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ตอนที่  1 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 

ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ 

1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

1 4 5     9 4.5 
2 5 5 5 4 4 4 27 4.5 
3 5 5 5 5   20 5 
4 4      4 4 

รวม       60 4.61 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1.1 ระดับตัวบ่งชี้ 

 1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ”ดีมาก”   จ านวน......8.......ตัวบ่งชี้ 
 1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน.......5......ตัวบ่งชี้ 
 1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน.......-.......ตัวบ่งชี้ 
 1.1.4จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน.......-.......ตัวบ่งชี้ 
 
1.2 จุดเด่น (กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำร
อำชีวศึกษำที่ส่งผลให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด) 

- วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ด าเนินการตามกระบวนการ ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา ต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน อันจะส่งผลดีต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 - นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐานและทักษะเฉพาะตนเอง ทั้ งในด้านการพูดสุนทรพจน์  และการแข่งขันกรีฑา การแข่งขัน             
สาขางานยานยนต์ ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ และการแข่งขันรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง Honda  
Eco 



 - ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละ ทุ่มเท
เวลา และทรัพยากรในการฝึกฝนพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างเต็มที่ 

- วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาได้บูรณาการความรู้วิชาการ และทักษะวิชาชีพเพ่ือให้เกิดชิ้นงานและองค์ความรู้ เป็นสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และพัฒนาให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพมี
มาตรฐานในระดับสากลต่อไป 
 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ (กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในกำรอำชีวศึกษำที่ส่งผลให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด) 

- วิทยาลัยฯได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการกิจกรรมต่างๆ แต่เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งจัดตั้งได้มานาน มีภาระงานที่ต้องด าเนินงานมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมากมาย บางอย่างอยู่ในแผนปฏิบัติงานบางอย่างเป็นภาระงานใหม่หรือปัญหางานเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการโดยทันที จึงท าให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณ ที่ได้รับจ านวนไม่มากนัก ตามจ านวนของนักศึกษา
ที่มีอยู่ต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการและเงินงบประมาณตามความจ าเป็น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษามากที่สุด และวิทยาลัยฯได้พยายาม บริหารจัดการเงิน เพื่อจ่ายค่า
วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม 

- วิทยาลัยฯยังขาดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร สื่อการเรียนการสอนเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณที่ได้รับอย่างจ ากัดตามจ านวนรายหัวของนักเรียน นักศึกษาแต่วิทยาลัยฯ มีความ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาในด้านอ่ืนๆ จึงท าให้มีเครื่องมือ  เครื่องจักร สื่อ
การเรียนการสอน ที่ทันสมัยยังไม่พอเพียงต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

- วิทยาลัยฯควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน การจัดท าพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- วิทยาลัยฯควรจัดท าโครงงานอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องกระบวนการวิจัยเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และจัดท าสิ่งประดิษฐ์ 
 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (กำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ) 

- วิทยาลัยฯควรพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ให้ครูผู้สอนติดตาม
ดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ าอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นและส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษามากขึ้น 

- ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าติดตามในเรื่องการ
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม และลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมเพ่ือให้จบการศึกษาตามเกณฑ์ 



- วิทยาลัยฯต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาแล้วน ามาก าหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงาน ซึ่งสถานศึกษาต้องมีกระบวนการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- วิทยาลัยฯ ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่า บุคคล ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับเงินบริจาคหรือ เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจน สื่อการเรียน 
การสอน เพ่ือให้ครูน ามาพัฒนาการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งฯ ขึ้น 

-วิทยาลัยฯ ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการถึงกระบวนการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ 
หรือเอกสารประกอบการสอน เทคนิคและวิธีการสอนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง การวิจัยและ
พัฒนารายวิชาที่ท าการสอนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของครู อันจะส่งถึงผลให้เกิดคุณภาพในการสอน
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
 ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
 ที่ตั้ง เลขที่ 70 หมู่ 6 ต าบล ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130  
 โทรศัพท์ 045-651641 
 Websitewww.krtc.ac.thโทรสำร 045-651641 
 E-mailkrtc 045651641 @gmail.com 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 เอกลกัษณ์บริการชุมชน  
 อัตลักษณ์ทักษะดี มีสัมมาคารวะ 
 ปรัชญำรู้จริง ท าได้ นิสัยดี 
 ค ำขวัญมีวินัย ใจบริการ ช านาญวิชาชีพ 
 พระพุทธรูปประจ ำวิทยำลัยพระพุทธรูปปางสมาธิ 

สีประจ ำวิทยำลัยสีฟ้า-สีเลือดหมู 
ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัยต้นตะเคียน 

  
สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกันทรารมย์ อ าเภอ 
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่บริการครอบคลุม 16 ต าบล มีประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีเชื้อสาย 
ไทย-ลาว และเชื้อสายไทย-จีน อยู่ร่วมกัน ในพ้ืนที่เขตเทศบาลมีชุมชนทั้งหมด 17 ชุมชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ มีผู้นับถือศาสนาคริสต์อยู่เล็กน้อย โดยมีโบสถ์ของศาสนาคริสต์อยู่ 1 โบสถ์ สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมท าการค้าขาย และการบริการขนาดเล็ก ส่วนชุมชนรอบนอกและต าบลอ่ืนๆ จะประกอบอาชีพทางการ
เกษตร เช่นการท านาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก และท าไร่ปลูกผัก,พริก,หอม,กระเทียมตลอดจนเลี้ยงสัตว์และท า
ประมงเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากฤดูการท านา 

ประชาชนในอ าเภอกันทรารมย์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และลักษณะการปกครองตามครรลองแห่ง ฮีต 12 ครอง 14 ที่ยึดถือมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประชากรของอ าเภอกันทรารมย์มีความรักใคร่สามัคคีกันและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น วัด ,บ้าน,โรงเรียน,ชุมชน 
ตลอดจนองค์กรต่างๆในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีอาชีพออกสู่
สังคม 

 
 
 
 
 
ผนภูมิการบริหารของสถ 

http://www.krtc.ac.th/


2.2.2 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ประธาน 
2 นายพลวุฒิ แก้วสง่า กรรมการ 
3 นางสาววาสนา ยานารมย์ กรรมการ 

4 นายสิทธิรัตน์ มิรัตนไพร กรรมการ 

5 นายเฉลิมพล แก้วพรหม กรรมการ 

6 นายทวีสุดหล้า              กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายสุริยา   ภิรมย์                ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
8 นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายวีระพงษ์ศิลาคุปต์             ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายโกศล  โสดา                 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายเดช         ทองแก้ว  ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
12 นางสาวปฏิญญา   มีคุณลิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นางสาวปรียาภรณ์ ประภาสัย ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
14 นางสาวนารีรัศม์ิ  หินลาด กรรมการและเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสุจิตร           พิมโคตร              ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
16 นายธนิตพงษ์ลุละ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
17 นายปรเมษฐ์          เวชกามา              ผู้ทรงคุณวุฒิ 
18 นางสาวพิมณัฐฐา แก้วตา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2.3 จ ำนวนครู จ ำแนกตำมแผนกวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
 
 
 

แผนกวิชำ/สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

 
จ ำนวน 
(คน) 

 
สถำนภำพ 

ใบประกอบ
วิชำชีพ 

 
วุฒิกำรศึกษำ 

คร
ูปร

ะจ
 ำ 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
ำเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
ำโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
ำต

รี 

ต่ ำ
กว่

ำ 
ปร

ิญ
ญ

ำต
รี 

สาขางานช่างยนต์ 9 2 7 6 3 - 1 8 - 
สาขางานช่างกลโรงงาน 4 - 4 2 2 - - 4 - 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 3 1 2 1 2 - - 3 - 
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5 1 4 2 3 - - 5  
สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 - 2 - 2 - - 2 - 
สาขางานการบัญชี 4 - 4 2 2 - 1 3 - 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 2 3 1 - 1 3 - 
สาขางานธุรกิจค้าปลีก 1 - 1 1 - - - 1 - 

 
2.2.4 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
 

ฝ่ำย/แผนกวิชำ/งำน 

 
 
จ ำนวน(คน) 

สถำนภำพ 

ข้ำ
รำ

ชก
ำ

ร พน
ักง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

ลูก
จ้ำ

งป
ร

ะจ
 ำ 

ลูก
จ้ำ

ง
ชั่ว

คร
ำว

 
 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
1. งานบริงานงานทั่วไป  
(งาน 1-3มีธุรการคนเดียวกัน 2คน) 
 2. งานบุคลากร 
3. งานการบัญชี 
4. งานพัสดุ 
 5. งานอาคารสถานที่ (งาน 5-6 มีธุรการคน
เดียวกัน) 
 6. งานประชาสัมพันธ์ 
7. งานทะเบียน 
 8. งานการเงิน 

รวม  8  งำน 

 
2 
 

 
 

3 
1 
 
 
1 
2 

 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 

 
 
- 

- 
 

     - 
- 

- 

 
2 
 
 
 
3 
1 
 
1 
1 
2 

 
  สถำนภำพ 



 
ฝ่ำย/แผนกวิชำ/งำน 

 
จ ำนวน(คน) 

ข้ำ
รำ

ช 
กำ

ร 

พน
ักง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

ลูก
จ้ำ

ง 
ปร

ะจ
 ำ 

ลูก
จ้ำ

ง
ชั่ว

คร
ำว

 
 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
1. งานวางแผนและงบประมาณ 

(งาน 1-4  มีธุรการคนเดียวกัน 1 คน) 
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4. งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 
     การศึกษา   
 5. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ  
     ธุรกิจ 
(งาน 5-6  มีธุรการคนเดียวกัน 1 คน) 
6. งานความร่วมมือ 

รวม  6  งำน 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
      (งาน 1-2 มีธุรการคนเดียวกัน1 คน) 
  2. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
3. งานครูที่ปรึกษา 
 (งาน 3-6 มีธุรการคนเดียวกัน 1 คน) 
4. งานปกครอง 
5. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
6. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

รวม  6  งำน 

 
1 
 

 
1 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
1 
 

 
1 

ฝ่ำยวิชำกำร 
1. แผนกวิชา  (งาน 1-3 มีธุรการคนเดียวกัน  
1 คน) 
  2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4. งานสื่อการเรียนการสอน 
      (งาน 4-6 มีธุรการคนเดียวกัน 1 คน) 
  5. งานวัดผลและประเมินผล 
  6. งานวิทยบริการและห้องสมุด 

รวม 6  งำน 

 
1 
 

 
 

1 

 
- 
 

 
 

- 

 
- 
 

 
 

- 

 
- 
 

 
 

- 

 
1 
 

 
 

1 

 
 
 



2.2.5 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน และช้ันปี 
 (ปทีี่จัดท ำรำยงำน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) 

ระดับ/สำขำงำน ชั้นปี รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานช่างยนต์ 
- สาขางานช่างกลโรงงาน 
 - สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม 

 
81 
60 
31 
37 
22 
80 
46 
357 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
127 
52 
23 
49 
6 
95 
37 
389 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
124 

- 
17 
41 
- 

53 
50 
285 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
332 
112 
71 
127 
28 
228 
133 

1,031 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
- สาขางานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก 

รวม 

 
17 
15 
7 
 
- 
 

15 
2 
- 

56 

 
25 
- 

26 
 
6 
 

16 
17 
2 
92 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
24 
- 

16 
 
- 
 

15 
2 
- 

57 

 
25 
- 

15 
 
7 
 
9 
9 
- 

65 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
91 
15 
64 
 

13 
 

55 
30 
2 

270 
รวมทั้งหมด 413 92 - 446 65 - 285 - - 1,301 

 
2.2.6 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน ละช้ันปี (ทวิภาศึกษา) 
 

ระดับ/สำขำงำน ชั้นปี รวม 
1 2 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - - - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) - -  - 

รวมทั้งหมด - - - - 
 



2.2.7 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

 
 

ระดับชั้น 

 

สำขำงำน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปกต ิ ทวิภำคี เทียบโอน 

ปวช. สำขำช่ำงยนต์ 42   

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 13   

สาขางานการบัญชี 31   

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32   

สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 10   

รวม 128   

 

 

ปวส. 

สาขางานเทคนิคยานยนต์  - 36 - 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - 25 - 

สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 - - 

สาขางานการบัญชี 10 7 - 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 8 - 

รวม 16 76 - 

รวมทั้งสิ้น 144 76  

 

(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  (ทวิศึกษา) 
-คน 

 
 
 
 
 
 
 



2.3 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
2.3.1 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ) 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
1 1. นายครรชิต      สุมลศิลป์ 

2. นายวุฒิศักดิ์     ธรรมแก้ว 
3. นายอ านาจ      เนตรภักดี 

แข่ งขั นทั กษะวิชำชีพ “ทั กษะเครื่ องยนต์ เล็ กและ
จักรยำนยนต์(ปวช.) 
-ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 
-ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุรินทร์ ปี
การศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติจังหวัดระยองปีการศึกษา 2559 

2 1. นายสิทธิศักดิ์   ศรเพชร 
2. นายภูวดล      จงรักษ์ 
3. นายอดิศักดิ์    มูลตระกูล 

แข่งขันทักษะวิชำชีพ “กำรแข่งขันทักษะติดตั้งจำนรับ
สัญญำดำวเทียม” ระดับ ปวช. 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปี
การศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัลทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ปี
การศึกษา 2559 

3 1. นางสาวศิริวัฒน์  บุตรโสภา 
 

- การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 
- เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การบัญชี ทักษะการใช้   
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี” ระดับ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 

4 1. นางสาวธนากร    สายแก้ว แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  
-ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2559 
 

5 1.นางสาวกาญจนาพร  ตัดสมัย 
2. นางสาวดวงพร        ราชคุณ 

- ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานการบัญชี ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 
 
 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
6 1. นางสาวจิตตะวัน     ทองลือ กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

-ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2559 

7 1. นางสาวธนิษฐา       แสวงพันธ์   แข่งขันทักษะกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทย  
-ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 
-ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 
2559 

8 1. นางสาวสโรชา      วงศ์กา แข่งขันทักษะรักกำรอ่ำน 
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 
-ได้เข้าร่วมการประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา 2559 

9 1. นายสถาพร    จิตพรม แข่งขันทักษะกำรเล่ำนิทำนพื้นบ้ำน 
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2559 

10 1. นายปิยะรัตน์        โสดา 
2. นายศักดา          จิตวิขาม  

- แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา 
ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 
 
 

11 1. นางสาวศรีสุดา       พรมโสดา 
2. นางสาวธิติมา        บุญเฉลิม 
3. นางสาวสุพรรณิกา  ศิรินัย 

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
ประชำรัฐร่วมใจ 
ประเภทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เรื่องสบู่สครับสมุนไพร 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดอุบลราชธานีปีการศึกษา 2559 
 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
12 1. นายเอกชัย         กิจวิทย์ 

2. นางสาวรจนา     วงค์ใหญ่ 
3. นายสถาพร        สังวาล 
4. นายธงชัย           ลางาม 

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
ประชำรัฐร่วมใจ 
ประเภทที่ 1พัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องแท่นวางอุปกรณ์บัดกรี
อเนกประสงค์ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดอุบลราชธานีปีการศึกษา 2559 

13 1. นายกิตติศักดิ์       ราชวันดี กำรแข่งขันกรีฑำ 
- รางวัลชนะเลิศวิ่ง 800 ม. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี
การศึกษา 2559 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งวิบาก 2,000 ม. ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2559 
- รางวัลชนะเลิศวิ่ง 1,500 ม. ระดับชาติ จังหวัดสงขลาปี
การศึกษา 2559 

14 1. นายสุริยา           ส าลี กำรแข่งขันกรีฑำ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิง่ 100 ม. การแข่งขันกรีฑา  
อิเดมิตสึกรังด์ปรีซ์ แห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2559 
- รางวั ลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 วิ่ ง 100 ม. ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2559 

15 1. นายปฏิวัติ          กลิ่มเกลี้ยง กำรแข่งขันกรีฑำ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 400 ม.  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 
 

16 1. นายอาจณรงค์    ดวงวงษา กำรแข่งขันกีฬำมวยไทยสมัครเล่น น้ ำหนักไม่เกิน ๘๐กก. 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาศรีสะเกษปี
การศึกษา 2559 
- รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ จังหวัดสงขลา           
ปีการศึกษา 2559 
 

17 1. นายเกียรติพงษ์   ดีงูเหลือม กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาศรีสะเกษ 
ปีการศึกษา 2559 
 
