร์ โพธิ์ทอง
IOT
นางสาวอารมณ์ บุญเชิดฉาย นางฉวีวรรณ เอี่ยมงาม
นายเทิดพร รัตน์อมรชัย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
นางสาวจุฑามาศ ดิษฐ์ทอง
การแข่งขันทักษะงานไม้
นายฉลอง ศิริเพ็ง
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส.
นายธนพล ศรีผดุง
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
นายธนพงศ์ เกษมวงศ์
ทักษะงานคอนกรีต
นายประสบศักดิ์ เอี่ยมงาม
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม โปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์(PLC)
นายฉลอง ศิริเพ็ง ทักษะงานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
นางมณฑา ผลจันทร์
แข่งขันทักษะพื้นฐานการนำเสนอขายสินค้า

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ชาติ

วิทยาลัยร้อยเอ็ด

ภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางกาญจนา สายแสง
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางปนัดดา สมภาค
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวจินตนา ศิริมูล
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวเมธินี สุภหัสดิ์
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายสิทธิพร แจ่มสุวรรณ
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายสมเกียรติ ธัญญเจริญ
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายฉลอง ศิริเพ็ง
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายพรชัย เวียงภูเขียว
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายอภิสิทธิ์ ช่วยชูเชิด
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายวันเดิม ชลคีรี
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายกฤษณะ จั่นเพชร
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายสุธา แสงทับทิม
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายยุทธนา ประเทศา
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายประสพศักดิ์ เอี่ยมงาม
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายพรศักดิ์ ทองมา
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายชนินทร์ โพธิ์ทอง
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางอภิญญา ฟองสินธ์ุ
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวพัชรินทร์ เฉลยไกร
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายธงชัย ปัญญาศาสตร์
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายณัฐกิตติ์ ป่านพฤกษา
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางวรารัตน์ จามรเนียม
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางเกษกนก นาคทับที
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางชุติกาญจน์ เกิดประกอบ
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายศุภชัย หาญตระกูล
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสกุล ธัญญเจริญ
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางจิราภรณ์ ปรีชา
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวสิริยล ศรีแก้ว
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวนิรมล แก้วม่วง
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอำนาจ ดวงหิรัญ
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางรุจิรา พูลทวี
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางฉวีวรรณ เอี่ยมงาม
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางเผ่าจันทร์ สิทธิสันต์
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวอุษณี สมเป็น
ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวเพ็ชร พรมห์มิ
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางประไร กระจ่างแจ้ง
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวประกายฝัน วิเชียร
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวอุบล เขียวอุไร
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวปัทมาพร คุณเผือก
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางศิริพร โครพ
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางสาวณัฐมน ศรีอิทยาจิต
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางภิญญาพัชญ์ วรรณบุรี
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายวิรัตน์ จันทร์บูรณ์
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางบุญธรรม ทรัพย์บำรุง
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสุนันท์ วงศ์แสงจันทร์
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายพัชรวัฒน์ ศรีตรัยรัตน์
บุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางประสงค์ อุบลวัตร
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายสุเทพ พงษ์ช้างอยู่
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นางนธีทิพ แสนสุข
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ว่าที่พันตรี วิเชียร ดีฉาย
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นายพรชัย เพียงภูเขียว
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน (ปวส.)
นายบรรเจิด เปาจีน
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ปวส.)
นายอภิสิทธิ์ ช่วยชูเชิด
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.)
นายฉลอง ศิริเพ็ง
ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (ปวส.)
นายสุธา แสงทับทิม
ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน (ปวช.)
นายประจักษ์ บัวอาจ
ทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.)
นายประทีป ฟองเพชร
ทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.)

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นส.สุดารัตน์ ประสานสงค์
ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW (ปวช.)
นายสุเทพ อริยพฤกษ์
ทักษะ GTAW & SMAW & GMAW (ปวส.)
นส.จันทนา เสวตงาม
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ปวช.)
นายประสพศักดิ์ เอี่ยมงาม
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.)
นายณัฐกิตติ์ ป่าพฤกษา
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์
(ปวช.)
นส.เมธีนี สุภหัสดิ์
ทักษะงานปูน (ปวช.)
นายสิทธิพร แจ่มสุวรรณ
ทักษะงานไม้ (ปวช.)
นส.จิรัชยา จันทร์พงษ์ศรี
ทักษะประมาณราคาก่อสร้าง (ปวส.)
นายเกรียงศักดิ์ มะโนสาร
ทักษะงานทำหุ่นจำลอง (ปวช.)
นายปฏิภาณ โพธิ์ดี
ทักษะงานคอนกรีต (ปวส.)
นางชุติกาญจน์ เกิดประกอบ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.)
นางวรารัตน์ จามรเนียม
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.)
นางวิภารัตน์ สถาวร
ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.)
นางสกุล ธัญญเจริญ
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

รางวัล
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสกุล ธัญญเจริญ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก (ปวส.)
นางจิราภรณ์ ปรีชา
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (ปวส.)
นส.สิริยล ศรีแก้ว
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ปวช.)
นายกิตติพงษ์ ประทุมศักดิ์
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล (ปวส.)
นส.ณัฐพร กวยสกุล
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ สู่
มาตรฐานสากล (ปวส.)
นส.อรพรรณ คงพันธุ์
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ปวช.)
นส.สุนันท์ ศรีขจรจิต
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษอังกฤษ (English
Public Speaking Contest (ปวช.หรือปวส.)
นายพิสิฐพงศ์ สีดาว
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช.)

รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

ให้โดย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายลภัส ประจันตะเสน
นายศิริโชค คุตตะนาม
นางสาวณัฐชา ไชยรัตน์
อุปกรณ์จับยึดช่วยติดตั้งไม้เชิงชาย

ชนะเลิศ

ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ ทองกุญชร
นายพีรพล ปิ่นวิเศษ
นายภูมรินทร์ แสงพราว
เครื่องตีเนื้อเยื่อ มะกรุด

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

นายจักรกฤษ โกวิทานุพงศ์
นายศิขรินทร์ แก้วมณี
นายลัทธพล นิยมญาติ
นายณรงค์พร วิสันเทียะ
นายรัชชะพล อับดุลเลาะ
เครื่องอัดเม็ดอเนกประสงค์

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

นายณัฐพล ศรีสำอางค์
นางสาวสุกัญญา เรืองไทย
นางสาวสิริวิมล นุ่มฉ่ำ
นายพีรภัทธ นาคประวิทย์
นางสาวจิราภรณ์ ศรีรักษา
เครื่องขอดเกล็ดปลา

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

นายรัชชานนท บางแดง
นายรัตนากร อุ่นละมัย
นางสาวฮัซนา ทองท้วม
นางสาวรุ่งทิพย์ แสงโพธิ์ทอง
นายเจษฎาภรณ์ รัตนานุกูลเกตุ
ตู้เพาะกล้าพลังงานแสงอาทิตย์

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
1. นายยศนันท์ ฤทธิสาร
2.นายสันติภาพ นกเสวก
3.นายภูมิภัทร คุ้มมงคล
4.นายวิศวพล ศรีอำพันธ์
5.นายพรพรหม พรหมถาวร
ชุดยกแอร์พลังงานแสงอาทิตย์
1.นางสาวบัวชมพู เวียงอินทร์
2.นางสาวกนกพร งามขำ
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในนาข้าว
1.นางสาวอรญา อ่อนเงิน
2.นางสาวณัฐชา โพธิ์ศรีนาค
เครื่องรดน้ำต้นไม้สั่งงานทางโทรศัพท์
1.นางสาวรวิสา พูพรรณา
2.นางสาวธัญลักษณ์ ศรีชัย
3.นางสาวศิริพร ไทยเดช
4.นางสาวทิวาพร เกิดกีม
สบู่สำมะงา
1.นางสาวเกวลี ศรีเจริญ
2.นางสาวรัตน์ชนก ทองป
3.นางสาวอุษา แสนคำม่วง
4.นางสาวสิวาลัย เซ็งแซ่
5.นายไชยวัตร อุดมทรัพย์
บล็อคโคลี่สแน็ค
1.นางสาวประภาศิริ ฉิมฉวี
2.นางสาวปวันรัตน์ ยิ้มประยู
3.นางสาวพรเพ็ญ ม่วงศรีจันทร์
4.นางสาวสิวาลัย เซ็งแซ่
5.นายไชยวัตร อุดมทรัพย์
น้ำพริกรสเด็ดจากหัวไชเท้า

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

1.นายพีระพงษ์ เทียนประทีป
2.นายณัฐพงษ์ ศรีรารัตน์
3.นายณฤพล บุญอารักษ์
4.นายนภัทร มุทราอิศ
5.นายนราวิชญ์ นิลประดับ.
โยเกิร์ตนมแพะสมุนไพร
1.นายศุภณัฐ ชุติเชาวน์
2.นายธีรภัทร บุตร์เพชร์
3.นายวรปรัชญ์ จามรเนียม
4.นางสาวพิมพ์อร ศะรีวงษ์
5.นางสาวนฤภัค ธัญญเจริญ
6.นางสาวเจนจิรา พุ่มชุมแสง
ชาสมุนไพร
1. นายธีระพล พวงศิริ
2.นายยุรนันท์ วิเศษสุข
3.นายอนวัช สอาดเอี่ยม
4.นายพรชัย ศิริพันธุ์
5.นายอานนท์ ชูจันทร์
กลอยงยาววิจิตรศิลป์
1. นายมงคล สีเดือน
2.นายทิวัตถ์ เลิศชัย
3.นางสาวณัฐธิดา แสงเงิน
4.นางสาววรากร กองแก้ว
5.นางสาวชลาลัย ด้วงจาด
ตู้จดหมายแจ้งเตือนทางไลน์
1.นางสาวนภัสวรรณ อยู่อภิบาลรักษ์
2.นางสาวบุณยานุช ช่างประดิษฐ์
ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษผักโดยการใช้อุปกรณ์
อย่างง่าย

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
1.นายธนกร กะรุณวงศ์
2.นายกฤษดา โสนอ่อน
3.นางสาวชนมล วงษ์กลาง
4.นายรุ่งโรจน์ วิเศษสุวรรณ์
5.นางสาวสุพัตรา เชียงสิน
6.นางสาวภัทราภรณ์ ทองฟัก
หลักเตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์
1.นางสาวพัสตราภรณ์ ทองแท้
2.นางสาวชลลดา ชาวชะไว
3.นายศุภณัฐ พุ่มแก้ว
4.นางสาวแพรวา เรียงสนาม
5.นายศิรดา เมฆบุตร
6.นางสาวพรรณวษา สำลี.
กะลาบำบัด
1.นายณัฐวุฒิ บุญครอง
2.นายชายชัช ตระกูลศรี
3.นายมินธาดา เครือจันลิ
4.นายพีรพัฒน์ สัญญาเขตต์
5.นายณัฐวุฒิ เกตุสังข์
6.นายนภัทร ทองหล่อ
7.นายพงศกร ควรไลลักษณ์
8.นายภานุพงศ์ ประภาพันธ์กุล
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เครื่อง
กายภาพบำบัด
1.นางสาวชาลินี ส้มแก้ว
2.นางสาวหทัยชนก ติ่งสุข
3.นางสาวอรณิชา การสมดี
สเปรย์ขจัดคราบสกปรก