 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
18 1. นายปิยะราช        บุราณบุรี 

2. นางสาวศรีสุดา     พรมโสดา 
3. นายวิเชียร           บุญรัตน์ 
4. นายศศิวิมล          พาชนะ 
5. นางสาวดรุณี         ภาดี 
6. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ 
7. นายกมลฉัตร        สืบวงศ์ 
8. นายวุฒิศักดิ์         ธรรมแก้ว 
9. นางสาววนิดา        วงค์วุฒ 
10. นางสาวชนิกานต์  ค าตัน 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทยจังหวัดระยองปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 

19 1. นายกิตติชัย        ทองบุตร 
2. นายภาณุวัฒน์     ทองบุตร 
3. นายอัครวุฒิ        อาสาศึก 
4.  นายธีระยุทธ      ค าฉิม 
5. นายพีระพัฒน์     คนตรง 
6. นายค ารณ          วงศ์ชา 
7. นายอานนท์        บุตรสุข 
8. นายเกียรติศักดิ์    เหล่าเจริญ 

เข้ำร่วมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำ  
ช่อสะอำด 
- ได้รับระดับเหรียญทองปีการศึกษา 2559 
- ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  กิจกรรมผจญภัยชาย 
ปีการศึกษา 2559 
- รางวัลหมู่ลูกเสือ ล าดับที่  ๒ (ชาย) 
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2559 
 
 

20 1. นายชุติพงศ์ ทาสา 
2. นายณัฐพล ค าเพราะ 
3. นายธีรศักดิ์ กิ่งจันทร์ 
4. นายพรพิตร สายลุน 
6. นายธนากร ขอนศรี 
7. นายเกยีรติศักดิ์เหลาเจริญ 
8. นายพุฒิพงษ์ รินรมย์ 
9. นายครรชิต สุมลศิลป์ 
10. นายบุลวัชร์ แก้วศรี 
11. นายธนาพิพัฒน์เหล็กเพชร 
12. นายวราพล เถาว์โมลา 
13. นายศุภกร ต้นเกษ 
14. นายวุฒิศักดิ์ ธรรมแก้ว 
15. นายทัศธนา อยู่สุข 
16. นายพิชิต ภูมลี 
17. นายภูมินทร์ ศรีรักษา 
18. นายเอกชัย หอมจันทร์ 
19. นายอภิสิทธิ์ เชื้อทอง 

- โครงการ Honda Eco แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
ครั้งที่ 19 ได้ล าดับที่ 46 ของประเทศปีการศึกษา 2559 
 
 



 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก จ านวน  64 คน 
 
2.3.2 รำงวัลและผลงำนของ ผู้บริหำร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ) 

1. นำยเทอดศักดิ์  สรรพศรี 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษา

จังหวัดศรสีะเกษ 
2. นำยพิชิตชัย  เครือรัตน์ 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ ลดละเลิกบุหรี่และสิ่งเสพติด ในวันงดสูบบุหรี่โลก 
3. นำยวิโรจน์  ธิมำ 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ด้านผู้บริหารสถานศึกษา จากคุรุสภา ประจ าปี
การศึกษา 2559 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

4. นำยพลวุฒิ  แก้วสง่ำ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ 
5. นำยสิทธิรัตน์  มิรัตนไพร 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทย ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ได้ผ่ านการฝึกอบรมวิชาผู้ ก ากับลูก เสือวิสามัญ  ขั้นความรู้ชั้ นสู งรุ่นที่  2/2559                         
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55208 การ
บริหารงานพัสดุ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรม“เชิงปฏิบัติการการจัดท า
ส า รส น เท ศ เพ่ื อ ก ารว า งแ ผ น ”โด ย ใช้ Prajya–kmเป็ น ฐ าน  ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ .2 5 5 9                         
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการด าเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี พ.ศ.2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55208 การบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่ การปฏิบัติ งาน เป็นฐานและผ่ าน เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55208         
ระเบียบงานสารบรรณ 



  - ได้รับมอบเกียรติบัตรได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่ การปฏิบัติ งาน เป็นฐานและผ่ าน เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55208         
จริยธรรมส าหรับนักบริหาร 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
6. นำยเฉลิมพล   แก้วพรหม 

- เป็นคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชางานกลึง ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระยอง 

7. นำงสำววำสนำ  ยำนำรมย์ 
- ได้ผ่านการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนและการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.2560 ณ จังหวัดปทุมธานี 
 

2.3.3 รำงวัลและผลงำนของ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
กำรศึกษำ) 

1. นำยประสิทธิ์  เจริญสุข 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2559 งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด              

ศรีสะเกษ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภทวิ่ง 5,000 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภทวิ่ง 8 ,000 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์”   
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท ทุ่มน้ าหนัก ชาย การแข่งขันกรีฑา

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่งวิบาก 2 ,000 เมตร ชาย การแข่งขัน
กรีฑาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่ง 400 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่ง 100 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่ง 1 ,500 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกรีฑา อเดมิตสึกรังด์ปรีย์ แห่งประเทศไทย 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 



- ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดรักการอ่านภาษาไทย การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกรีฑาดีเยี่ยมเมืองแคนเกมส์ จังหวัดขอนแก่น 
2. นำงสำวล ำภู  ศรีสุธรรม 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
3. นำยวุฒิศักดิ์  เรืองศรี 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
4. นำยมงคลชัย  ทองสุ 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
 

5. นำยวิโรจน์  ลิ้มปรีดีชัย 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นงานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 6. นำงสำวพรนภำ  รองทอง 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นงานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น

ที่ 1/2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                      

ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการวิชาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรการอบรมตามโครงการอบรม “เชิงปฏิบัติการการจัดท าสารสนเทศ

เพ่ือการวางแผน”โดยใช้ Prajya-km เป็นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร เนื่องในงาน “โครงการวันวิทยาศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา 2559 
- Has been successfully in participated in Communicative English Training for 

Vocational Teachers  
- ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา                    

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา                    

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้ก ากับลูกเสือกองที่ 3 รางวัลหมู่ลูกเสือดีเด่นระดับเหรียญทอง 

จังหวัดสารคาม 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย  
- ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้ฝึกซ้อมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
7. นำยพงศ์ธร  แก้วเนตร 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นงานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 



  - ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “ประชารัฐร่วมใจพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 8. นำงสำวจุฑำมำศ  พิงพำต 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นงานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 - ได้รับมอบเกียรติครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ 
๓ ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี  

- ได้รับมอบเกียรติครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ประเภทที่ ๓ ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 9. นำงสำวพนิตชำ  โพธิสำร 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 10. นำงสำวอรวรรณ  ศีลให้อยู่สุข 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 11. นำยธนิตพงษ์  ลุละ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 12. นำยเดช  ทองแก้ว 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 13. นำงสำวพิมณัฐฐำ  แก้วตำ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 14. นำยโกศล   โสดำ 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๙  
ประเภทที่ ๓ ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

- เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓ 
ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

15. นำยณรงค์เดช  เสนำะ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 



16. นำงสำวอรุณศรี   หมำยม่ัน 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
17. นำงสำวกันยำรัตน์  พรมพิลำ 

   - เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกรีฑา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี ๑ วิ่ง๑,๕๐๐ 
เมตรชาย และได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี ๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตรชาย แข่งขันระดับชาติ “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลา 

 
- เป็นผู้ช่วยผูฝ้ึกสอนกรีฑา ประเภท ทุ่มน้ าหนักชาย ประเภท วิ่ง ๘๐๐ เมตร ชาย 

“พนมรุ้งเกมส์” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ 
- เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓  

 ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ จังหวัด 
 อุบลราชธานี  

- เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓  
ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้รับรางวัลเหรียญทองแดง “ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” 

- ครูที่ปรึกษาแข่งทักษะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน ได้รางวัลเหรียญเงิน 
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ประจ าปี ๒๕๕๘ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

18. นำงสำวปฏิญญำ   มีคุณลิ์ 
- เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓  

ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ จังหวัด 
อุบลราชธานี  

- เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓  
ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ได้รางวัลเหรียญทองแดง “ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

19. นำงสำวบุหลัน   ประสมพันธ์ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา 

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 20. นำงสำวนำรีรัศม์ิ  หินลำด 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  



อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 21. นำงสำวอรอนงค์  ภำษี 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 22. นำงสำวรพีพร  พิมโคตร 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

23. นำยสุริยำ  ภิรมย์ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประกอบและการตรวจซ่อมเครื่อง 

ขยายเสียง (ทีม ระดับ ปวช.) ได้รับมอบเกียรติบัตรการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษประจ าปีการศึกษา 2559 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ“ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจ าปี 
การศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “ประชารัฐร่วมใจพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

- ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
- ได้รับ เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาผลงานสิ่ งประดิษฐ์  แท่นวางอุปกรณ์บัดกรี

เอนกประสงค์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ล้านพัฒนาคุณภาพ “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม 
การอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

- ได้รับเกียรติบัตร เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในต าแหน่ง รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ1  
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

24. นำงสำวปรียำภรณ์   ประภำสัย 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

25. นำยเดช  ทองแก้ว 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรม ระบบส่งก าลังอัตโนมัติ CAV และเกียร์ธรรมดา/ 

อัตโนมัติ 6 สปีด ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ ด้านการขายและ 
การบริการหลังการขาย อีซูซุครั้งที่ 1/2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเครื่องยนต์เล็ก
และจักรยานยนต์ (ปวช.) ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 



  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานในโครงการประกวดโครงงาน
วิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

  - Has been successfully participated in Communicative English Training for  
Vocational Teachers  

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องยนต์เล็ก 
และจักรยานยนต์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้ง 
ที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรแกนน า  
เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ สู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

26. ว่ำที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเครื่องยนต์เล็ก 

และจักรยานยนต์ (ปวช.) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ การ 
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 
การศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 2 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 
2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ชนะเลิศ 
อันดับ 1 การแข่งขันยิงปืนด้วยกระสุนจริง ในการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 
2559 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกันทรารมย์ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เป็นวิทยากรฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคที่ตั้งปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในต าแหน่ง ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 1  
  - ได้ รับมอบเกียรติบั ตร (ผู้ จัดการทีมกีฬามวย) การแข่ งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ช่อสะอาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมให้มีความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและ
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ ด้านการขายและ
การบริการหลังการขาย อีซูซุ ครั้งที่ 1/2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดท าฐานทดสอบก าลังใจและจัดท าฐานเดินทางไกล 
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2559 



  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการประกวดวิชาชีพ (Project) 
ตามหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยส าราญ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ต าแหน่งครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 57 
กก. (ชาย) 
 

27. นายวีระพงษ์   ศิลาคุปต์ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ครั้งที่ 16 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
การศึกษา 2549 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน อบรมแกนน าเยาวชน
เครือข่ายต่อต้านยาเสพติด 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเป็นเรื่อง การสอนเป็น
ชิ้นงาน การสอนเป็นโครงการ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรม “เชิงปฏิบัติการการจัดท า
สารสนเทศเพ่ือการวางแผน” Prajya-km เป็นฐานประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร “โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559”การประกวด   
โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมส่งเสริมศิลปะการผูกผ้าประดับเวที ประจ าปี
การศึกษา 2559 

28. นำยฐำปกรณ์  บุภู่ 
 - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 - Has been successfully participated in Communicative English Training for 

Vocational Teachers 



 - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ก ากับลูกเสือกลาง 4  รางวัลหมู่ลูกเสือดีเด่น ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน ทักษะสาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดงทักษะสาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดงทักษะสาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  

 - ได้รับมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน  

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรแกนน า 
เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ สู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมส่งเสริมศิลปะการผูกผ้าประดับเวที ประจ าปี
การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.4 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ) 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
1 1. นายครรชิต      สุมลศิลป์ 

2. นายวุฒิศักดิ์     ธรรมแก้ว 
3. นายอ านาจ      เนตรภักดี 

แข่ งขั นทั กษะวิชำชีพ “ทั กษะเครื่ องยนต์ เล็ กและ
จักรยำนยนต์(ปวช.) 
-ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 
-ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุรินทร์ ปี
การศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติจังหวัดระยองปีการศึกษา 2559 

2 1. นายสิทธิศักดิ์   ศรเพชร 
2. นายภูวดล      จงรักษ์ 
3. นายอดิศักดิ์    มูลตระกูล 

แข่งขันทักษะวิชำชีพ “กำรแข่งขันทักษะติดตั้งจำนรับ
สัญญำดำวเทียม” ระดับ ปวช. 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปี
การศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัลทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์             
ปีการศึกษา 2559 

3 1. นางสาวศิริวัฒน์  บุตรโสภา 
 

- การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  ได้รั บ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 
- เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การบัญชี ทักษะการใช้   
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี” (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 

4 1. นางสาวธนากร    สายแก้ว แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  
-ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 

5 1.นางสาวกาญจนาพร  ตัดสมัย 
2. นางสาวดวงพร        ราชคุณ 

- ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานการบัญชี ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2559 

6 1. นางสาวจิตตะวัน     ทองลือ กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
-ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2559 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
7 1. นางสาวธนิษฐา       แสวงพันธ์   แข่งขันทักษะกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทย  

-ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 
-ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติจังหวัดระยองปีการศึกษา 
2559 

8 1. นางสาวสโรชา      วงศ์กา แข่งขันทักษะรักกำรอ่ำน 
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 
-ได้เข้าร่วมการประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา 2559 

9 1. นายสถาพร    จิตพรม แข่งขันทักษะกำรเล่ำนิทำนพื้นบ้ำน 
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2559 

10 1. นายปิยะรัตน์        โสดา 
2. นายศักดา          จิตวิขาม  

- แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา 
ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 
 

11 1. นางสาวศรีสุดา       พรมโสดา 
2. นางสาวธิติมา        บุญเฉลิม 
3. นางสาวสุพรรณิกา  ศิรินัย 

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
ประชำรัฐร่วมใจ 
ประเภทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เรื่องสบู่สครับสมุนไพร 

  - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดอุบลราชธานีปีการศึกษา 2559 

12 1. นายเอกชัย         กิจวิทย์ 
2. นางสาวรจนา     วงค์ใหญ่ 
3. นายสถาพร        สังวาล 
4. นายธงชัย           ลางาม 

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
ประชำรัฐร่วมใจ 
ประเภทที่ 1พัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องแท่งวางอุปกรณ์ 
การบัดกรีอเนกประสงค์ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

จังหวัดอุบลราชธานีปีการศึกษา 2559 
13 1. นายกิตติศักดิ์       ราชวันดี กำรแข่งขันกรีฑำ 

- รางวัลชนะเลิศวิ่ง 800 ม. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี
การศึกษา 2559 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งวิบาก 2,000 ม. ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2559 
- รางวัลชนะเลิศวิ่ง 1,500 ม. ระดับชาติ จังหวัดสงขลา ปี
การศึกษา 2559 

14 1. นายสุริยา           ส าลี กำรแข่งขันกรีฑำ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิง่ 100 ม. การแข่งขันกรีฑา  
อิเดมิตสึกรังด์ปรีซ์ แห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2559 
- รางวั ลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 วิ่ ง 100 ม. ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2559 

15 1. นายปฏิวัติ          กลิ่มเกลี้ยง กำรแข่งขันกรีฑำ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 400 ม.  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 

16 1. นายอาจณรงค์    ดวงวงษา กำรแข่งขันกีฬำมวยไทยสมัครเล่น น้ ำหนักไม่เกิน ๘๐กก. 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาศรีสะเกษ         
ปีการศึกษา 2559 
- รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559 

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ จังหวัดสงขลา ปี
การศึกษา 2559 

17 1. นายเกียรติพงษ์   ดีงูเหลือม กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาศรีสะเกษ ปี
การศึกษา 2559 

18 1. นายปิยะราช        บุราณบุรี 
2. นางสาวศรีสุดา     พรมโสดา 
3. นายวิเชียร           บุญรัตน์ 
4. นายศศิวิมล          พาชนะ 
5. นางสาวดรุณี         ภาดี 
6. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ 
7. นายกมลฉัตร        สืบวงศ์ 
8. นายวุฒิศักดิ์         ธรรมแก้ว 
9. นางสาววนิดา        วงค์วุฒ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทยปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
 10. นางสาวชนิกานต์  ค าตัน  

19 1. นายกิตติชัย        ทองบุตร 
2. นายภาณุวัฒน์     ทองบุตร 
3. นายอัครวุฒิ        อาสาศึก 
4.  นายธีระยุทธ      ค าฉิม 
5. นายพีระพัฒน์     คนตรง 
6. นายค ารณ          วงศ์ชา 
7. นายอานนท์        บุตรสุข 
8. นายเกียรติศักดิ์    เหล่าเจริญ 

เข้ำร่วมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำ  
ช่อสะอำด 
- ได้รับระดับเหรียญทอง 
- ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  กิจกรรมผจญภัยชาย 
- รางวัลหมู่ลูกเสือ ล าดับที่  ๒ (ชาย) 
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

20 1. นางสาวนิสา      สุธาบุญ 
2. นางสาวมุฑิตา    หวายเครือ 
3. นางสาวอังคณา   ตังสุข 

ให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดูน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน  (Child Development center  
Is home to Loudoun. Administrative Loudoun) 
 

21 1. นางสาวปิยะกาญจน์  คงสิม 
2.นางสาวอัญชลี          จันทร์แสง 

ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ศูนย์พัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลผักแพว  (Website Design  and  
Development center  District  Administrative 
Office of the vegetable patch) 
 

22 1. นางสาวสมพิศ  พ้ืนพรม 
2. นางสาวอารียา  บุญสงค์ 
3. นางสาวสุนิตา    สิทธิจันทร์ 

ให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็ก ต าบลโนนสังข์ 
 (Building site  Development center  district 
Nonsang) 
 

23 1. นายปิยะรัตน์     โสดา 
2. นายศุภวิชญ์      กรรมจันทร์ 
3. นายชิตะพล      บุญเรืองศรี 

ให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักบุ้ง  
  (Create  A  site   Development center  Ban PhukBung) 

24 1. นายอิสระพงศ์    เขตต์สกุล 
2. นางสาวแคทรียา  สายพงษ์ 
3. นางสาวกาญจนา  สิมณ ี

ให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักบุ้ง  
  (Create  A  site   Development center  Ban PhukBung) 

25 1. นางสาวกาญจนา  พ้ืนอินทร์ 
2. นายคงฤทธิ์         กาละพันธ์ 
3. นางสาวจีรนันท์    ศรีด้วง 

ให้ความรู้เรื่องการจัดท าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านละเอาะ 
  (The  prepation  the  Website Banla – Oschoot) 
 

26 1. นางสาวปนัดดา        ค าภาสุข 
2. นางสาวถนอมพรรณ คชแพทย์ 
3. นางสาวจารุภรณ์      กิ่งทอง 

ให้ความรู้เรื่องการจัดท าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกล้วย 
  (WebsiteCreate of Ban kluay School) 

27 1. นางสาวสุชานรี        จีนเมือง 
2. นางสาวฝอยฝน       ทองละมุล 
3. นางสาวศิริวิภา        บุญล้อม 

ให้ความรู้เรื่องการจัดท าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
  (Websitedesign and Development  Panangwittaya 
 School) 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
28 1. นางสาวกิ่งมณี        รอดภักดี 

2. นางสาวยมล        ศราภัยวานิช 
3. นางสาวธัญญารัตน์   ชาญนอก 

ให้ความรู้เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
  (CAI Computer And Information profession) 
 

29 1. นายวราพล            เถาว์โมลา 
2. นายปารเมษฐ์         เฉลิม 
3. นายธีรพงศ์             ชิณวงษ ์
4. นายฐิติวัฒน์           แก้วพวง 
5. นายธนาวุฒิ           คะนะสอน  
6. นายธนพร             เฉลิมบุญ 
7.นายธนาพร             ขอนศรี 

ด าเนินโครงการ  “PTT  Engine Up 2017  : มาตรการ 
ประหยัดพลังงานเพ่ือประชาชน  28 ธ.ค 59” 
 

 8.นายธรนัย              พันธ์ผา 
9.นายนนทวัฒน์         พันธ์ผา 
10. นายปิยะวัฒน์      บุญพอ 

 

30 1. นายชุติพงศ์ ทาสา 
2. นายณัฐพล ค าเพราะ 
3. นายธีรศักดิ์ กิ่งจันทร์ 
4. นายพรพิตร สายลุน 
6. นายธนากร ขอนศรี 

- โครงการ Honda Eco แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
ครั้งที่ 19  ปีการซึกษา 2559 ได้ล าดับที่ 46 ของประเทศ 
 

 7. นายเกียรติศักดิ์เหลาเจริญ 
8. นายพุฒิพงษ์ รินรมย์ 
9. นายครรชิต สุมลศิลป์ 
10. นายบุลวัชร์ แก้วศรี 
11. นายธนาพิพัฒน์เหล็กเพชร 
12. นายวราพล เถาว์โมลา 
13. นายศุภกร ต้นเกษ 
14. นายวุฒิศักดิ์ ธรรมแก้ว 
15. นายทัศธนา อยู่สุข 
16. นายพิชิต ภูมลี 
17. นายภูมินทร์ ศรีรักษา 
18. นายเอกชัย หอมจันทร์ 
18. นายอภิสิทธิ์ เชื้อทอง 

 

 
  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก จ านวน  98 คนต่อ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  1,301  คน 
 
 



ตอนที่ 3 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 
3.1 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

3.1.1 ปรัชญำ 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ “รู้จริง ท าได้ นิสัยดี” 
 

3.1.2 วิสัยทัศน์    
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เป็นสถานศึกษาของชุมชนท้องถิ่นด้านอาชีวศึกษาในระดับฝีมือและ

เทคนิคที่ได้มาตรฐาน 
 

3.1.3 พันธกิจ 
1. จัดการอาชีวศึกษาในระบบ  และทวิภาคีท่ีมีมาตรฐาน  โดยสอดคล้องความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น  ตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระร่วมมือกับสถานศึกษา  และหน่วยงานอื่น  ระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในสังคม 

2. พัฒนาลักษณะนิสัยผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
3. ให้บริการชุมชน  โดยใช้วิชาชีพบริการชุมชน  และสอนวิชาชีพแก่ชุมชนวิจัย และสร้างนวัตกรรม

เกี่ยวกับการเรียน การสอนอาชีวศึกษา   และการประกอบอาชีพ ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
 

3.1.4 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ“ทักษะดี มีสัมมาคารวะ” 
 

3.1.5 รำยจ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัดสรรงบด าเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 16,346,594 (สิบหกล้านสามแสน

สี่หมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) และได้จัดสรรใช้จ่ายในการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
รำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ร้อยละ หมำยเหตุ 
1.รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
เรียนการสอน 
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนใช้
ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือ
ท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การ
ประกวดการแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ 
การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 

781,600.3 
 
176,384.50 
 
 
840,333.38 
 
 
817,329.7 
 
 
 
 
 

321,654 

4.78 
 

1.08 
 
 

5.14 
 
 

5.00 
 
 
 
 
 

1.96 

 

รวมรำยจ่ำย 2,937,301.88 17.97  



 * ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด ำเนินกำร หมายถึง ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ 

      สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยาฐานะของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
 
3.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินครั้ง
ล่ำสุด 

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ 
เม่ือวันที่ 15 กรกฎำคม 2560 
1. จ านวนครั้งและช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยฯ 
และโครงงานที่น าไปใช้และพัฒนา 
การเรียน การสอน ชุมชน สังคม มี
น้อยครั้ง และมีช่องทางน้อยช่องทาง 
 
 
 
2. การพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร
ท้องถิ่นที่จัดท าร่วมกับบุคลากร
ภายนอกยังมีจ านวนน้อยและควรจัด
เพ่ิมเติมให้หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 

1. วิทยาลัยฯมีนโยบายให้แผนกวิชา
จัดท า นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงการที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียน การสอน สร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและ
ประเทศชาติและจัดเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ที่จัดท าข้ึนไปยังหน่วยงาน 
ชุมชนต่างๆอย่างหลากหลายวิธี ทั้ง
ในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับ
ที่สูงชั้น กว่าระดับภาค 
 
 
2. วิทยาลัยฯได้ประชุมจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น โดยงานหลักสูตร 
และโครงการพิเศษ เพ่ือเปิดสอน
หลักสูตรระยะสั้นให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนผู้สนใจ 

1. วิทยาลัยมีการจัดท า
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จัดท า 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงาน ทุก
แผนกวิชา และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา และชุมชนได้
ตลอดจน ได้มีการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ได้ให้นักเรียน 
นักศึกษาในวิทยาลัยฯ 
ตลอดจนชุมชนต่างๆได้รับรู้
อย่างแพร่หลาย 
2. วิทยาลัยฯได้เปิดสอนระยะ
สั้นในหลักสูตรที่ประชาชน
สนใจ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานและประกอบอาชีพได้
จริง 

กำรประเมินคุณภำพภำยในโดย
หน่วยงำนต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 10 -  11สิงหาคม 2556 
1. สถานศึกษาควรชี้แจงให้
ครูผู้สอนและผู้ปกครองทราบถึง
เกณฑ์การทดสอบ V-Net ในระดับ 
ปวช.และปวส. 
 

1. วิทยาลัยฯ โดยคณะผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองและได้ชี้แจงให้ผู้ปกครอง
และนักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึง
ความส าคัญของการสอบ V-Net 
และการเตรียมพร้อมของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีจะเข้าสอบ 
 

1. ผู้ปกครองมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การสอบV-Net และนักเรียน 
นักศึกษาตระหนักและเตรียม
ความพร้อมตนเองเพ่ือการสอบ
V-Net 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินครั้ง
ล่ำสุด 

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 

2. สถานศึกษาควรมีการวาแผนการ
จัดการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย
รับทราบและร่วมกันระดมสมองใน
การก าหนดโครงการกิจกรรมที่จะ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วิทยาลัยฯได้ประชุมและมอบ
นโยบายให้ครูทุกคนมีแผนการเรียนรู้
ที่มีการบูรณาการรายวิชาต่างๆใน
การสอบ V-Net เข้าไปทบทวนให้กับ
นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะกลุ่ม 
ปวช.3 และ ปวส.2 
ที่ตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ และให้
หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ได้จัดท า
โครงการกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
อย่างเต็มความสามารถผลจากการ
ประชุมและระดมสมอง ท าให้
วิทยาลัยฯมีกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆเกิดขึ้นหลายโครงการ เช่น  
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบ 
V-Net  
- โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน 

2. นักเรียน นักศึกษา 
ที่เข้าสอบสอบ V-Netมีผล
การสอบสูงขึ้น จาก ปี
การศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - โครงการส่งเสริมภาษาต่าง 

ประเทศ  
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

 

3. สถานศึกษาควรมีนโยบายให้คร ู
ทุกคนต้องจัดการแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

- โครงการแข่งขันประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
- โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 

 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดย 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) 
เมื่อวันที่.................-..................... 

- - 



 
ตอนที่  4 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชาสาขางาน 
เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงานและมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นกำรประเมิน 

 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ 
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จาสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 –5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
  
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 1.วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัดท าแผนการเรียน ของแต่ละสาขาวิชา โดยวิทยาลัยฯจัดท า
หลักสูตร   ในรายวิชาหลักรวมทั้งหมดของหลักสูตร และในแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจและความถนัด นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังได้จัดท า
โครงการพัฒนาครูผู้สอนโดยได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียน การสอน การจัดท าสื่อ
การสอน/เอกสารประกอบการสอน มีการจัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผล แต่ละรายวิชาให้มีคุณภาพมี
การจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด จึงท าให้ผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรมจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
 2.วิทยาลัยฯ จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ที่หน่วยงานรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯไปท างาน โดยใช้ข้อมูลจากการติดตาม ข้อมูลจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558แล้วเข้าสู่สถานประกอบการในปี 2559 
 



 3. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้ท างานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
อิสระปีพ.ศ.2558 
 3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

 

ระดับชั้น 

 

 

สำขำงำน 

จ ำนวน
ผู้เรียน 

ทั้งหมด 

ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ศึกษำ
ต่อ 

ท ำงำน ว่ำงงำน ติดต่อ
ไม่ได้ 

 

ปวช. 

สาขางานช่างยนต์  113 96 71 21 4 - 

สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60 33 26 6 1 - 

สาขางานการบัญชี 35 24 20 3 1 - 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 27 20 5 2 - 

 รวม ปวช. 240 180 137 35 10 - 

  
 3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

 

ระดับชั้น 

 

 

สำขำงำน 

จ ำนวน
ผู้เรียน 

ทั้งหมด 

ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ศึกษำต่อ ท ำงำน ว่ำงงำน ติดต่อ
ไม่ได้ 

 

ปวส. 

สาขางานเทคนิคยานยนต์  31 22 3 10 3 6 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

10 6 - 3 3 - 

สาขางานการบัญชี 21 17 2 8 1 6 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 4 - 3 1 - 

 รวม ปวช. 67 49 5 24 8 12 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยฯได้รับทราบระดับความพึงพอใจของหัวหน้าสถานประกอบการและหัวหน้าหน่วยงาน  ที่รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าท างาน ว่ามีความพึงพอใจในระดับใดทั้งด้านความรู้และความสามารถทาง



วิชาการตามลักษณะงาน ด้านทักษะในการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
เพ่ือน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจาก
สถานประกอบส่วนมากตอบแบบสอบถามกลับมา 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

 ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 
 ประเด็นกำรประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 

 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้ส ารวจจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส . 
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนี้จ าแนกตามระดับชั้น สาขาวิชา 
สาขางานและจ านวนรวมของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เทียบกับจ านวนแรกเข้าในปีการศึกษา 
2557 ส าหรับ ระดับชั้น ปวช. และนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2558ส าหรับ ระดับชั้น ปวส. 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 จากแบบส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2559 เทียบกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนใน
ระดับชั้น ปวช.ปีการศึกษา 2557  และจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนในระดับชั้นปวส. 2558 แล้วได้สรุปข้อมูลเป็น
ตารางดังนี้ 
 1. ตำรำงสรุปร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำ 

   1.1 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) 

 

 

ระดับชั้น 

 

 

สำขำงำน 

จ ำนวน
ผู้เรียน 

แรกเข้ำ
ของรุ่นนั้น
(2557) 

(คน) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำกผู้เรียนแรกเข้ำ 

ผู้เรียนที่ออก
กลำงคัน 

ผู้เรียนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 

 

จ ำนวน 

 

 

ร้อยละ 

 

 

จ ำนวน 

 

 

ร้อยละ 

 

 

จ ำนวน 

 

 

ร้อยละ 

 

 

ปวช. 

สาขางานช่างยนต์  65 42 64.61 23 35.38 42 64.61 

สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 15 10 66.66 5 33.33 10 66.66 

สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 21 13 61.90 8 38.09 13 61.90 

สาขางานการบัญชี 40 31 77.5 9 22.5 31 77.5 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 32 78.04 9 21.95 32 78.04 

 รวม ปวช. 182 128 70.32 54 29.67 128 70.32 

 
 
 



   1.2  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 

 

ระดับชั้น 

 

 

สำขำงำน 

จ ำนวน
ผู้เรียน 

แรกเข้ำ
ของรุ่นนั้น
(2558) 

(คน) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำกผู้เรียนแรกเข้ำ 

ผู้เรียนที่ออก
กลำงคัน 

ผู้เรียนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 

 

จ ำนวน 

 

 

ร้อยละ 

 

 

จ ำนวน 

 

 

ร้อยละ 

 

 

จ ำนวน 

 

 

ร้อยละ 

 

 

ปวส. 