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
1.นายปริวรรต สมศรี
2.นายยุทธภูมิ ดิษฐาน
3.นายภานุพงศ์ เกื้อกิจ
4.นายก้องภพ ปั้นดำ
5.นายพีรพัฒน์ ล้อมกัน
6.นายธีรภัทร์ โชคชัยสิริ
เครื่องสแกนนิ้วพลังงานแสงอาทิตย์
1.นายณัฐวุฒิ เกตุกุล
2.นายธนธรณ์ แก้วทับทิม
3.นายบุรินทร์ รอดความทุกข์
IOT
1.นายพรชัย ศิริพันธุ์
2.นายยุรนันท์ วิเศษสุข
3.นายนภัทร มุทราอิศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา
นายพงศ์พัฒน์ จันทพันธุ์
นายภูวเรศ ส้มแป้น
นายพลรัตน์ เครือวงษา
การแข่งขันทักษะงานไม้
นายสหัสวรรษ วิชชุกร
นายเกียรศักดิ์ ปิ่มสุข
นายเทวพล อินทร์ถาวร
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน
นายเจษฎา พลสุจริต
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดเล่านิทาน
พื้นบ้าน

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอภิชาต เฟื่องฟุ้ง
นายอนุชา รามัญวงศ์
นายศิริโชค คุตตะนาม
ทักษะงานคอนกรีต
นายสถาพร เพ่งพิศ
นายสุริยัน อิสสะอาด
นายศิวะ ศักดี
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม โปรแกรม
เมเบิ้ล(PLC)
นายสหัสวรรษ วิชชุกร
นายเกียรติศักดิ์ ปิ่มสุข
นายเทวพล อินทร์ถาวร
ทักษะงานเครื่องแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็ก
ระดับปวส.
นางาสวิไลพร ภาคบัว
ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
นางสาวศิรประภา งามราม
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
นายธนารัตน์ โพธิ์พฤกษาวงษ์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส.
นายพงษ์กร บัวลา
นายเล่าเน้ง แซ่ว่าง
นายธนโชติ มีมุข
หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา
ระดับชาติ

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ให้โดย
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ชนะเลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายณัฐวุฒิ บุญครอง
นายชายชัช ตระกูลศรี
นายนภัทร ทองหล่อ
เครื่องแยกเมล็ดพริกแห้ง
นางสาวศศิวรรณ พงษ์ช้าง
นางสาวฐิติมา ประสานเสือ
นายปัณณทัต ยศศักดิ์
นางสาวชลลดา ศิลประดิษฐ์
เครื่องปั่นน้ำคอลลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์
นางสาวกมลชนก สมสูตร
นายทิวัต เลิศชัย
ตู้เย็นแสงอาทิตย์
นางสาวจิราภรณ์ ศรีรักษา
นางสาวอรสา แสงสว่าง
นางสาวนิภาวรรณ กันยะเส
เค้กจมูกข้าว
นายอนุสรณ์ บริบูรณ์
นายบุญฤทธิ์ พรมมา
นางสาวกิตติมา ควรรับส่วน
นางสาวมัทนา ยิ้มสบาย
ข้าวยำ 4 ภาค
นายวรภพ มากสุวรรณ
นายพลากร เหมกุล
นายณัฐภัทร ขันสิริ
ชาสมุนไพร
นายเดชาวัต พงษ์พิพัฒน์
นายปภาวีน ทองค่ำ
นายรัตนากร อุ่นละมัย
3 in 1 ป้องกัน COVID-19

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายธีรพงษ์ มดแสง
นายศุภกิจ เหลืองรุ่งวิไล
นายภูวดล ม่วงวิเศษ
ครีมสปาสมุนไพร
นางสาวศศธร คำพร
นางสาวพัชราภา บ้านสร้าง
นายฐิติ บริพันธ์
สมุนไพรขจัดกลิ่นรองเท้า
นายณัฐวุฒิ เกตุกุล
นายบุรินทร์ รอดความทุกข์
นายกิตติทัต อินทร์ถาวร
กล่องควบคุมการรดน้ำต้นไม้
นางสาวฐานิกา ออเขาย้อย
นางสาวชนกกานต์ พูพรรณนา
นายธิติรัตน์ ม่วงอ่อน
นางสาวมุตา รูปคุ้ม
โซล่าห์พลาสม่าคัสเตอร์
นายปิติภัทร ระเบียบ
นายพุทธินันท์ โคตรติง
นางสาวนริศรา อ่ำบุตร
นางสาวพรรณพสา อนุศาสตร์
เตามินิ
นายศรัณยพงษ์ ปฐมสมพงษ์
นางสาวจิดาภา มีเสมอ
นายชนาธิป มั่นคง
น้ำพริกหน่อกะลารสแซ่บ
นายฐิติกร แตงอ่อน
นายพงศกร ขจรภิรมย์
นายวัชสัณห์ เพิ่มพูน
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน (ปวส.)

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายพลากร กลิ่นประหลาด
นายณัฐดนัย ประสิทธิ์ศักดิ์
นายจตุรพิธ เพ็งนิล
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกาาจังหวัดอ่างทอง

นายชนกันต์ โพธิ์พึง
นายณัฎฐากร คัดทรง
นายวันชัย จำรัสศรี
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกาาจังหวัดอ่างทอง

นายสิทธิภาคย์ สุกรี
นายชินภัทร โกมาร
ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

นายพงศกร แก่นทองแดง
ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน (ปวช.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

นายธนฤต สุดเจริญ
ทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

นายพงศกร พูลใจ
นายสหรัตน์ ปานฉิม
ทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

นส.จุฑามาศ อุระชื่น
นส.ปรางทอง ผลกาย
ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW (ปวช.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

นายชัชพงศ์ พุ่มพิน
นายเล่าน้ง แซ่ว่าง
ทักษะ GTAW & SMAW & GMAW (ปวส.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกาาจังหวัดอ่างทอง

นายทักษิณ หาญจารุภัทร
นายภัทรพงศ์ อ่อนปั้น นายทิวากร กลับทอง
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ปวช.)