สาขางานเทคนิคยานยนต์  48 36 75.00 12 25.00 36 75.00 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

31 25 80.65 6 13.35 25 80.65 

สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7 5 71.43 2 28.57 5 71.43 

สาขางานการบัญชี 25 17 68.00 8 32.00 17 68.00 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 9 81.82 2 18.18 9 81.82 

 รวมปวส. 122 92 75.40 30 24.59 92 75.40 

 รวมทั้งสิ้น 304 220 29.81 114 37.50 220 72.37 

 
-ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น  ปีการศึกษา 2557 

จ านวน  182 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจ านวน  128  คน คิดเป็นร้อยละ  70.33ค่าคะแนน 4.40  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

-ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น จ านวน  122  คน  มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจ านวน  92คน คิดเป็นร้อยละ  75.41ค่าคะแนน 4.71 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี
มาก 

-ปีการศึกษา  2559  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มีผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น  จ านวน  304  คน  
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจ านวน  220 คน คิดเป็นร้อยละ  72.37ค่าคะแนน 4.52 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี
มาก 
 

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ  
80ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 4.52 



 สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งช้ี 

 ดีมาก   ดี     พอใช้ 
  ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 จุดเด่น 
  - 
 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 วิทยาลัยฯ ควรจัดแผนการเรียนก ากับดูแลให้ครูผู้สอนจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

จนส่งผลให้ผู้เรียน เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจบตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 

 วิทยาลัยฯควรก ากับดูแล โดยงานครูที่ปรึกษาก ากับ ติดตาม การมาเรียน และการวัดผลประเมินผลให้
ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ มีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ และส าเร็จการศึกษาไปพร้อมกับความรู้ ความสามารถ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
กับ บุคคลชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

 
  ตังบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 
  ประเด็นกำรประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร 

ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 
  2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม 

ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัคใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกคน  

  3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม และเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
  กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้จัดท าโครงการ แผนงาน อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรม 

1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบุคลากรแกนน า เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
สู่การเป็นสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

2. กิจกรรมส่งเสริมคารวะธรรม อบรมจริยธรรมด้านมารยาทไทยประเพณีวัฒนธรรมและศาสนพิธี 
3. อภิวาทวันทา บูชาครู (วันไหว้ครู) 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 ผลจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมส่งผลให้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจ การขับเคลื่อนคุณธรรม           
สู่สถานศึกษา 

2. กิจกรรมส่งเสริมคารวะธรรม นักเรียน จ านวน 278 คน มีความเข้าใจด้านมารยาท ประเพณี 
วัฒนธรรมน าความรู้ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. การด าเนินกิจกรรมไหว้ครู มีครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 680 คนคิดเป็น 80 %ได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ 
 
 



ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

 ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 ประเด็นกำรประเมิน 

 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายที่ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้ประโยชน์ส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงงาน กิจกรรม และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
และยังมีได้ถ่ายทอดนโยบาย แผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ตลอดแผนพัฒนาของจังหวัด พร้อมทั้งแนะน ากลยุทธ์ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนดคณะกรรมท างานโดยการกระจายความรับผิดชอบให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ให้ค าชี้แจงแนะน า ให้การส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตาม การรายงาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้อ านวยการมอบนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ
ภายใต้การให้ความร่วมมือกันของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนใน
ท้องถิ่น เช่น โครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 เพ่ือพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในภายใต้
หน่วยงานต้นสังกัดและเป็นการควบคุม กระบวนการบริหารและการท างานของวิทยาลัยฯ โดยการค านึกถึงการ
ผสมผสานก าลังกาย ก าลังใจ สติปัญญา ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  วิทยาลัยฯมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการต่างๆที่ส าคัญ และส่งผลต่อการ
พัฒนาการเรียน การสอนของวิทยาลัยฯ ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการวิทยาลัยฯเพ่ือจะลงมือปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้การเกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติเมื่อมีการวางแผนที่ดีก็ท าให้การ ด าเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน      ไม่ผ่าน 

 

 



สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

จุดเด่น 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ทีมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ 
ผู้เรียนร่วมทั้งผู้ปกครองชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้ได้เข้าใจ 
ในนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร 
 ประเด็นกำรประเมิน 1 

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม 
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือทะเบียนคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมดในอัตราส่วนที่เหมาะสมด าเนินการโดยใช้โครงการซึ่งต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยพยายามบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด และ
บริหารงบประมาณสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  และโครงการจัดหา
บุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เป็นต้น 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มีครูที่มีความรู้ความสามารถท าการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
  

แผนกวิชำ จ ำนวนครู จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด อัตรำส่วนครูต่อผู้เรียน 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 4 112 1:28 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 3 86 1:29 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 41 1:21 

แผนกวิชาช่างยนต์ 9 423 1:47 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5 191 1:38 

แผนกวิชาธุรกิจการค้าปลีก 1 2 1:2 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 163 1:40 

แผนกวิชาการบัญชี 4 283 1:70 

   
  มีจ านวนนักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,301  คนซึ่งมีจ านวนครูน้อยกว่าจ านวนผู้เรียนในอัตราส่วน ดังนี้ 
เช่น แผนกวิชาช่างยนต์ มีอัตราส่วน 1:47   แผนกแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราส่วน 1:38 และแผนก
วิชาการบัญชี1:70 
 
 



ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 ประเด็นกำรประเมิน 2  

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงรายวิขา หรือสัมพันธ์กับ 
รายวิชาที่สอน 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนจ านวน  33 คนคิดเป็น 100 %  

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  มีครูผู้สอนจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ดังนี้ 
 

แผนกวิชำ จ ำนวนครู 
จ ำนวนครูที่จบตรงหรือ

สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 
ร้อยละของครูที่จบตรงหรือ
สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 4 4 100 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 3 3 100 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 100 

แผนกวิชาช่างยนต์ 9 9 100 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5 5 100 

แผนกวิชาธุรกิจการค้าปลีก 1 1 100 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 100 

แผนกวิชาการบัญชี 4 4 100 

  ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
 
 
 



 ประเด็นกำรประเมิน 3 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

 

 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี  ตามโครงการดังนี้ 

  1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
  2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาต่างประเทศ 
  3. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
  4. โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 
  6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
  7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน 
  8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
ผลการด าเนินงานดังนี้ 

  1. โครงการพัฒนาบุคลากรจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  66  คน  คิดเป็น 100% 
  2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาต่างประเทศ  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  66  คน  

 คิดเป็น 100% 
  3. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม  66  คน  คิดเป็น 100% 

  4. โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวนผู้เข้ารับการอบรม   
41  คน  คิดเป็น 100% 

  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณจ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม  66  คน  คิดเป็น 100% 
  6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม  66  คน  คิดเป็น 100% 
  7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยในชั้นเรียนจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  41  คน  คิดเป็น 
100% 
  8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม  66  คน  คิดเป็น 100% 
 ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 



  ประเด็นกำรประเมิน 4  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลั งในสถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานคณ ะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามหนั งสื อ  ก .ค .ศ . 
ที่  ศธ 0206.6/55 ลงวันที่  22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน 
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณ ี

    
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557และพยายามด าเนินการสนับสนุนโดยใช้งบประมาณสนับสนุนอ่ืนฯ 
เช่น  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 จากการที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  ได้ด าเนินการตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  
และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ท าให้มีจ านวน
บุคลากรทางการศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  
 ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 ประเด็นกำรประเมิน 5  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์มีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด เช่น โครงการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ  สร้างขวัญก าลังใจกับครู 

 

 

 

 



 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

5.1รำงวัลและผลงำนของ ผู้บริหำร (ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ) 
1. นำยเทอดศักดิ์  สรรพศรี 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

2. นำยพิชิตชัย  เครือรัตน์ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบ ลดละเลิกบุหรี่และสิ่งเสพติด ในวันงดสูบบุหรี่โลก 

3. นำยวิโรจน์  ธิมำ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี ด้านผู้บริหารสถานศึกษา จากคุรุสภา ประจ าปี

การศึกษา 2559 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ 
4. นำยพลวุฒิ  แก้วสง่ำ 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

5. นำยสิทธิรัตน์  มิรัตนไพร 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 

ประเทศไทย ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ได้ผ่ านการฝึกอบรมวิชาผู้ ก ากับลูก เสือวิสามัญ  ขั้นความรู้ชั้ น สู งรุ่นที่  2/2559                         
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55208 การ
บริหารงานพัสดุ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรม“เชิงปฏิบัติการการจัดท า
ส า รส น เท ศ เพ่ื อ ก ารว า งแ ผ น ”โด ย ใช้ Prajya–kmเป็ น ฐ าน  ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ .2 5 5 9                         
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี พ.ศ.2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55208 การ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55208         
ระเบียบงานสารบรรณ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55208         
จริยธรรมส าหรับนักบริหาร 



  - ได้รับมอบเกียรติบัตร การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

6. นำยเฉลิมพล   แก้วพรหม 
- เป็นคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ทักษะ

วิชาชีพ สาขาวิชางานกลึง ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระยอง 
7. นำงสำววำสนำ  ยำนำรมย์ 

- ได้ผ่านการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนและการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.2560 ณ จังหวัดปทุมธานี 

 
2.3.3 รำงวัลและผลงำนของ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
กำรศึกษำ) 

1. นำยประสิทธิ์  เจริญสุข 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2559 งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัด              

ศรีสะเกษ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภทวิ่ง 5 ,000 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภทวิ่ง 8,000 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์”   
- ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท ทุ่มน้ าหนัก ชาย การแข่งขันกรีฑา

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย การแข่งขัน
กรีฑาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่ง 400 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่ง 100 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมกรีฑา ประเภท วิ่ง 1 ,500 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “พนมรุ้งเกมส์” 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ฝึกสอนกรีฑา อเดมิตสึกรังด์ปรีย์ แห่งประเทศไทย 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดรักการอ่านภาษาไทย การ

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ฝึกสอนกรีฑาดีเยี่ยมเมืองแคนเกมส์ จังหวัดขอนแก่น 
 
 



2. นำงสำวล ำภู  ศรีสุธรรม 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

3. นำยวุฒิศักดิ์  เรืองศรี 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

4. นำยมงคลชัย  ทองสุ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

5. นำยวิโรจน์  ลิ้มปรีดีชัย 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 6. นำงสำวพรนภำ  รองทอง 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น

ที่ 1/2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                      

ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการวิชาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรการอบรมตามโครงการอบรม “เชิงปฏิบัติการการจัดท าสารสนเทศ

เพ่ือการวางแผน”โดยใช้ Prajya-km เป็นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร เนื่องในงาน “โครงการวันวิทยาศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา 2559 
- Has been successfully in participated in Communicative English Training for 

Vocational Teachers  
- ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา                    

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา                    

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้ก ากับลูกเสือกองที่ 3 รางวัลหมู่ลูกเสือดีเด่น ระดับเหรียญทอง 

จังหวัดสารคาม 
- ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย  
- ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้ฝึกซ้อมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
7. นำยพงศ์ธร  แก้วเนตร 

- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “ประชารัฐร่วมใจพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 



 8. นำงสำวจุฑำมำศ  พิงพำต 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 - ได้รับมอบเกียรติ ครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภท
ที่ ๓ ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี  

 - ได้รับมอบเกียรติ ครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ประเภทที่ ๓ ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 9. นำงสำวพนิตชำ  โพธิสำร 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 10. นำงสำวอรวรรณ  ศีลให้อยู่สุข 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 11. นำยธนิตพงษ์  ลุละ 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 12. นำยเดช  ทองแก้ว 
- ได้รับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น งานวันครู 16 ม.ค. 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 13. นำงสำวพิมณัฐฐำ  แก้วตำ 
   - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 14. นำยโกศล   โสดำ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา
๒๕ ๕ ๙   ป ระ เภทที่  ๓  ด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์ ส า เร็ จ รูป  ได้ รางวั ล เห รี ยญ ทองแดง “ระดั บ ระดั บภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ จังหวัดอุบลราชธานี  

- เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓ 
ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ได้รางวัลเหรียญทองแดง “ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

            - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

15. นำยณรงค์เดช  เสนำะ 
   - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
   - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
16. นำงสำวอรุณศรี   หมำยม่ัน 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 13ถึง สัปดาห์ที่ 16 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 



  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

17. นำงสำวกันยำรัตน์  พรมพิลำ 
   - เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกรีฑา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี ๑ วิ่ง๑,๕๐๐ 

เมตรชาย และได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี ๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตรชาย แข่งขันระดับชาติ “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลา 
- เป็นผู้ช่วยผูฝ้ึกสอนกรีฑา ประเภท ทุ่มน้ าหนักชาย ประเภท วิ่ง ๘๐๐ เมตร ชาย 

“พนมรุ้งเกมส์” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ 
- เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓  

 ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ จังหวัด  
 อุบลราชธานี  

- เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓  
 ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง “ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” 

- ครูที่ปรึกษาแข่งทักษะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน ได้รางวัลเหรียญเงิน 
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ประจ าปี ๒๕๕๘ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
 อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
 อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

18. นำงสำวปฏิญญำ   มีคุณลิ์ 
- เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓  

 ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้รางวัลเหรียญทองแดง“ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ จังหวัด 
 อุบลราชธานี  

   - เป็นครูที่ปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทที่ ๓      
ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ได้รางวัลเหรียญทองแดง “ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

          - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 19. นำงสำวบุหลัน   ประสมพันธ์ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา 

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  20. นำงสำวนำรีรัศม์ิ  หินลำด 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
   21. นำงสำวอรอนงค์  ภำษี 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 



 22. นำงสำวรพีพร  พิมโคตร 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  23. นำยสุริยำ  ภิรมย์ 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประกอบและการตรวจซ่อมเครื่อง      
ขยายเสียง (ทีม ระดับ ปวช.) ได้รับมอบเกียรติบัตรการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต  
แห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ“ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจ าปี 
การศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “ประชารัฐร่วมใจพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่    

               - ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
      - ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ แท่นวางอุปกรณ์บัดกรี

เอนกประสงค์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ล้านพัฒนาคุณภาพ “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม  
การอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

- ได้รับเกียรติบัตร เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในต าแหน่ง รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 1  
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

24. นำงสำวปรียำภรณ์   ประภำสัย 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่    
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 25. นำยเดช  ทองแก้ว 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรม ระบบส่งก าลังอัตโนมัติ CAV และเกียร์ธรรมดา/  

อัตโนมัติ 6 สปีด ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการ 
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ ด้านการขายและ 
 การบริการหลังการขาย อีซูซุครั้งที่ 1/2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเครื่องยนต์เล็ก
และจักรยานยนต์ (ปวช.) ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานในโครงการประกวดโครงงาน
วิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

  - Has been successfully participated in Communicative English Training for  
   Vocational Teachers  

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องยนต์เล็ก 



และจักรยานยนต์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้ง 
ที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัด 
  ศรีสะเกษ 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรแกนน า  
   เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ สู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

26. ว่ำที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเครื่องยนต์เล็ก 

   และจักรยานยนต์ (ปวช.) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ 
   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ การ    
   ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 
   การศึกษา 2559 

  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 2 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 
2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ชนะเลิศ 
อันดับ 1 การแข่งขันยิงปืนด้วยกระสุนจริง ในการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 
2559 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกันทรารมย์ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เป็นวิทยากรฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคที่ตั้งปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในต าแหน่ง ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 1  
  - ได้ รับมอบเกียรติบั ตร (ผู้ จัดการทีมกีฬามวย) การแข่ งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ช่อสะอาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมให้มีความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและ
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ ด้านการขายและ
การบริการหลังการขาย อีซูซุ ครั้งที่ 1/2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดท าฐานทดสอบก าลังใจและจัดท าฐานเดินทางไกล 
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการประกวดวิชาชีพ (Project) 
ตามหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยส าราญ 



  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ต าแหน่งครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 57 
กก. (ชาย) 

27. นายวีระพงษ์   ศิลาคุปต์ 
    - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ครั้งที่ 16 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
การศึกษา 2549 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน อบรมแกนน าเยาวชน
เครือข่ายต่อต้านยาเสพติด 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเป็นเรื่อง การสอนเป็น
ชิ้นงาน การสอนเป็นโครงการ 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรม “เชิงปฏิบัติการการจัดท า
สารสนเทศเพ่ือการวางแผน” Prajya-km เป็นฐานประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้มีความตระหนักอุตสาหะเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
อย่างต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร “โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559”การประกวด   
โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 

- ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมส่งเสริมศิลปะการผูกผ้าประดับเวที ประจ าปี
การศึกษา 2559 

28. นำยฐำปกรณ์  บุภู่ 
 - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 - Has been successfully participated in Communicative English Training for 

Vocational Teachers 
 - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ก ากับลูกเสือกลาง 4  รางวัลหมู่ลูกเสือดีเด่น ระดับเหรียญทอง

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 - ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 



 - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน ทักษะสาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะสาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะสาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินประเภทที่  10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภ าค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน  

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรแกนน า 
เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ สู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

 - ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมส่งเสริมศิลปะการผูกผ้าประดับเวที ประจ าปี
การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
 ประเด็นกำรประเมิน 1 
 สถานศกึษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมต่างๆ 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยให้หัวหน้าแผนกวิชา   

หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบเสนอโครงการ ,แผนงาน พร้อมยอดงบประมาณที่ประสงค์จะใช้ เพ่ือให้คณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน ได้พิจารณาถึงความส าคัญและความจ าเป็นของโครงการตลอดจนพิจารณาจัดสรรจ านวนเงิน 
เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

 
  ภำคเรียนที่ 1/2559  

1. โครงการ Honda Eco Mileage Challenge การแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 41,000บาท 

2. โครงการทดสอบกลางภาค   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 52,755 บาท 
3. โครงการทดสอบปลายภาค    ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 26,202 บาท 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ26,564บาท 
5. โครงการท าบัตร นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 21,116  บาท 
6. โครงการเข้าค่ายอบรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 56,816 บาท 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานดัดขึ้นรูปโลหะ   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  25,680บาท 
8. โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 113,365  บาท 
9. โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การจั ดท าสารสน เทศเพ่ื อการวางแผนโดยใช้  Prajya-km                    

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,200  บาท 
10. โครงการประกอบคอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนาผู้ เรียน ในปีการศึกษา 2559 ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 150,810บาท 
11. โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 19,410 บาท 

 
ภำคเรียนที่ 2/2559 
1. โครงการแนะแนวศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณให้ผู้เรียนได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ 17,976  บาท 
2. โครงการอบรมซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ   211,925บาท 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการเรียนรู้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท  
4. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  987 บาท 
5. โครงการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  117,199.03 บาท 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการวัดผลและประเมินผล    ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  44,620  บาท 



7. โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3  
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  3,395บาท 

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารวิทยบริการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  32,300  บาท 
9. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  17,494 บาท 
10. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  13,950 บาท 
11. โครงการอบรมส่งเสริมป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคม  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  2,000 บาท 
12. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  38,700 บาท 
13. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และนวัตกรรมหุ่นยนต์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  46,700 บาท 
14. โครงการห้องเรียนเฉพาะทางเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ  58,106.35บาท 
15. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,042 บาท 
16. โครงการจัดท าเอกสารหลักฐานผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  12,202 บาท 
17. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 10,400 บาท 
18. โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  993 บาท 
19. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถอาคารเรียนและปฏิบัติการ ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ  246,784.80 
20. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา2559ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ  20,000  บาท 
21. กิจกรรมกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  36,517 บาท 
22. โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ    66,000 บาท 
- กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ  
- กิจกรรมจิตอาสา                     
- กิจกรรมจิตอาสาแผนกช่างยนต์  

23. โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการได้รับการจัดสรรงบประมาณ  83,646 บาท 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน   

24. โครงการส่งเสริมสุขธรรม และพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  50,000 บาท 

25. โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรณยาบรรณวิชาชีพได้รับการจัดสรร 
งบประมาณ  80,000 บาท 

- กิจกรรมจิตอาสาชมรมวิชาชีพสามัญ  
- กิจกรรมจิตอาสาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- กิจกรรมจิตอาสาชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง  
- กิจกรรมจิตอาสาชมรมวิชาชีพการบัญชี  

26. โครงการส่งเสริมการเรียนแบบบูรณาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  13,000 บาท 
- กิจกรรมจิตชมรมวิชาชีพช่างยนต์  

27. โครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  42,600 บาท 



- กิจกรรมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง  
- กิจกรรมประกวดโครงการวิชาชีพ  

28. โครงการอบรมและพัฒนาส านักงานชมรมวิชาชีพและส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  158,379 บาท 

- กิจกรรมประชุมปิดสมัยสามัญ  
- กิจกรรมพัฒนาส านักองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- กิจกรรมจิตอาสาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน  
- กิจกรรมจิตชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง  
- กิจกรรมจิตอาสาชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์  

29. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  48,215 บาท 
30. โครงการ PTT Engine Tune up ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  17,600 บาท 
31. โครงการสร้างเสริมความรู้การประกันสั งคมสู่ สถานศึกษาได้ รับการจัดสรรงบประมาณ                     

1,695บาท 
32. โครงการรักการอ่านและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณ  9,135บาท 
33. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  26,564บาท 
34. โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  29,000บาท 
35. โครงการวันปิยมหาราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  8,000 บาท 
36. โครงการเพื่อนพ้อง น้องพ่ี ชาวอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  5,500 บาท 
37. โครงการอบรมธรรมะและพัฒนาวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  20,000 บาท                

รวมรำยจ่ำยที่มีกำรจัดสรรงบประมำณ  เป็นเงินจ ำนวน  1,675,454 บำท 
 

 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมีสภาพแวดล้อม เหมาะสม สะดวกสบาย โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งสร้าง
บุคลิกภาพและเสริมสร้างความมีมนุษย์สัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา และได้จัดให้มีโครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน  โครงการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ และโครงงานของแผนกวิชาต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดให้มีวิชาโครงงานส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 และ
นักศึกษาชั้น ปวส.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้พัฒนาโลกทัศน์ 

 
 ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่ำน     ไม่ผ่ำน 

 
 
 
 
 
 



 ประเด็นกำรประเมิน 2  
 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  
ของงบด าเนินการ 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินโครงการในการจัดหาวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ ในการเรียนการสอน และสื่อต่าง ๆ เพ่ือน ามาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมได้รับการจัดสรรงบประมาณ  6,000บาท 
2. โครงการคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับการจัดสรรงบประมาณ  5,000บาท 

 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมโดยน าเสนอ
ข้อมูลในการอ านวยความสะดวกในห้องประชุมโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ  57,117  บาท 

2. วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  มีวัสดุฝึก ในการฝึกทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาอย่างเพียงพอมี
เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 
 ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 ประเด็นกำรประเมิน 3  
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริหารวิชาการวิชาชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนในสังคม ดังนี้ 

1. โครงการสร้างเสริมความรู้การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,695 บาท       
2. โครงการรักการอ่านและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  9,135 บาท  
3. โครงการปรับปรุงภาพและเสียงห้องประชุม อเนกประสงค์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  57,117

บาท                  
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  26,564บาท 
5. โครงการแข่งขันฟุตซอล ครั้งที่ 2   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  4,891บาท 
6. โครงการเพือ่นพ้อง น้องพ่ี ชาวอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  5,500บาท 
7. โครงการกินพาแลงฮักแพงฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  11,430บาท        
8. โครงการอบรมธรรมะและพัฒนาวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  20,000บาท                
9. โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  29,000 บาท                  
10. โครงการจัดท าโรงจอดรถแผนกช่างยนต์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  19,318.50บาท        



  รวมกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เป็นเงินจ ำนวน  176,984.50บำท 
 

 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. โครงการสร้างเสริมความรู้การประกันสังคมสู่สถานศึกษา มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 337 คน 
2. โครงการแข่งขันฟุตซอล ครั้งที่ 2  มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 190 คน 
3. โครงการอบรมธรรมะและพัฒนาวัด มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40คน 

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นกำรประเมิน 4 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 

 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ดังนี้ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 

1. โครงการ Honda Eco Mileage Challenge การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  41,000 บาท 

2. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ครั้งที่ 26ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   
18,446 บาท      

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานดัดขึ้นรูปโลหะ   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  25,680 บาท          
4. โครงการประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาผู้เรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  150,810 บาท        

รวมภำคเรียนที่ 1 รำยจ่ำยที่มีกำรจัดสรรงบประมำณ  เป็นเงินจ ำนวน  235,936 บำท 
 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 

1. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณ  987 บาท        
2. โครงการอบรมซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  211,925  

บาท        
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  117,199.03 บาท    
4. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และนวัตกรรมหุ่นยนต์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  36,700 บาท        
5. โครงการห้องเรียนเฉพาะทางเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ได้รับงบประมาณ   

58,106.35 บาท        
6. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  10,000 บาท      
7. โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  2,200บาท     
8. โครงการศึกษาดูงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  9,380 บาท       
9. โครงการภาษีอากรเพ่ืออนาคต ครั้งที่ 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  900 บาท       
10. โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  600 บาท       
11. โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  14,000 บาท       
12. โครงการอาสาพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  12,000 บาท       
13. โครงการขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,800 บาท       
14. โครงการประเมินผลฝึกงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  600 บาท       
15. โครงการวิชาการวิชาชีพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  40,000 บาท       



16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  4,000 บาท       
17. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  5,000 บาท       
18. โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  10,000 

บาท   
19. โครงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  3,000 บาท    
20. โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  66,000 

บาท               
รวมภำคเรียนที่ 2 รำยจ่ำยท่ีมีกำรจัดสรรงบประมำณ  เป็นเงินจ ำนวน  604,397.38บำท 
รวมรำยจ่ำยท่ีมีกำรจัดสรรงบประมำณ       เป็นเงินจ ำนวน  840,333.38 บำท 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. นักเรียน นักศึกษา  ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 ของวิทยาลัยฯได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถ ทางด้านวิชาชีพ โดยเข้าร่วมประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project)ตามหลักสูตรวิทยาลัยเทคนิคกันทรา
รมย์ ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน206 คน  

2. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงาน 
เครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ,ระดับภาคและชนะเลิศระดับชาติ ซึ่งเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯต่อชุมชนและสังคม ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้รับผิดชอบและนักเรียน
ที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสถานศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน 
นักศึกษา ของวิทยาลัยฯจนประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ประเด็นกำรประเมิน 5 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่ งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

1. โครงการฝึกอบรมมารยาทไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณ  20,000 บาท      
2. โครงการอาสาพัฒนาชมรมวิชาชีพ    ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  12,000 บาท      
3. โครงการปลูกป่าเพ่ือสังคมสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  300 บาท  
4. โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ-เดย์แคมป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  17,258 บาท      
โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ    66,000บาท    
 5. โครงการเพื่อนพ้องน้องพ่ี ชาวอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  3,500 บาท  
 6. โครงการศึกษาดูงานชมรมฯ อิเล็กทรอนิกส์       ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  3,500บาท 

3. โครงการพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  10,795 บาท    
4. โครงการรณรงค์ ลงประชามติ (ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  300 บาท      
5. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,500 บาท   
6. โครงการแสดงกตัญญูกตเวทิตา     ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  8,459 บาท   
7.โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา   ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ  8,459 บาท   
  8.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ระบรมราชินีนาถ ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณ  300 บาท   

9.โครงการวันปิยมหาราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  8,000 บาท 
10. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี)  ประจ าปีการศึกษา 2559    ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ  16,244.40 บาท 
11.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ    50,000 บาท   
12. กิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,570 บาท      
13. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  300 บาท      
14. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในด้านการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ  156,773บาท        
15. โครงการส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  83,646 บาท  
16. โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ และเดินทางไกล ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ  29,700 บาท      
17. โครงการเข้าร่วมพิธีงานวันครู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  2,040 บาท  



18. โครงการวันลอยกระทงได้รับการจัดสรรงบประมาณ  239,429.98 บาท     
19. โครงการรณรงค์ ลงประชามติได้รับการจัดสรรงบประมาณ  300 บาท      
20. โครงการสวดมนต์ข้ามปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,200 บาท          
21. โครงการธรรมร้อยดวงใจ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  3,000 บาท  

  22. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะผูกผ้าประดับเวทีได้รับการจัดสรรงบประมาณ    5,992 บาท   
  รวมรำยจ่ำยที่มีกำรจัดสรรงบประมำณ  485,896.4บำท 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งได้ดูแลด าเนินการงบอ่ืนๆที่จัดสรรมาเพ่ือด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนาธรรม ได้รับงบประมาณ   
300 บาท        

2. โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ                     
66,000บาท    

3. โครงการพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  42,600 บาท      
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในด้านการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

156,773บาท        
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  83,646 บาท      
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ    50,000 บาท   
7. โครงการเสริมสร้างชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  24,000 

บาท         
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  13,000 บาท      
9. โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   

80,200 บาท      
10. โครงการเข้าร่วมพิธีงานวันครู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  2,040 บาท  
11. โครงการปลูกฝั่งจิตส านึกแก่ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  500 บาท          
12. โครงการวันปิยมหาราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,000 บาท 
13. โครงการวันลอยกระทง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  239,429.98  บาท     
14. โครงการรณรงค์ ลงประชามติ 300 บาท      
15. โครงการกีฬาสีภายใน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  41,521.62 บาท  
16. โครงการสวดมนต์ข้ามปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,200 บาท          



17. โครงการธรรมร้อยดวงใจ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  3,000 บาท  
  18. โครงการปลูกป่าเพ่ือสังคมสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  300 บาท   
  19. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,500 บาท   
  20. โครงการขับเคลื่อนคุณธรรม มอบป้ายสถานศึกษารักษาศีล 5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  9,870 
บาท   
  21. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ระบรมราชินีนาถ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
300 บาท   
  รวมกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เป็นเงินจ ำนวน  817,480.60บำท 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมครบทุกคน  
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 
 นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งเป็นตัวแทนของวิทยาลัย ฯ แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขา
งานเครื่องยนต์เล็ก ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ,ระดับ
ภาคตะวันออเฉียงเหนือ และระดับชาติจังหวัดระยอง 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทั่วไป ผู้เรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ด าเนินการ
จัดท าและเข้าร่วมประกวดการจัดแสดงโครงงาน ,สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้มากขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการวิจัย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางตัดสินใจเลือก
หัวข้อการท าสิ่งประดิษฐ์ การท าโครงงาน และการเขียนรายงานวิจัย 5 บท 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
ประเด็นกำรประเมิน 1 

 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามและปลอดภัย 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามและปลอดภัยโดยได้ด าเนินโครงการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
2. โครงการจัดท าโรงจอดรถยนต์ 
3. โครงการจัดท าโรงจอดรถจักรยานยนต์ 
4. โครงการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารวิทยบริการ 
5. โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนและพัดลมโคจร 
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารปฏิบัติการ 
7. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถบ้านพักครู 
8. โครงการปรับปรุงฐานพระพุทธรูป 
9. โครงการปรับปรุงฐานพระวิษณุกรรม 
10. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ 
11. โครงการเทพ้ืนโรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
2. โครงการจัดท าโรงจอดรถยนต์ 
3. โครงการจัดท าโรงจอดรถจักรยานยนต์ 
4. โครงการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารวิทยบริการ 
5. โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนและพัดลมโคจร 
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารปฏิบัติการ 

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นกำรประเมิน 2 
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอ่ืนๆให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้มีการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง และครูให้ปฏิบัติหน้าที่เวร  
ยาม อาคารเรียนทั้งสองส่วน คือ ฝั่งแผนกวิชาช่างยนต์ และฝั่งตึกอ านวยการ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนดูแลให้อาคารเรียนและบริเวณสนามให้มีความสะอาด ร่มรื่น และส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  วิทยาลัยฯ มีการจัดการ ดูแลปฏิบัติหน้าที่เวรยาม เพ่ือดูแลทรัพย์สินของทางราชการตลอดเวลา และมีครู
เวรกลางวันไว้ดูแลอ านวยความสะดวกต่อผู้ติดต่อวิยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ในช่วงนอกเวลาราชการ 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นกำรประเมิน 3 
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและ 
มีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

  
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 สถานศึกษาได้มีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ให้เพียงพอต่อจ านวน นักเรียน นักศึกษา 

  
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2559 ด้วยงบประมาณของวิทยาลัยฯและการ
ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก ตามรายการทะเบียนคุมครุภัณฑ์จ านวน  15  รายการดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม ประเภทที่ได้มา 

1 เครื่องพิมพ์ Brother 2 21,990 43,980 เงินบริจาค 

2 ทีวีขนาด 40 นิ้ว 1 11,990 11,990 เงินสถานศึกษา 

3 ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง 12 6,955 83,460 เงนิสถานศึกษา 

4 ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง 4 6,955 27,820 เงินสถานศึกษา 

5 ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง 6 6,955 41,730 เงินสถานศึกษา 

6 เครื่องโปรเจคเตอร์ EPSON EB-S 2 15,900 31,800 เงินสถานศึกษา 

7 ชั้นวางหนังสือ 5 11,500 57,500 เงินสถานศึกษา 

8 ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต 8 2,660 21,280 เงินสถานศึกษา 

9 เครื่องดับเพลิง(แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 
ปอนด์) 

8 1,480 11,840 เงินสถานศึกษา 

10 ชั้นวางรองเท้า 9 499 4,491 เงินสถานศึกษา 

11 เต็นท์ผ้าใบ 1 25,000 25,000 เงินสถานศึกษา 

12 เครื่องผสมสัญญาเสียงแบบมีขยายในตัว
(เพาเวอร์มิกเซอร์)  

 