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกาาจังหวัดอ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสุริยัน อิสสะอาด
นายสถาพร เพ่งพิศ
นายวิศวะ ศักดี
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.)
นายกิตติกร วิลัยพงษ์
นายนพงษ์ หาญกล้า
นายจิรภัทร โฉมแดง
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์ (ปวช.)
นายปิยะณัฐ พี่พิกุล
นายภีรภัทร พุ่มจันทร์
นายภูวนัย ฉายอรุณ
ทักษะงานปูน (ปวช.)
นายภีมวัจน์ พดุงพตน์
นายพลรัตน์ เครือวงษา
นายภูวเรศ ส้มแป้น
ทักษะงานไม้ (ปวช.)
นส.ฑธิยา สมบูรณ์
นส.นงลักษณ์ เกษสุวรรณ์
นายณัฐพนธ์ กล้าหาญ
ทักษะประมาณราคาก่อสร้าง (ปวส.)
นส.กัญญารัตน์ แตงอ่อน
นส.ศิริลักษณ์ จันทร์ฉาย
นส.สโรชา ขันแดง
ทักษะงานทำหุ่นจำลอง (ปวช.)
นายพงศ์พัฒน์ จันทพันธ์
นายวศิน สินธุ์ชัง
นายอภิสิทธิ์ พวงประดับ
ทักษะงานคอนกรีต (ปวส.)

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นส.คณิศร สังข์ทอง
นส.สุพิชฌาย์ บุญกล่ำ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นส.ชลธิชา ศิริล้วน
นส.กชกร ก่อเกิด
นส.วรรณทนา ผดุงโภชน์
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นส.มารีรัตน์ สระบัวทอง
ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นส.กัญญารัตน์ ตุลาทอง
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นส.สุภาพร เพ็ชร์งาม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นายนราวิชญ์ ทองนิล
นส.สิริมา ฉัตรสูงเนิน
นส.สุกัญญา นวนกระโทก
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นส.ฟ้าประทาน ผดุงใจ
นายชนาธิป มั่นคง
นายศรัณยพงษ์ ปฐมสมพงษื
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นส.นริศรา อ่ำบุตร
นายปิติภัทร ระเบียบ
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นส.ฐาปนี บุตรศรีภูมิ
นส.ธันยาภรณ์ หมายมั่น
นส.จิรประภา โพธิสุวรรณ
นส.สุภาวดี ทิมปา
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ สู่
มาตรฐานสากล (ปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นายพีรพล ถนอมมิตรภาพ
นส.สุชาดา พานทอง
นส.เกษมาภรณ์ บุญกระจ่าง
นส.ณัฐชา แย้มเลี้ยง นายณัฐชนน หอมดอก
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นายอนุวัตร ทัศพงษ์
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (ปวช.หรือปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นส.นงลักษณ์ คล้ายมี
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (ปวช.หรือปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นายดำรงค์ รุณโชติ
การประกวดร้องเพลงสากล ชาย (ปวช.หรือปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นส.กิตติมา แตงเผือก
การประกวดร้องเพลงสากล หญิง (ปวช.หรือปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นส.ชนมล วงษ์กลาง
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษอังกฤษ (English
Public Speaking Contest (ปวช.หรือปวส.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

นายชนุตร์ เรืองฤทธิ์
นายแอนดิว ดีมารยาท
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์
ชาติไทย (ปวช.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นส.ฮัชนา ทองท้วม
นายรัตนากร อุ่นละมัย
นายพีรพัฒน์ ตะกรุดเที่ยง
นส.กชพร ฉ่ำวิเศษ
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM Education
(ปวช.)
นายทินภัทร โสดา
นายธนพัฒน์ งามวาจา
นายธนกร สุขสะอาด นายพลากร เหมกุล
นายณัฐภัทร ขันศิริ
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM Education
(ปวส.)

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรีย นการสอนที่เ น้น ผู้เ รีย นเป็นสำคัญ และบริห ารจัด การทรั พยากรของสถานศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับ ปรุงรายวิช าเดิม หรือกำหนดรายวิช าใหม่ หรือกลุ่มวิช าเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู ม ิ ท ั ศ น์ อาคารสถานที ่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึก ษามีค วามสำเร็ จ ในการดำเนิน การบริห ารจั ด การสถานศึก ษา ตามนโยบายสำคั ญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริห าร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ รอบแรกระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 631 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จำนวน 301 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้ อ ยละของผู้ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ รอบแรกระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 77.97 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ร้อยละ 87.76
1.1.3) ผลสะท้อน : ผลจากการที่วิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดการเรีนการสอนที่เน้นการประเมิน
ตามสภาพจริ ง และครู มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสอนที่ ดี ทำให้ ผ่ า น
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกถึงร้อยละ 82.13
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 68 คน
2. จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 2 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา 3 ดาว
ระดับจังหวัด

1.1.3) ผลสะท้อน :
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องค์ ก ร หน่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งให้ ก ารยอมรั บ
ยกย่ อ งสถานศึ ก ษา ในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ระดับภาคจำนวน 68 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ชนะเลิศระดับ อศจ. 35
รางวัล ชนะเลิศระดับภาค 3 รางวัล
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์ ก ร หน่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งให้ ก ารยอมรั บ
ยกย่องสถานศึก ษา ในผลงานการแข่งขันทั ก ษะวิช าชี พของผู้ เรียน
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้สําเร็จการศึกษาปวช.3 จํานวน 344 คน ,ปวส.2 จํานวน 344 คน
รวม 688 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช.3ร้อยละ 50 ปวส.ร้อยละ 81.90
รวม ร้อยละ 62.09
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีความสามารถในการดูแลผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมาก เป็นผลมาจากทีสถานศึกษามีโครงการทีสามารถดูแลและ
แนะแนวผู้เรียนได้ดี
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์
จำนวน 1840 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์หรือ
ผลการประเมิน อวท.ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับผลการ
ประเมิน 81 คะแนน ในระดับเหรียญเงิน
1.2.3 ผลสะท้อน : การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จำนวน 15 โครงการ
ทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
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1.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
1.3.1 เชิงปริมาณ : มีผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2562มีงานทำใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ จำนวน 629 คน
1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผู้มีสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2562 มีงานทำใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 91.42
1.3.3 ผลสะท้อน : มีสถานประกอบการมารับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าทำงาน จำนวน 3
ราย มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระจำนวน
208 แห่งมีสถานศึกษาที่รับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ จำนวน
17 สถานศึกษา
2) จุดเด่น
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกมีร้อยละ 82.13 ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ หรือผลการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร้อยละ81
3) จุดที่ควรพัฒนา
ลดปริมาณการออกกลางคันให้ได้มากที่สุดโดยจัดทำโครงการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในตัวบงชี้ที่มีผลคะแนนต่ำให้ตระหนักถึงการที่ ต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้น
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้ า นหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ ์ ใ นการพั ฒ นาการจั ด การ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1.) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้ อยละของประเภทวิช าที่จั ดการเรียนการสอนมี การพั ฒ นาให้ เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ร้อยละ100
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน การพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะอย่ างเป็นระบบ
ระดับยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนทำการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ทุกสาขารายวิชา
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชา หรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม จำนวน 30 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้ อ ยละของสาขาวิ ช า หรื อ สาขางานที่ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติมร้อยละ 82
1.2.3) ผลสะท้อน : วิ ท ยาลั ย มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด ทำการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะจากประชุมสัมมนา และข้อเสนอจากสถานประกอบการจาก
การที่ครูไปตรวจการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อให้มีเนื้อหาความรู้ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่ว ยงานภายนอก หรือผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้ องให้ ก ารยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
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1.2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํ า นวนครู ผู้ ส อนที่ จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 96 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทํา แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
1.2.3) ผลสะท้อน : ครูต้องทำจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชาแต่เนื่องจากมีการประกาศใช้
หลักสูตร ปวส.ใหม่ ครูจึงไม่ทันและการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับผู้เรียนต้องทำให้ครบทุกสาขาวิชา
1.3) การจัดการเรียนการสอน
1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผสู้ อนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 96 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 96 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 96คน
4. จํานวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 96คน
5. จํานวนครูผู้ ส อนที่ ทําวิจัย เพื่ อพัฒ นาคุณภาพจั ดการเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 96คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
1.3.3) ผลสะท้อน : มีครูผู้สอนจำนวนมากที่มีการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู จำนวน
มากสะท้อนถึงความสามรถในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก หรือผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1 เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครู ผู้ ส อนที่ จั ด ทำข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล 96 คน
2. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 96 คน
3. จำนวนครู ผู้ ส อนที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นให้ มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 96 คน
4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจใน
การเรียน 96 คน
5. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และ
ด้านอื่น ๆ 96 คน
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1.4.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ100
1.4.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละคน ปรากฏว่าครูผู้สอน
จำนวน 96 คน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชั้นเรียนครบทุกด้าน คิ ดเป้นร้อยละ 100
ส่งผลให้ องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้น
เรียน
1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ 96 คน
2. จํานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
85 คน
3. จํานวนครูผู้สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 95 คน
4. จํานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
วิชาชีพ 40 คน
5. จํานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 30 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ
ร้อยละ 65.83
1.5.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัย จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสถาบัน
คุรุพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทุกปี
1.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1 เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสู งในการจัด การเรียนการสอน มีจำนวนรวม
ทั้งหมด 313 ห้อง
1.6.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 98.10
1.6.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครูผู้สอนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทำให้น ักเรีย นนักศึกษา มีความสนใจในการค้นคว้ าหาความรู้จ ากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีคุณภาพ
ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บริก ารเพื่อกำรจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.36
อยู่ในระดับมาก
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองได้
จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศ ในสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาอินเตอร์เน็ตทั้งวิทยาลัยฯ ใช้
อินเตอร์เน็ตจาก Uninet ความเร็วที่ได้รับจัดสรร 100 mbps มีระบบ
Authentication ตรวจสอบผู้ใช้งาน ส่วนของกลุ่มการใช้งาน GPMIS
ซึ่งจะเป็นของงานการเงิน งานบัญชีและงานพัสดุจะใช้ในส่วนของ TOT
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิ น และข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย
ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญในการ
วางแผนระบบสารสนเทศและการนำไปใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
ในการบริ ห ารจั ด การสามารถนำมาใช้ ไ ด้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิภ าพ และมีจ ำนวนเครื่ องมือ และอุ ปกรณ์ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ า งเพี ย งพอ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การงาน
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (RMS 2020) ผ่านระบบ Server ครบทุก
ฝ่าย ซึ่งในแต่ละงาน ผู้เข้าใช้ ระบบทุกคนจะมีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
และนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง http://www.attc.ac.th รวมถึ งมี การประเมิน พัฒ นา
ปรับปรุงตลอดปีการศึกษา
1.1.3 ผลสะท้อน : สถานศึ ก ษามี ร ะบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาที่ ห ลากหลาย ทัน สมัย และเป็น ปัจจุ บันวิท ยาลั ยเทคนิค อ่า งทอง มีการจัดระบบข้ อ มู ล และ
สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาและชุมชนครอบคลุม มีประสิทธิภาพทันต่อการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหารจัดการและการจั ดการเรียน การสอน มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ทันสมัยและพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
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1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้ อยละของห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน
ที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ค่าคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานเป็นที่พึ่ง
พอใจผู้เรียน หรือผู้ปกครอง หรือชุมชน มีการขอใช้อาคารสถานที่จาก
หน่วยงานต่าง เช่น โรงพยาบาล ตำรวจ คลังจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษามีกลุ่ม
ไลน์ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลั ย ระบบรักษาความปลอดภัยมีการ
บํารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภค ค่าคะแนน 5 ระดับ
ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยมีแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทุกปีทำให้มี
ความพร้อมในการบริการ และจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในสภาพดีตลอดการใช้งาน
1.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ด้านการบริหารจัดการ
1.4.1 เชิงปริมาณ : ร้ อ ยละของผู ้ เ รี ย นที ่ ใ ช้ บ ริ ก ารแหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละศู น ย์ ว ิ ท ยบริ ก าร
ปีการศึกษา 2563 งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้ดำเนินงานศูนย์ วิทยบริการ โดยมี
รายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. จั ด ทำแผนงานโครงการรั ก การอ่ า น ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2563 เพื ่ อ ให้ น ั ก เรี ย น
นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
2. จัดทำแผนงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้เล้ง เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากห้องสมุด ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกคนมีนิสัยรั กการอ่าน และ
การค้นคว้า หาความรู้
3. เปิดให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร เข้ามาใช้บริการภายในงาน