1 6,900 6,900 เงินสถานศึกษา 



ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม ประเภทที่ได้มา 

13 รถแทรกเตอร์ 1 400,000 400,000 เงินบริจาค 

14 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล
แบบที่ 1 

1 24,210 24,210 เงินสถานศึกษา 

15 รถตู้ขนาด 15 ที่นั่ง 1 1 1 โอนย้าย 

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
ประเด็นกำรประเมิน 4 

   สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย  
4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
2. มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
4. มีการส ารวจฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

   
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบให้ดูแลและติดตามปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ของวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบ ได้แก่ 

1. มีระบบฐานข้อมูลภายในวิทยาลัยฯ 
2. มีการติดตั้งระบบ Anti Virvsเพ่ือป้องกันการเข้าท าลายระบบ 
3. มีการส ารวจข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานอย่างสม่ าเสมอ 

   
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยฯได้มอบหมายหน้าที่ให้มีคณะท างาน  ในการด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยฯอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน 
1. สถานศึกษาได้จัดท าข้อมูลของระบบ ไพวอท คือ ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯ 
2. สถานศึกษาได้ใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยคือระบบ  autechเข้ามาใช้ในระบบการป้องกัน      

การคุกคาม ของระบบฐานข้อมูล 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 



  ประเด็นกำรประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร

จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
  
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 สถานศึกษาศึกษา ได้ด าเนินการมอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศคอย ติดตาม ดูแล ปรับปรุง 
และแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยฯจัดให้มีระบบ Internet และ wifi เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลพ้ืนฐาน และ
ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีข้อมูลระบบพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาและสามารถเข้าใช้

ระบบอินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลได้ 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 
 จุดเด่น 

  สถานศึกษาได้มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจัดท าพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน และฝึก
ปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง โดยด าเนินโครงการต่างๆตามแผน ปฏิบัติงาน และมีฐานข้อมูลสารสนเทศให้กับ
นักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย                        
มีประสิทธิภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินงาน 

 ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 1. จัดประชุมหรือสัมมนา เพ่ือสร้างความตระหนักให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายเห็นความส าคัญของการ
จัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องเหมาะสมตามมาตรฐาน
ของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารทุกระดับ ครูและบุคลากรควรจัดท าแผนอย่างละเอียด รอบคอบ และมีเหตุผลสอดคล้องกับ
นโยบายในระดบัต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนของครู และเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 



 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำรควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ประเด็นกำรประเมิน 1 

 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  
สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือ กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือระดมทรัพยากรในการจัดการสถานศึกษา โครงการสร้างเครือข่ายกับ
สถานประกอบการร่วมกับงานทวิภาคี 
 
  ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  โดยด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
ร่วมกับงานทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง และยังได้พยายาม แสวงหาความร่วมมือ เพ่ิมเติมกับบุคคล ชุมชน สมาคม  ชมรม  
และสถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้จ านวนเพียงพอต่อการฝึกงาน  ฝึกประสบการณ์ของ
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  ประเด็นกำรประเมิน 2 

 สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 

  กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี การฝึกประสบการณ์ หรือด้านการศึกษาดูงานอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ 

1. ข้อมูลสถานประกอบการ ที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ในการศึกษาระบบทวิภาค ี
จ านวน 75 แห่ง จากงานทวิภาคี 

2. ข้อมูลการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลจากงานกิจกรรม 
จ านวน 8 แห่ง 

3. การลงนามท าความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการจ านวน 3 แห่ง 
 

  ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการลงนามท าความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องในปี

การศึกษา 2559 จ านวน 3 แห่ง 
2. ได้ด าเนินโครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2559 โดยน านักศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ จ านวน  8 แห่ง  
3. นักศึกษา ระบบทวิภาคีฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ จ านวน 199 คน และนักเรียนปกติเข้า 



ฝึกงานในสถานประกอบการ จ านวน 389  คน 

 ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

  ประเด็นกำรประเมิน 3 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการขอความร่วมมือจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
รับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน การสอน 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางาน ที่จัดการเรียนการสอน
ได้แก ่
1. แผนกวิชำช่ำงยนต์ 

 1.1 นายอนันชัย   อาจหาญ บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จ ากัด สาขาศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง เทคโนโลยีจักรยานยนต์ Honda 
 1.2 นายค าจันทร์   ไชยโคตร บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จ ากัด สาขาศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง เทคโนโลยีซูซุกิFV 115 FI 
 1.3 นายเฉลิม   ดวงศรี บริษัทกิจเจริญไทย จ ากัด Kawasaki เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้      เรื่อง 
เทคโนโลยีจักรยานยนต์ Kawasaki 
2. แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
 2.1 นางสาวนารีอินทร์สมบัติ  สังกัดส านักงานเทศบาลต าบลกันทรารมย์ อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด 

ศรีสะเกษเป็นผู้ประสานงาน และวิทยากรร่วมโครงการอ าเภอยิ้ม 
3.  แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.1 นายศุภกร  ฝอยทอง  บริษัท ซีเอฟดี จ ากัด เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง เครื่องเสียง 

  4. แผนกวิชำกำรบัญชี 
 4.1 นางสาวฐพัชร์รดา  ธนินท์จิรานนท์  ส านักงานสรรพกรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง การบัญชี 
   5. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 5.1 นายวัฒนาป้องเศร้าผู้จัดการร้าน แอสวันแอดไวซ์กันทรารมย์ หจก.ทวิน ไอที.จังหวัดศรีสะเกษ เป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง แนวโน้มความต้องการด้านไอทีและบุคลากรด้านไอท ี
6. แผนกวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 6.1 นายอภิเดชหงษ์ทองบริษัททอสเท็มไทย  เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง ด้านไอที 
7. แผนกวิชำธุรกิจค้ำปลีก 
 7.1 นางจตุพรชาติบัวหลวงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง งาน
สารบรรณ 
 
 



   8. งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
 8.1 นายธีรเดช  วิทิตธรรมคุณ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษแนะแนว และแนะน าสถาน
ประกอบการ คุณสมบัติของพนักงานที่สถานประกอบการต้องการ 
 
  ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
รับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย ฯ ครบทุกแผนกวิชา ซึ่ง
การเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาโดยตรงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่จากผู้ปฏิบัติงานจริง ท าให้เรียนรู้เนื้อหาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ตั้งไว้  
  
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

  ประเด็นกำรประเมิน 4 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

1. แผนกวิชำช่ำงยนต ์
  1.1 อู่กลางประกันภัยจ านวน 50,000 บาท 
  1.2 บริษัท ฮอนด้า  ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัดจ านวน 20 ทุน เป็นเงิน  396,000 บาท 
  1 .3  บ ริ ษั ท  สย าม คู โบ ต้ าคอร์ เป อร์ เรชั่ น  จ ากั ด จ าน วน  15  ทุ น  ทุ น ล ะ  9 ,000  บ าท                            
เป็นเงิน 135,000 บาท 
  1.4 บริ ษั ท  โตโยต้ า มอเตอร์  (ป ระเทศไทย) จ ากั ดจ านวน  2 ทุ น  ทุ นละ 20 ,000 บาท                         
เป็นเงิน 40,000 บาท 
  1.5 มูลนิธินวธรรม   จ านวน 1 ทุนเป็นเงิน 8,000 บาท 

2. แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.1 บริษทั ไอเดียร์แอร์คอนเนคชั่น แอนเซอร์วิส จ านวน 2 ทุนทุนละ 500 บาท 
  2.2 ร้าน นัทต้าไวไฟ จ านวน 1 ทุน ทุนละ 500 บาท 
  2.3 บริษัท ซีเอฟดี จ ากัด จ านวน 2 ทุน ทุนละ 500 บาท 

3. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.1 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์จ านวน 1 ทุน ทุนละ  8,000 บาทเป็นเงิน 8,000 บาท 



4. แผนกวิชำกำรบัญชี 
  3.1 นายพิชิตชัย  เครือรัตน์จ านวน 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

5. ทุนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จ านวน  47  ทุน  เป็นเงิน 603,500 บาท 

 
  ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
 
 ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
 ประเด็นกำรประเมิน 5 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ 

1. แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
1.1 บริษทั สยามคูโบต้าคอร์เปอร์เรชั่น จ ากัดมอบรถแทรกเตอร์เพ่ือเป็นสื่อการเรียน การสอน                 

จ านวน 2 คัน 
1.2 บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ ากัดมอบสื่อการเรียน การสอน  

- รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์ค 115iจ านวน 1 คัน 
- เครื่องยนต์ยามาฮ่าMio จ านวน 1 เครื่อง 

1.3 บริษัท ไทยซูซุกิ มอเตอร์ จ ากัด มอบเครื่องยนต์ FV 115Fi จ านวน 3 เครื่อง 
1.4 นายวิเชียร์  บุญรัตน์ มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน 

   - Digital Visualizer GYGAR GL – 844 จ านวน 4 เครื่อง เครื่องละ 12,900 บาทเป็นเงิน 76,800 
บาท 

- Projector Acer X115H พร้อมจอ จ านวน 6 เครื่อง เครื่องละ 11,550 บาทเป็นเงิน  69,300  
บาท 

1.5 นายศรีเมือง  สุจินพรหม  ได้บริจาครถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อเชฟโรเลท จ านวน 1 คัน 
1.6 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีขาว ได้บริจาครถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุจ านวน 1 คัน 

2. แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
  - วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้บริจาคเครื่องกลึงยันศูนย์ท้ายแท่น 250 มิลลิเมตรจ านวน 1 เครื่อง 
  - วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้บริจาคเครื่องกลึงยันศูนย์ท้ายแท่น 150 มิลลิเมตร จ านวน 1 เครื่อง 



3. บริษัท ทีไลค์ติ้ง จ ากัด ได้บริจาค มิกเซอร์ 2 แท่น อีควอไลค์เซอร์ 2 แท่น 
 
  ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยฯ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดจนมีรถยนต์ในการฝึกขับรถยนต์ ท าให้การเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่
วางเอาไว้ 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
  
 จุดเด่น 

 วิทยาลัย ฯ ได้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับบริจาคเงิน อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน  
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอย่างจ ากัด ให้มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียน  การสอน เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน 
นักศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 วิทยาลัย ฯ ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นให้เกิดวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการจัดการเรียน การสอนและสามารถจัดสรรงบประมาณที่ได้รับมาไปบริหารจัดการในงานที่มีความส าคัญ 
และจ าเป็นมากกว่า 

 ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 ด าเนินโครงการ หรือแผนงานในการระดมทรัพยากร จากเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และอาจเพ่ิมเติมส่วนได้ส่วน
เสียโดยตรงเข้าไป เช่น เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันชมรมผู้ปกครอง และชุมชนตลอดจนองค์กร 
อ่ืน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนา



รายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 
 ประเด็นกำรประเมิน 1  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วนเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินโครงการพัฒนา
ติดตามครูโดยให้ด าเนินการ 

1. มีการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
2. มีการจัดอบรมครูผู้สอน ในการจัดท าแผนการเรียนการสอน 
3. มีการก าหนดจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบความถูกต้อง และให้มีการน าเอาหลักปรัชญา 

  เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการแทรกเพ่ิมเติมในทุกรายวิชา 
  
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 ผลจากการแต่งตั้งคณะกรรมการให้รับผิดชอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ส่งผลให้ 

1. ครูผู้สอนส่งแผนจัดการเรียนรู้ทุกคน และครบทุกรายวิชาตามก าหนดการ 
2. จากการตรวจสอบส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียน การสอน             

ตามแผนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
3. ท าให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
ประเด็นกำรประเมิน 2 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลักการสอน 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูผู้สอนจัดการเรียน การสอน และมี
บันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา โดยให้ด าเนินการ 

1. ก าหนดให้มีการท าบันทึกหลังการเรียนการสอน ทุกรายวิชา 
2. ก าหนดส่งบันทึกหลังการสอนทุกวัน หลังเสร็จสิ้นหลังการสอน 



3. ตรวจสอบการส่งบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอนทุกคน ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายวิชา 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 ผลจากการด าเนินการจัดการเรียน การสอน ชี้แจงเกณฑ์  ติดตาม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการ
จัดการเรียน ท าให้เกิดผลดีต่อครูผู้สอน คือ  

1. ทราบถึงการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนว่าสอนอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง 
2. สามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง หรือแก้ไขต่อไป 

  
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 ประเด็นกำรประเมิน 3 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจาการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยฯก าหนดให้ครูผู้สอนท า 

1. ครูผู้สอนมีการด าเนินงาน การให้คะแนนผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์ตามกิจกรรมการประเมินผลหรือ 
กิจกรรมที่มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 

2. มีการก าหนดสัดส่วนของคะแนนนักเรียน นักศึกษา จากครูผู้สอนทุกท่านเพ่ือตรวจสอบความ 
เคลื่อนไหวของการให้คะแนน 
 
 
 
  ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. ครูได้ด าเนินการสอนและวัดผลการประเมินผลการเรียน ในชั้นเรียนตามเวลาและในสภาพจริง 
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถทราบถึงผลคะแนนของตนเองรวดเร็วขึ้น ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความ 

ตระหนัก และปรับปรุงตนเอง 
3. ลดปัญหา นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาในการส่งงานหรือประเมินผลตาม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ครูผู้สอนได้ก าหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
 ประเด็นกำรประเมิน 4 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 



 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  วิทยาลัย ฯ ได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการนิเทศ  ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครู แต่ละแผนกวิชา คือ โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาที่เกิดในการจัดการเรียน การสอนของครู เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. คณะกรรมการได้ท าการนิเทศ และจัดการเรียน การสอนของครูทุกท่าน 
2. คณะกรรมการสามารถให้ค าแนะน าอันเป็นการร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาผลการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อ 
3. ผู้เรียนทั้งปัญหา หรือข้อบกพร่องของครูผู้สอนและมีการแนะน า  วิธีการแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนของครูผู้สอนได้ 
4. ครูผู้สอนมีการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของตนเอง มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาและ

ข้อบกพร่องในการสอนของตนเอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นกำรประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์ 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน ของครูผู้สอนในวิทยาลัยฯ โดยก าหนดท า
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนอย่างน้อย 1 วิชา ต่อ  1  ภาคเรียน 

1. ก าหนดให้ครูผู้สอน ส่งวิจัยในชั้นเรียนให้ครบทุกคนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน การสอนใน 
ภาคเรียนนั้นๆ  

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 ผลจากการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนท าให้ 

1. ครูผู้สอนทุกท่านจัดท าวิจัยในชั้นเรียนครบทุกคน 
2. ครูผู้สอนสามารถน าวิจัยในชั้นเรียน มาปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเอาใจใส่ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียน การสอนมี 

ความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 



สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 
 ครูผู้สอนมีความตระหนักและมีความร่วมมือในการด าเนินงานนิเทศติดตามการเรียน การสอน และการท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนอันจะเป็นการส ารวจปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียน การ
สอน เพ่ือมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษายังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องจากการมี
งบประมาณที่ค่อนข้างจ ากัดตามจ านวนรายหัวของนักเรียน นักศึกษา และภารกิจในการด าเนินงานด้านๆ อ่ืนฯ ใน
สถานศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

 ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากร จากศิษย์เก่าบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ       
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับเงินบริจาค หรือเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้
ครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 
 ประเด็นกำรประเมิน 

 1.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 2.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
 5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัย ฯได้ด าเนินการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาต่าง ๆ ให้กับครูผู้สอนโดยใช้โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดย 

1. ท าการรวบรวมข้อมูลโดยให้ครูผู้สอนด าเนินการกรอกข้อมูลตามความต้องการ การพัฒนา                          
ในแต่ละรายวิชา 

2. น าข้อมูลจากครูผู้สอนเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือขอรับการอนุมัติโครงการพัฒนา ในรายวิชาที่ครูผู้สอน 
ได้เสนอมา 

3. ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ขอเข้าพัฒนาครู ตามสถานประกอบการที่ครูผู้สอนแจ้งความจ านงค์ 
หรือจัดหาสถานประกอบการให้ตรงตามความต้องการ แล้วให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร และเวลาที่เหมาะสม 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. ครูผู้สอนด าเนินการวางแผนพัฒนารายวิชาที่ตนเองสอนได้อย่างเหมาะสม 
2. ครูผู้สอนได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในสถานประกอบการตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตนสอน 
3. ครูผู้สอนได้รับความรู้เพ่ิมประสบการณ์จากสถานประกอบการและน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