วิทยบริการและห้องสมุด ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยการเข้ามาใช้บริการแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 ผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งสามารถเข้ามาใช้บริการได้ในช่วงเวลาที่งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด เปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการ
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3.2 ผู้ใช้บริการที่มีการจองเข้าใช้บริการ ซึ่งจะเป็นการเข้ามาเรียนรู้ในงานวิทยบริการ
และ ห้องสมุด บางรายวิชาที่มีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไว้
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าใช้บริการจำแนกได้คือ ภาคเรียที่1มีจำนวนนักเรียนนักศึกษา
2430 คนเข้้าใช้บริการ938 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.60 ภาคเรียที่ 2 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษา 2236 คนเข้าใช้
บริการ 368 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.48 โดยสรุปในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เรียนเข้ามาใช้บริการงาน
วิทยบริการและห้องสมุด คิดเป็น ร้อยละ 27.54 เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถ ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าใช้บริการได้อย่างเต็มที่
1.4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการปีการศึกษา
2563 งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองได้ดำเนินงานศูนย์วิทยบริการ โดยมีรายละเอียด
การดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. แผนงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ในการพัฒนา
งานวิทยบริการและห้องสมุด 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ และด้านบริหารจัดการ
งาน วิทยบริการและห้องสมุด ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ด้านภูมิทัศน์
1.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมเพดานฝ้าและประตูบานเลื่อนภายในห้องสมุดย้ายตำแหน่ง
ของชั้นวางหนังสือ ตู้หนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ให้ดูโล่ง โปร่ง สบาย
1.1.2 จัดชั้นวางหนังสือใหม่ โดยแบ่งชั้นหนังสือตามประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มี ให้บริการ
งานวิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 6 ชั้น ดังนี้
- ชั้นหนังสืออ้างอิง
- ชั้นหนังสือนวนิยายและวรรณกรรม
- ชั้นหนังสือการบัญชี การตลาด การเลขานุการ และคหกรรมศาสตร์
- ชั้นหนังสือช่างเชื่อม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ชั้นหนังสือช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง
1.2 ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์
1.2.1 นำเข้าหนังสือใหม่ จากงบสนับสนุนหนังสือเรียนฟรี รวมถึงการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และนำเข้า ebook ใหม่ จากแผนงานโครงการห้องสมุดดิจิทัล 4.0
1.2.2 จำนวนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ให้บริการในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่หนังสือ
วิชาการ หนังสืออ้างอิง และหนังสือบันเทิงคดี-สารคดี โดยมีรายละเอียด
- หนังสือวิชาการ ประกอบด้วย หนังสือเรียน หนังสือวิชาการตามสาขาวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอน
- หนังสืออ้างอิง ประกอบด้วย พจนานุกรม สารานุกรม สิ่งพิมพ์รัฐบาล
- หนังสือบันเทิงคดี-สารคดีประกอบด้วย หนังสือเรื่องสั้น สารคดี วรรณกรรม นวนิยาย
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1.3 ด้านการบริหารจัดการ
1.3.1 นำโปรแกรมบริหารจัดการ “ห้องสมุดดิจิทัล 4.0” เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ โดย
เป็นโปรแกรมสนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูล การยืม-คืนหนังสือและ e-book
2. ผลการประเมินการใช้บริการงานวิทยบริการและห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด อยู่ในระดับ ดีมาก
1.4.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิทยบริการและห้องสมุด เนื่องจากเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่
จะทำให้การเรียนการสอนตอบสนองให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีปริมาณสื่อ และ
เทคโนโลยีเพียงพอ มีระบบจัดเก็บและสืบค้นตามหลักสากลนิยม สะดวกในการเข้าถึง และยังเป็นหนึ่งในปัจจัย
สำคัญในฐานะแหล่งการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิทยบริการที่เป็นแหล่งให้
ผู้เรียน ครู และบุคลากรได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ จากผลการประเมินการใช้บริการงานวิทยบริการ
และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ได้สะท้อนให้ เห็นถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายการประเมินที่ 1 จำนวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ ผู้ใช้บริการงานวิทยบริการและห้องสมุด
มีความพึงพอใจ ในจำนวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการมีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก
งานวิทยบริการและ ห้องสมุดได้ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิง
และหนังสือบันเทิงคดี- สารคดี เป็นต้น ซึ่งจากการประเมินแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการมีความพึง
พอใจในจำนวนหนังสือและ สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ
รายการประเมินที่ 2 จำนวนที่นั่งอ่านหนังสือ งานวิทยบริการและห้องสมุดมีจำนวนที่นั่ง
อ่านหนังสือ สำหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอต่อคาวมต้องการ อยู่ในระดับความพึงพอใจดีมาก ซึ่งประกอบด้วย
โต๊ะนั่งอ่านหนังสือ จำนวน 17โต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 76 ตัว
รายการประเมินที่ 3 การบริการยืม-คืนหนังสือ งานวิทยบริการและห้องสมุด มีทั้งการ
บริการยืม-คืน หนังสือแบบบัตรสมาชิกห้องสมุด และยังมีการจัดทำโปรแกรมตามแผนงานโครงการ “ห้องสมุด
ดิจิทัล 4.0” ช่วยใน การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การยืม -คืนหนังสืออัตโนมัติ รวมไปถึงการสืบหา
ข้อมูลค้นคว้าหาความรู้ ด้วยโปรแกรมการเข้าดู ebook แบบออนไลน์อีกด้วย จึงทำให้การบริการด้านนี้เป็นที่
พึงพอใจกับผู้ใช้บริการอยู่ใน ระดับ ดีมาก
รายการประเมินที่ 4 การให้บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้าของครู เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ความ รับผิดชอบในงานวิทยบริการและห้องสมุดที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถช่วย
ในการบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้ากับผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี ในด้านนี้ผู้ใช้บริการได้ประเมินอยู่ ใน
ระดับดีมาก และเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของระบบงานวิทยบริการ
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รายการประเมินที่ 5 การบริการอินเตอร์เน็ต งานวิทยบริการและห้องสมุด มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 จำนวน 4
เครื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจึงอยู่ในระดับดี
กล่าวโดยสรุป จากการประเมินความพึงพอใจทั้ ง 5 รายการประเมิน พบว่าผู้ใช้บริการงานวิทย
บริการและห้องสมุดมีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับดีมาก เนื่องด้วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
เป็นหนึ่งในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการที่ผู้เรียนจะเข้ามาใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล และหา
ความรู้ไป จนถึงใช้เป็น สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน หนังสือและสิ่งพิมพ์มีจำนวนเพียงพอและ
ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ใช้บริการ มีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ช่วยอำนวยความสะดวก ครู รวมถึง
เจ้ า หน้ า ที ่ ม ี ก ารใช้ บ ริ ก าร อย่ า งเหมาะสม โดยรวมแล้ ว จะเห็ น ได้ ว ่ า งานวิ ท ยบริ ก ารและห้ อ งส มุ ด
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองได้มีการส่งเสริม บรรยากาศของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
1.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและ
สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองได้ใช้อินเทอร์เน็ตจาก Uninet
ความเร็วที่ได้รับจัดสรร 100 mbps
1.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการพัฒ นาความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามยุคสมั ย ที่
เปลี่ยนไป เพื่อให้ทันต่อความต้องการของการใช้ติดต่อสื่อสาร โดยผู้ใช้งานทุกคนภายในวิทยาลัยฯ สามารถใช้
ความเร็วของสัญญาณได้เท่า ๆ กัน ผ่านการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วย ADSL Thailand Speed test
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง มีระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ส่วนงานด้าน
สารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ นั้น วิทยาลัยฯใช้ระบบบริหารงาน โปรแกรม RMS ซึ่งเป็น
ระบบการจัดการและสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ได้ตามความต้องการ
1.5.3 ผลสะท้อน : ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารการใช้ ง านด้ า นสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา พบว่าจากผลการตอบแบบสอบถามจากผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่/
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา อยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.36 มาจากที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยจะมีรายละเอียดชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน สำหรับการใช้รวมถึงความเร็วที่เข้าใช้นั้น ทุกคนจะใช้ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เท่า ๆ กัน
รวมทั ้ ง วิ ท ยาลั ย ฯยั ง นำข้ อ มู ล สารสนเทศบางส่ ว นเผยแพร่ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อ่ า งทองที่
www.attc.at.th ได้อีกด้วย
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4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
1.1.1 เชิงปริมาณ : 1.ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
ร้อยละ 25
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ร้อยละ 2.51
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินของข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานประกอบการมีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีแผนการเรียนและการฝึกสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการผู้เรียน ผู้ปกครอง เข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติใน
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการสถานศึกษามีครูนิเทศร่วมกับ
สถานประกอบการ
1.1.3 ผลสะท้อน : ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีความพึง
พอใจในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) จุดเด่น
วิทยาลัยจัดระบบจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง
3) จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยจะต้องดำเนินการประสานกับสถานประกอบการให้มีจำนวนมากขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เพิ่มจำนวนสาขารายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ให้มากขึ้น
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิ น และข้ อ มู ล การบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ระดับยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยได้รับงบประมาณจาการเก็บจากผู้ปกครองเพิ่มพัฒนาวิทยาลัย
ทุกภาคเรียนและยังได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึ กจากสถานประกอบการเป็นจำนวนมากและ
นอกจากนี้วิทยาลัยยังจัดระบบให้ทุกแผนกวิชาดำเนินโครงการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักศึกษา
อีกด้วย
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนระดับยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องมีส่ว นร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1 เชิงปริมาณ : จํ า นวนกิ จ กรรมในการบริ ก ารชุ ม ชนและจิ ต อาสา 6 กิ จ กรรม
1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิ น และกิ จ กรรมการบริ ก ารชุ ม ชนและจิ ต อาสา
ระดับยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน : ตามโครงสร้างหลักสูตรจะมีชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกชั้นปีทำให้
ผู้เรียนและครูมีโอกาสการบริการชุมชน วิทยาลัยจึงมีโครงการบริ การชุมชนและจิตอาสาจำนวนมากสร้าง
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในทางที่ดีเป็นอย่างมาก

56
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.4 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1.4.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์จำนวน 16 ผลงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น
8 ประเภท
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่
โซล่าห์พลาสม่าคัสเตอร์
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่
เครื่องแยกเมล็ดพริกแห้ง
เตามินิ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่
เครื่องปั่นน้ำคอลลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์
ตู้เย็นแสงอาทิตย์
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ได้แก่
ชาสมุนไพร
เค้กจมูกข้าว
ข้าวยำ 4 ภาค
น้ำพริกหน่อกะลารสแซ่บ
ขนมปังหวานจากหญ้าหวาน
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ได้แก่
แก้ววิจิตรา
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
3 in 1 ป้องกัน Covid – 19
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่
ครีมสปาสมุนไพร
สมุนไพรดับกลิ่นรองเท้า
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
ได้แก่
- กล่องควบคุมการรดน้ำต้นไม้ (Mini Water The Plants)
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1.4.2 เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับสถานศึกษา ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
- เครื่องแยกเมล็ดพริกแห้ง
- เครื่องปั่นน้ำคอลลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์
- ชาสมุนไพร
- 3 in 1 ป้องกัน Covid – 19
- ครีมสปาสุมนไพร
- กล่องควบคุมการรดน้ำต้นไม้ (Mini Water The Plants)
- แก้ววิจิตรา
รางวัลรองชนะเลิศ
- โซล่าห์พลาสม่าคัสเตอร์
- ตู้เย็นแสงอาทิตย์
- ข้าวยำ 4 ภาค
- เค้กจมูกข้าว
- สมุนไพรดับกลิ่นรองเท้า
- เตามินิ
- น้ำพริกหน่อกะลารสแซ่บ
- ขนมปังหวานจากหญ้าหวาน
- กล่องไม้ลายสยาม
รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
- เครื่องแยกเมล็ดพริกแห้ง
- เครื่องปั่นน้ำคอลลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์
- ชาสมุนไพร
- 3 in 1 ป้องกัน Covid – 19
- ครีมสปาสุมนไพร
- กล่องควบคุมการรดน้ำต้นไม้ (Mini Water The Plants)
รางวัลรองชนะเลิศ
- โซล่าห์พลาสม่าคัสเตอร์
- ตู้เย็นแสงอาทิตย์
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-