ของตนเองได้ 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 



 จุดเด่น 
 ครูมีการพัฒนาทักษะการสอน ความรู้ ความสามารถในการสอนในรายวิชาที่ตนเองได้จัดท า 

การสอนอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ครูผู้สอนยังมีภาระงานอ่ืน ๆ รับผิดชอบท าให้ไม่มีเวลาเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละรายวิชาได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากจะใช้เวลาในช่วงที่เป็นการปิดภาคฤดูร้อน และต้องมีการก าหนดปฏิทินการด าเนินการพัฒนาไว้
ล่วงหน้า 

 ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ควรจัดให้มีการอบรม ถึงกระบวนการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน และมีการติดตาม

ผล พร้อมทั้งพัฒนาในรายวิชาอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
 ประเด็นกำรประเมิน 1 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  1. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ แผนกวิชาด าเนินการจัดท าแผนการเรียนที่เป็นระบบทวิภาคีส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 

2. สถานศึกษาได้ท าข้อตกลง เสนอต่อสถานประกอบการถึงความพร้อมต่อการร่วมมือกันจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง 

3. สถานศึกษาได้น าเสนอถึงผลประโยชน์ที่จะจัดขึ้นกับสถานประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือกับ 
วิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนแบบทวิภาคี ทั้งจ านวนของแรงงานคือนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์ โอกาสในการ
ลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  1. วิทยาลัย ฯ ได้มีการตอบสนองต่อความต้องการสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึก
ประสบการของทวิภาคีเป็นอย่างดี 
  2. สถานศึกษาจัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามสาขาวิชา 
ในระบบทวีภาคีตามสาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ 
  3. มีจ านวนสถานประกอบการรองรับกับจ านวนนักเรียน นักศึกษาระบบทวีภาคีอย่างพอเพียง 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
 
 
 



 ประเด็นกำรประเมิน 2 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้ เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน 
สถานประกอบการหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการนิเทศ 
นักเรียนตาม โครงการนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. คณะกรรมการด าเนินการออกนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาทุกคนอย่างน้อย 1  
ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน 

3. เมื่อเสร็จการด าเนินการออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ทุกคนและสรุปผล รายงาน 
ปัญหาต่อผู้บริหารเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. คณะกรรมการนิเทศได้ด าเนินการเข้านิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถาน 
ประกอบการทุกคน ทุกสถานประกอบการ 

2. คณะกรรมการนิเทศได้ทราบถึงข้อบกพร่องและปัญหาของสถานประกอบการ และปัญหาของนักเรียน 
นักศึกษา 

3. คณะกรรมการนิเทศสามารถน าปัญหาที่พบ มาปรับปรุงและเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในโอกาส 

ต่อไป 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 ประเด็นกำรประเมิน 3  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้  
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องตามสาขาที่ 

เรียน เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความเหมาะสมในรูปแบบของการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น 
1. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ตามหลักสูตร 
2. จัดให้มีการประกวดชิ้นงานโครงการนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่เรียน 
3. คัดเลือกพัฒนาชิ้นงาน ที่เหมาะสม ให้มีประโยชน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดท าเกียรติบัตรมอบ

แก่นักเรียน นักศึกษาที่จัดท าชิ้นงานหรือพัฒนางานดังกล่าว 
 
 



 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 จากการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพดังกล่าวส่งผลให้ 

1. นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ตามที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
2. นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจสิ่งประดิษฐ์และพัฒนาชิ้นงานให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. นักเรียน นักศึกษา สามารถน าชิ้นงานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์ 

สามารถพัฒนาการใช้งาน หรือสร้างประโยชน์ได้ดียิ่งๆขึ้น 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นกำรประเมิน 4 
 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียบครบทุกรายวิชาตามโครงการหลักสูตร 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ด าเนินโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในทุกสาขาวิชา 
2. ทุกแผนกวิชา ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
3. มีการวัดผลและประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

  
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 คณะกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพได้ด าเนินโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดย 

1. แต่ละแผนกวิชาด าเนินการจัดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและประกาศผล 
ให้ผู้เข้ารับการประเมินได้ทราบผล 

2. นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาเพ่ือเข้าท างาน           
หรือศึกษาต่อ 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 



 ประเด็นกำรประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการส่งเสริมก ากับดูแลให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสังคมชุมชน 
และหน่วยงานภายนอกจนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรยกย่อง ดังนี้ 
 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 

1 1. นายครรชิต      สุมลศิลป์ 
2. นายวุฒิศักดิ์     ธรรมแก้ว 
3. นายอ านาจ      เนตรภักดี 

แข่ งขั นทั กษะวิชำชีพ “ทั กษะเครื่ องยนต์ เล็ กและ
จักรยำนยนต์(ปวช.) 
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุรินทร์ ปี
การศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติจังหวัดระยองปีการศึกษา 2559 
 

2 1. นายสิทธิศักดิ์   ศรเพชร 
2. นายภูวดล      จงรักษ์ 
3. นายอดิศักดิ์    มูลตระกูล 

แข่งขันทักษะวิชำชีพ “กำรแข่งขันทักษะติดตั้งจำนรับ
สัญญำณดำวเทียม” ระดับ ปวช. 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปี
การศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ 
ปีการศึกษา 2559 
 

3 1. นางสาวศิริวัฒน์  บุตรโสภา 
 

- การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 

  - เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การบัญชี ทักษะการใช้   
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี” (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 

 
 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
4 1. นางสาวธนากร    สายแก้ว แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  

-ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ื น ฐ า น  ร ะ ดั บ อ า ชี ว ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ                                
ปีการศึกษา 2559 

5 1.นางสาวกาญจนาพร  ตัดสมัย 
2. นางสาวดวงพร        ราชคุณ 

- ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานการบัญชี ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 

6 1. นางสาวจิตตะวัน     ทองลือ กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
-ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2559 

7 1. นางสาวธนิษฐา       แสวงพันธ์   แข่งขันทักษะกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทย  
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 
-ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติจังหวัดระยองปีการศึกษา 
2559 
 

8 1. นางสาวสโรชา      วงศ์กา แข่งขันทักษะรักกำรอ่ำน 
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 
2559 
-ได้เข้าร่วมการประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา 2559 
 

9 1. นายสถาพร    จิตพรม แข่งขันทักษะกำรเล่ำนิทำนพื้นบ้ำน 
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2559 
 

10 
 

1. นายปิยะรัตน์        โสดา 
2. นายศักดา          จิตวิขาม  
 

- แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
11 1. นางสาวศรีสุดา       พรมโสดา 

2. นางสาวธิติมา        บุญเฉลิม 
3. นางสาวสุพรรณิกา  ศิรินัย 

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
ประชำรัฐร่วมใจ 
ประเภทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เรื่องสบู่สครับสมุนไพร 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดอุบลราชธานีปีการศึกษา 2559 

12 1. นายเอกชัย         กิจวิทย์ 
2. นางสาวรจนา     วงค์ใหญ่ 
3. นายสถาพร        สังวาล 
4. นายธงชัย           ลางาม 

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
ประชำรัฐร่วมใจ 
ประเภทที่ 1พัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องแท่นวางอุปกรณ์ 
การบัดกรีอเนกประสงค์ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 

13 1. นายกิตติศักดิ์       ราชวันดี กำรแข่งขันกรีฑำ 
- รางวัลชนะเลิศวิ่ง 800 ม. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี
การศึกษา 2559 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งวิบาก 2,000 ม. ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2559 
- รางวัลชนะเลิศวิ่ง 1,500 ม. ระดับชาติ จังหวัดสงขลาปี
การศึกษา 2559 

14 1. นายสุริยา           ส าลี กำรแข่งขันกรีฑำ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิง่ 100 ม. การแข่งขันกรีฑา  
อิเดมิตสึกรังด์ปรีซ์ แห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2559 

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิง่ 100 ม. ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2559 

15 1. นายปฏิวัติ          กลิ่มเกลี้ยง กำรแข่งขันกรีฑำ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 400 ม.  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

16 1. นายอาจณรงค์    ดวงวงษา กำรแข่งขันกีฬำมวยไทยสมัครเล่น น้ ำหนักไม่เกิน ๘๐กก. 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษปีการศึกษา 2559 
- รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ จังหวัดสงขลา ปี
การศึกษา 2559 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
17 1. นายเกียรติพงษ์   ดีงูเหลือม กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 
 

18 1. นายปิยะราช        บุราณบุรี 
2. นางสาวศรีสุดา     พรมโสดา 
3. นายวิเชียร           บุญรัตน์ 
4. นายศศิวิมล          พาชนะ 
5. นางสาวดรุณี         ภาดี 
6. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ 
7. นายกมลฉัตร        สืบวงศ์ 
8. นายวุฒิศักดิ์         ธรรมแก้ว 
9. นางสาววนิดา        วงค์วุฒ 
10. นางสาวชนิกานต์  ค าตัน 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทยปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 1. นายกิตติชัย        ทองบุตร 
2. นายภาณุวัฒน์     ทองบุตร 
3. นายอัครวุฒิ        อาสาศึก 
4.  นายธีระยุทธ      ค าเฉลิม 
5. นายพีระพัฒน์     คนตรง 
6. นายค ารณ          วงศ์ชา 
7. นายอานนท์        บุตรสุข 
8. นายเกียรติศักดิ์    เหล่าเจริญ 

เข้ำร่วมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำ  
ช่อสะอำด 
- ได้รับระดับเหรียญทอง 
- ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  กิจกรรมผจญภัยชาย 
- รางวัลหมู่ลูกเสือ ล าดับที่  ๒ (ชาย) 
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

20 1. นางสาวนิสา      สุธาบุญ 
2. นางสาวมุฑิตา    หวายเครือ 
3. นางสาวอังคณา   ตังสุข 

ให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดูน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน  (Child Development  
center Is home to Loudoun. Administrative Loudoun) 
 

21 1. นางสาวปิยะกาญจน์  คงสิม 
2.นางสาวอัญชลี          จันทร์แสง 

ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ศูนย์พัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลผักแพว  (Website Design  and 
Development center  District  Administrative 
Office of the vegetable patch) 
 

22 1. นางสาวสมพิศ  พ้ืนพรม 
2. นางสาวอารียา  บุญสงค์ 
3. นางสาวสุนิตา    สิทธิจันทร์ 

ให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็ก ต าบลโนนสังข์ 
  (Building site  Development center  district 
Nonsang) 
 
 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
23 1. นายปิยะรัตน์     โสดา 

2. นายศุภวิชญ์      กรรมจันทร์ 
3. นายชิตะพล      บุญเรืองศรี 

ให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักบุ้ง  
  (Create  A  site   Development center  Ban PhukBung) 

24 1. นายอิสระพงศ์    เขตต์สกุล 
2. นางสาวแคทรียา  สายพงษ์ 
3. นางสาวกาญจนา  สิมณี 

ให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักบุ้ง  
  (Create  A  site   Development center  Ban PhukBung) 

25 1. นางสาวกาญจนา  พ้ืนอินทร์ 
2. นายคงฤทธิ์         กาละพันธ์ 
3. นางสาวจีรนันท์    ศรีด้วง 

ให้ความรู้เรื่องการจัดท าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านละเอาะ 
  (The  prepation  the  Website Banla – O schoot) 
 

26 1. นางสาวปนัดดา        ค าภาสุข 
2. นางสาวถนอมพรรณ คชแพทย์ 
3. นางสาวจารุภรณ์      กิ่งทอง 

ให้ความรู้เรื่องการจัดท าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกล้วย 
  (WebsiteCreate of Ban kluay School) 

27 1. นางสาวสุชานรี        จีนเมือง 
2. นางสาวฝอยฝน       ทองละมุล 
3. นางสาวศิริวิภา        บุญล้อม 

ให้ความรู้เรื่องการจัดท าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
  (Websitedesign and Development  Panangwittaya 
 School) 

28 1. นางสาวกิ่งมณี        รอดภักดี 
2. นางสาวยมล        ศราภัยวานิช 
3. นางสาวธัญญารัตน์   ชาญนอก 

ให้ความรู้เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
  (CAI Computer And Information profession) 

29 1. นายวราพล            เถาว์โมลา 
2. นายปารเมษฐ์         เฉลิม 
3. นายธีรพงศ์             ชิณวงษ์ 
4. นายฐิติวัฒน์           แก้วพวง 
5. นายธนาวุฒิ           คะนะสอน  
6. นายธนพร             เฉลิมบุญ 
7.นายธนาพร             ขอนศรี8.
นายธรนัย              พันธ์ผา 
9.นายนนทวัฒน์         พันธ์ผา 
10. นายปิยะวัฒน์      บุญพอ 

ด าเนินโครงการ  “PTT  Engine  Up 2017  : มาตรการประหยัด
พลังงานเพ่ือประชาชน 28 ธ.ค 59 – 3 ม.ค 60” 

30 1. นายชุติพงศ์ ทาสา 
2. นายณัฐพล ค าเพราะ 
3. นายธีรศักดิ์ กิ่งจันทร์ 
4. นายพรพิตร สายลุน 
6. นายธนากร ขอนศรี 
7. นายเกียรติศักดิ์เหลาเจริญ 
8. นายพุฒิพงษ์ รินรมย์ 
9. นายครรชิต สุมลศิลป์ 
10. นายบุลวัชร์ แก้วศรี 

- โครงการ Honda Eco แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
ครั้งที่ 19 ได้ล าดับที่ 46 ของประเทศ 
 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ 
 11. นายธนาพิพัฒน์เหล็กเพชร 

12. นายวราพล เถาว์โมลา 
13. นายศุภกร ต้นเกษ 
14. นายวุฒิศักดิ์ ธรรมแก้ว 
15. นายทัศธนา อยู่สุข 
16. นายพิชิต ภูมลี 

 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก จ านวน  98 คน
ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด1,301 คน 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
  
 จุดเด่น 
 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเข้าร่วมโครงการแข่งขันในวิชาชีพและสาขางาน ต่างๆอย่าง

หลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีสร้างผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ 
อย่างหลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีสร้างผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ
ต่างๆ อย่างมากมายและหลากหลาย 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดท าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม รวม

ทั้งสิ้นงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ให้มากขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 

 วิทยาลัยฯ จัดท าโครงการพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยต่อยอดจากผลงานชิ้นเดิมแต่พัฒนาให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มากขึ้นภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 
 
 
 



 ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
 ประเด็นกำรประเมิน 1  

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัดกิจกรรมเก่ียวกับ การปลูกจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน 

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งท่ีจัดภายใน และภายนอกสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559    ได้แก่  
  1. โครงการ “ท าดีเพ่ือพ่อ 999,999 คน ปฏิญาณตนเพ่ือพ่อฯ” 
  2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
  3. โครงการส่งเสริมคารวะธรรมจริยธรรมด้านมารยาทไทยฯ 
  4. โครงการ การแสดงความกตัญญูกตเวทิตา 
  5. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชฯ 
  6. โครงการอภิวาทบูชาวันทาครู(ไหว้ครู) 
  7. โครงการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบและ
พร้อมเพียงกัน 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
  ประเด็นกำรประเมิน 2 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา 1 กิจกรรม 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา 1 กิจกรรม 
 1. Big Cleaning Day ประจ าปีการศึกษา 2559 
 2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
 3. โครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพฯ 

  4. โครงการปลูกป่าแทนคุณธรรมชาติ 
  5. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 



 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. Big Cleaning Dayมีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  
850 คน คิดเป็น 100 % 

2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 680 คน คิดเป็น 100 % 

3. โครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพฯ  มีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม 
กิจกรรมจ านวน 360 คน คิดเป็น 100 % 

4. โครงการปลูกป่าแทนคุณธรรมชาติ มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 58 คน  
คิดเป็น 80 % 

5. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 190 คน คิดเป็น 80 % 
       

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 ประเด็นกำรประเมิน 3 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมได้แก่ 

1. โครงการกีฬาสีภายใน 
2. โครงการประกวดร้องเพลง 
3. กิจกรรมส่งเสริมการการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพ 
4. กิจกรรมส่งเสริมฟุตบอล 7 คน 
5. กิจกรรมสารสัมพันธ์ เพ่ือน พี่ น้อง 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. โครงการกีฬาสีภายใน มีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 850 คน  
คิดเป็น 100% 

2. โครงการประกวดร้องเพลง  มีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน  
680 คน คิดเป็น 100% 

3. กิจกรรมส่งเสริมการการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพ มีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  
นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 360 คน คิดเป็น 80% 

4. กิจกรรมส่งเสริมฟุตบอล 7 คน มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 58 คน คิดเป็น 80% 
5. กิจกรรมสารสัมพันธ์ เพ่ือน พี่ น้อง มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 190 คน คดิเป็น 80% 

 



ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 ประเด็นกำรประเมิน 4 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้ อยกว่า  
1 กิจกรรม 

 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้จัดท าโครงการที่ส่งเสริม และบูรณาการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และด ารง
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมุ่งเน้นให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนเกิดเป็นค่านิยมที่ดีในงานวิชาชีพ เช่น 

  โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ และกิจกรรมชุดรีไชเคิล ซึ่งน าวัสดุที่ เหลือใช้น ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคุ้มค่าและ
ประหยัดทรัพยากร 
  โครงการประกวดโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ในทุกแผนกวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ซึ่ง
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการทักษะความรู้วิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเรียน มาประยุกต์ใช้กับวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้และชิ้นงานที่สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
ได้อย่างสูงสุด 

 วิทยาลัยได้จัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา แต่ละแผนกวิชา ได้
ประยุกต์ความรู้ ความมีเหตุผล และความพอประมาณในการใช้จ่ายงบประมาณและวัสดุ เพ่ือให้เกิดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

 วิทยาลัยฯได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดให้ครูผู้สอนต้อง
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้ ในทุกรายวิชาที่สอน มุ่งเน้นให้ผู้สอน
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเหตุผล มีความพอประมาณ และมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันในตนเอง และมีทักษะความรู้ใน
วิชาชีพที่เรียน พร้อมๆกับมีคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคม 

 วิทยาลัยฯโดยงานปกครองและครูที่ปรึกษาของนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี จัดการส่งเสริมป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด และการเกิดปัญหาทางสังคมโดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และพระสงฆ์ในท้องถิ่น มาให้ความรู้และชี้แนวทางในการด ารงชีวิตเป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพและมี
ความสุขซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติในโอกาสต่อไป 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งมุ่งปลูกฝังและบูรณาการและบูรณาการหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งทางตรงและทางอ้อมของวิทยาลัยฯ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียน มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะในการปฏิบัติงานใน



วิชาชีพที่ตนเรียน มีความพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อให้ตนเองและผู้ปกครองต้องเดือดร้อน มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการและสถานประกอบการในสังคม 

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
 ประเด็นกำรประเมิน 5 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 

 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ โดยใช้กระบวนการ 

ดังนี้ 
 1. โครงกำรวิชำกำร  
      1.1 โครงการวันวิทยาศาสตร์ 
 1.2 โครงวันภาษาไทย 
      1.3 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
      1.4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาแบบเข้ม ก่อนจบการศึกษาประจ าปี 

การศึกษา 2559 
       1.5  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน (สุนทรพจน์ภาษาไทยละภาษาอังกฤษ, รักการอ่าน , เล่า
นิทานพ้ืนบ้าน, การแข่งขันประวัติศาสตร์ไทย) ประจ าปีการศึกษา 2559 

       1.6 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมใจ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

2. โครงกำรบริกำรวิชำชีพ  
2.1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) “ถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” 
                2.2 โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  
2.3 โครงการ PTT Engine Tune up มาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือประชาชน 28 ธ.ค. 59 –4 ม.ค. 60 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 337 คน 

2. โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 190 คน 
3. โครงการ PTT Engine Tune up มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 

 



ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

 ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 จุดเด่น 
 ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ มีความตั้งใจ เสียสละเวลา เพ่ือท าการประดิษฐ์  

นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ต่างๆอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม ท้องถิ่น 
 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพ่ือเข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ สู่
ชุมชน สังคม ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 วิทยาลัย ฯ ควรมีโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการวิจัย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 ประเด็นกำรประเมิน  
 1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ 
มุ่งคุณภาพตามรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐละเอกชน 
 2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่ท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ด าเนินการตามกระบวนการ ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดรายการประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน อันจะส่งผลดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ก าหนดขั้นตอนด าเนินการที่ส่งผลต่อวิทยาลัยฯประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันวางแผน ร่วมกัน
ปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบและประเมินผลและร่วมกันน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน 
1.1  การเตรียมการ 

1.1.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

1.2 การด าเนินการ 
1.2.1 วางแผนการปฏิบัติการ 
1.2.2 ด าเนินงานตามแผน 
1.2.3 ตรวจสอบประเมินผล 
1.2.4 น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

      1.3 การรายงาน 
 1.3.1   การจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี (SAR) เพ่ือรายงานต้นสังกัด 
 1.3.2   เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะ 



 1. ขั้นตอนการเตรียมการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  1.1 การเตรียมการ 
 การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัดการเรียน การ
สอน สถานศึกษามีการเตรียมการในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการเตรียมการปัจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา ที่จะส่ง
ให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในส าเร็จตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 

1.1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้มีความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับการประคุณภาพว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานปกติ เป็นงานที่ท าอยู่แล้วไม่รู้สึกว่าเป็นการ
เพ่ิมภาระ และบุคลกรในสถานศึกษายังไม่ช านาญกับการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณภาพและการตรวจสอบ การ
สร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรจึงเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องท าในอันดับแรก ใน
การเริ่มต้นการประกันคุณภาพวิทยาลัยฯได้ด าเนินการ คือ 
 การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายใน มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน จัดประชุมเพ่ือสร้างความตระหนัก โดยวิทยากรมืออาชีพ เพ่ือให้มีโอกาส
ได้ทราบกระบวนการประกันคุณภาพภายในและเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ในการ
ประเมินตนเอง สามารถด าเนินการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงแรกเน้นเนื้อหาโดยรวมของ
ระบบประกันคุณภาพภายในกระบวนการบริหารคุณภาพ การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ช่วงต่อมาเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการก าหนดกรอบ วางแผนการประเมินการสร้างเครื่องมือการ
ประเมิน การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Assessment Report) 

1.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะเลือกเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
มีเจคติที่ดี มีแรงจูงใจในการประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการได้พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารฝ่าย
งานที่รับผิดชอบงานใด คณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพที่เกี่ยวกับฝ่ายนั้น 
คณะกรรมการทุกคนต้องร่วมกันเป็นทีมงานมีความเข้าใจเป็นทิศทางเดียวกัน มีเจคติที่ดีต่อการประกัน
คุณภาพภายใน 
 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในประกอบด้วย 
  1.1.2.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานให้บรรลุ

เป้าหมายจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนดคณะกรรมการโดยการกระจายความ
รับผิดชอบให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ให้ความส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ก ากับการติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

  1.1.2.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีหน้าที่วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ จัดท า
คู่มือประกันคุณภาพภายในประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

  1.1.2.3 คณะกรรมการการติดตามและนิเทศการประกันคุณภาพภายในทุกๆด้าน ให้ค าชี้แจง
ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่จะส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในส าเร็จตามวัตถุประส่งและมี
ประสิทธิภาพ  

 



1.2 ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
การบริหารงานการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการด าเนินงานให้สถานศึกษาบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วยขั้นหลัก 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการตามแผน                 
การตรวจสอบประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในซึ่งทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการ
ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้  

  1.2.1 การวางแผนปฏิบัติงาน (PLAN) 
การวางแผนกระบวนการพิจารณาล่วงหน้าว่าการประเมินผลภายในครั้งนี้จะประเมินอย่างไร ให้ใคร

ท า ท าที่ไหนและท าเมื่อไหร่ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐานจะประเมินอย่างไร ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง            
จะใช้ข้อมูลให้มีความหมายอย่างไร จะรายงานผลอย่างไร ผลออกมาแล้วจะน าเสนอใคร จะน าผลประเมินไปใช้
อย่างไร ซึ่งจะท าให้ผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจตรงกันละสามารถปฏิบัติงานประเมินผลการ
ประเมินภายในได้อย่างถูกต้อง โดยมีขันตอนการด าเนินงานประกอบด้วย 

 
1. ด าเนินงานตามรายละเอียดในปฏิทิน 
2. ก าหนดรอบการประเมิน 
3. สร้างเครื่องมือในการประเมิน 
4. การรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.2.3 การตรวจสอบการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (CHECK) 
การตรวจสอบเป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะการตรวจสอบประเมินผลจะส่งผลให้ข้อมูล
ย้อนกลับ จะส่งผลให้เห็นถึงการด าเนินการที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหา อุปสรรค
อะไรบ้าง เมื่อพบปัญหาควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ตรวจสอบการประเมินผลภายในจะท าให้สถานศึกษารู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองเพ่ือท าการ
ปรับปรุงและพัฒนา เรื่องใดที่ยังเป็นอ่อนก็จัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนนั้นให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ เรื่องใดที่ เป็นจุดแข็งก็ เสริมสร้างและพัฒนาขึ้นไปอีกจะท าให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพได้                    
อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
  1.2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
 หลังจากท่ีคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ท างานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องน า
ผลการรวบรวมการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์แปลผลในภาพรวมทั้งหมดและน าเสนอผลการประเมินต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ซึ่งผลประเมินสามารคถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร และใช้ในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป รวมทั้งจัดท า
เป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ คือ 
  1.2.4.1 การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารของผู้บริหารและบุคลากรสามารถน าการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงาน พัฒนางาน แผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  1.2.4.2 การวางแผนในปีการศึกษาต่อไปเมื่อได้รับผลการประเมินตัวบ่งชี้บางข้อผ่านเกณฑ์ 
บางข้อไม่ผ่านเกณฑ์ ควรมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงสถานศึกษาควรหาสาเหตุของปัญหาและแนว
ทางแก้ไข โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผน        
ในปีการศึกษาต่อไป 



  1.2.4.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและสถานศึกษาน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาเป็น
ข้อมูลสารสนเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประกอบการตัดสินในเรื่องต่างๆ 
 1.3 ขั้นตอนการรายงานประเมินตนเอง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 6 มาตรา 49 ได้ระบุถึงการก าหนด
สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการ การประกันคุณภาพภายในให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท าประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณะชน 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 สถานศึกษาจัดให้มีแผนพัฒนาการจัดการการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน และด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 
 4.1.1  จุดเด่น 

สถานศึกษา ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการเพ่ือพัฒนาการศึกษา และ
พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการประชุม จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนพัฒนาประจ าปี 
ซึ่งรวมกันวางแผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโดยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของชาติ แผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาของจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร
ในลักษณะสองทาง ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน มีการกระจายความรับผิดชอบในทุกระดับชั้น ของ
สายการบังคับบัญชา ตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากนั้นจึงด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนการก ากับติดตาม 

4.1.2  จุดที่ควรพัฒนำ 
การจัดเก็บข้อมูลจากผู้รับผิดชอบในมาตรฐานต่างๆ ท าได้ช้ากว่าที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยน

ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานใหม่ ท าให้บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดเก็บข้อมูล และประเมินผล
ข้อมูลที่มีอยู่ จึงต้องใช้เวลาในการติดตาม แนะน า และแก้ไขข้อมูล  

4.1.3  ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 



 วิทยาลัยฯ โดยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ ต้องสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกท่านให้เห็น
ความส าคัญของการวางแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนการปฏิบัติประจ าปี โดยให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และมีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆให้
ถูกต้อง 

 ส่วนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ควรใช้หลักการบริหารงานเชิงระบบ เช่น  ใช้วงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (PDCA) เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และต้องน าผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะมาพิจารณา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพ่ือวางแผนปัญหาปรับปรุงในปีต่อไป ส าหรับเรื่องที่ไม่
เป็นปัญหาต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้มีกำรพัฒนำ 
 ประเด็นกำรประเมิน 

 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตังบ่งชี้ทั้งหมดมีการประเมิน 
 กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1……………………………………………………………-………………………………………………………………….......………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
  ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 1  ……………………………………………………………-…………………………………………………………………....…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่ง โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

สรุปผลระดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 
 จุดเด่น 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
1.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน 
ค่ำคะแนน ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่1   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 
มำตรฐำนที ่2   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 4 ดี 
มำตรฐำนที่ 3   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 4   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 -  

 
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน.........8..........ตัวบง่ชี ้
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน.........5..........ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน......................ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน..........-............ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน............-..........ตัวบ่งชี้ 



5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 - วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ด าเนินการตามกระบวนการ ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา ต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดรายการประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน อันจะส่งผลดีต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 - นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และทักษะเฉพาะตนเอง ทั้งในด้านการพูดสุนทรพจน์ และการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันทักษะสาขา
เครื่องยนต์เล็กจักรยานยนต์ และการแข่งขันรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง Honda  Eco 
 - ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ ทุ่มเท
เวลา และทรัพยากรในการฝึกฝนพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างเต็มที่ 

- วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาได้บูรราการความรู้วิชาการ และทักษะวิชาชีพเพ่ือให้เกิดชิ้นงานและองค์ความรู้ เป็นสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และพัฒนาให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพมี
มาตรฐานในระดับสากลต่อไป 

 
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ (กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพ

ภำยในกำรอำชีวศึกษำที่ส่งผลให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด) 
- วิทยาลัยฯได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 

โครงการกิจกรรมต่างๆ แต่เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งจัดตั้งได้มานาน มีภาระงานที่ต้องด าเนินงานมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมากมาย บางอย่างอยู่ในแผนปฏิบัติงานบางอย่างเป็นภาระงานใหม่หรือปัญหางานเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการโดยทันที จึงท าให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณ ที่ได้รับจ านวนไม่มากนัก ตามจ านวนของนักศึกษา
ที่มีอยู่ต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการและเงินงบประมาณตามความจ าเป็น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษามากที่สุด และวิทยาลัยฯได้พยายาม บริหารจัดการเงิน เพื่อจ่ายค่า
วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนให้มากขั้นกว่าเดิม 

- วิทยาลัยฯยังขาดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร สื่อการเรียนการสอนเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณท่ีได้รับอย่างจ ากัดตามจ านวนรายหัวของนักเรียน นักศึกษาแต่ 
วิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาในด้านอ่ืนๆ จึงท าให้มี
เครื่องมือ  เครื่องจักร สื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัยยังไม่พอเพียงต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 

- วิทยาลัยฯควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน การจัดท า พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



- วิทยาลัยฯควรจัดท าโครงงานอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องกระบวนการวิจัยเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และจัดท าสิ่งประดิษฐ์ 
 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (กำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ) 

- วิทยาลัยฯควรพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ให้ครูผู้สอนติดตาม
ดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ าอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นและส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษามากขึ้น 

- ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าติดตามในเรื่องการ
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม และลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมเพ่ือให้จบการศึกษาตามเกณฑ์ 

- วิทยาลัยฯต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาแล้วน ามาก าหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงาน ชื่อสถานศึกษาต้องมีกระบวนการ ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- วิทยาลัยฯ ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่า บุคคล ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับเงินบริจาคหรือ เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจน สื่อการเรียน 
การสอน เพ่ือให้ครูน ามาพัฒนาการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งฯ ขึ้น 

-วิทยาลัยฯ ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการถึงกระบวนการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ 
หรือเอกสารประกอบการสอน เทคนิคและวิธีการสอนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง การวิจัยและ
พัฒนารายวิชาที่ท าการสอนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของครู อันจะส่งถึงผลให้เกิดคุณภาพในการสอน
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่อไป 
 

 
ส่วนที ่2 กำรฝึกอบรมว ิชำช ีพจำนวน1 มำตรฐำน10 ตัวบ่งชี้ 

 
มำตรฐำนที่8 ดำ้นกำรจ ัดกำรฝึกอบรมหลักส ูตรวิชำช ีพระยะสั้น 

จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรว ิชำชีพระยะสั้นสอดคล ้องกบัควำมตอ้งกำรของชมชนสถำน
ประกอบกำร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับค ุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจ ัดกำรกำรฝ ึกอบรมว ิชำช ีพระยะส้ัน 
ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหล ักสูตร
ว ิชาช ีพระยะสั้นโดยให ้ครู บุคลากร ผ ู้เข ้ารับการฝึกอบรมช ุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนและมีการจ ัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นประจ าปีที่สอดคล้องกับ



แผนพ ัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นของ ว ิทยาลัยฯโดยทุกคนมีส่วนร่วม 