ข้าวยำ 4 ภาค
เค้กจมูกข้าว
สมุนไพรดับกลิ่นรองเท้า

1.4.3) ผลสะท้อน : สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ ่ น ใหม่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล จากการประกวดในระดั บ
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาที่เกิดจากการเรียนวิชาโครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาการใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา การนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2) จุดเด่น
วิทยาลัยมีสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จำนวนมาก
3) จุดที่ควรพัฒนา
สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสถาน
ประกอบการ
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ขยายพื้นที่การนำสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้กับชุมชน
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได้

ค่า
น้ำหนัก

ค่า
คะแนน

20

5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)
100
100

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)
100.00
/ 100
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)กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่า
น้ำหนัก

ค่า
คะแนน

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ

3

3

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)
9

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

2

6

ผลรวมคะแนนที่ได้

15

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
60.00
25
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) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อการประเมิน
ค่า
ค่า
คะแนนที่ได้
น้ำหนัก คะแนน
(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
3
6
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
3
6
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
15
5
75
ผลรวมคะแนนที่ได้
87
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
91.58
95
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิม่ เติม

ค่า
น้ำหนัก
2

ค่า
คะแนน
5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
10

3

2

6

ผลรวมคะแนนที่ได้
16
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
64.00
25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ข้อการประเมิน
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทเี่ น้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ค่า
น้ำหนัก
2
3

ค่า
คะแนน
5
5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
10
15

2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
3
6
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
2
5
10
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
81
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X100)/ 85
95.29
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

62
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน
ค่า
ค่า
คะแนนที่ได้
น้ำหนัก คะแนน (ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
5
5
25
บริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
2
5
10
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
10
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2
5
10
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
2
5
10
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
65
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
100.00
65
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ค่า
น้ำหนัก

ค่า
คะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)

6

5

30

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

30

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข้อการประเมิน
ค่า
ค่า
คะแนนที่ได้
น้ำหนัก คะแนน (ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
5
10
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
45
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
100.00
45
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ข้อการประเมิน
ค่า
ค่า
คะแนนที่ได้
น้ำหนัก คะแนน (ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3
4
12
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
12
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/15
80.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ร้อยละ
91.82
100
60
91.58
93.66
64
95.29
100
100
95
100
80

92.99

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึ ก ษา
มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
1. โครงการประชุมผู้ปกครอง
ประสงค์
2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
3. โครงการแนะแนวผู้เรียน
4. โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
5. โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
7. โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา
8. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
9. โครงการกิจกรรมไหว้ครู โครงการโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรม
10. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
11. โครงการEnglish Camp
12. โครงการชมรมวิชาชีพอิสระ
13. โครงการชมรมวิชาชีพ
14. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
2. โครงการนิเทศการสอนของครูผู้สอน
3. โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของครู
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะE to E
3. โครงการนิเทศการสอนของครู
4. โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอน
5. โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง
6. โครงการการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลโดยใช้โปรแแกรมคอมพิวเตอร์
7. โครงการพบครูที่ปรึกษา
8. โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
9. โครงการปรับปรุงระบบห้องอินเตอร์เน็ต
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือ
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรู้
3. โครงการปรับปรุงระบบ ห้องอินเตอร์เน็ต
ของวิทยาลัยฯ
4. โครงการจัดหาระบบป้องกันไวรัสระบบ
เครือข่ายของวิทยาลัยฯ
5. โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย
6. โครงการรักการอ่าน
7. โครงการห้องสมุดดิจิทัล4.0
8. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
ห้องสมุด
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ
2. โครงการประเมินความพึงพอใจ ของสถาน
ประกอบการทีรับผู้เรียนเข้าฝึกงาน
3. โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
4. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
6. โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
7. โครงการจัดการเรียนการส่วนร่วมกับสถาน
ประกอบการ
8. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระบบทวิ
ภาคี
9. โครงการบันทึกข้อตกลงร่วมมือจัดการเรียน
การสอนร่วมกับสถานประกอบการ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษา
(ศึกษาดูงาน)
3. โครงการพัฒนาความรู้ความสามรถในการ
ประกันคุณภาพ
4. โครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยการ
บริหารจัดการ
5. โครงการจัดซื้อ/ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
6. โครงการค่าระบบติดตามนักเรียน โครงการ
อาชีวะอาสาปีใหม่
7. โครงการอาชีวะอาสาสงกรานต์
8. โครงการบริการวิชาชีพเพื่อชุมชน
9. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชมFix it center
10. โครงการสอนวิชาชีพเพื่อประชาชน108
อาชีพ
11. โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ

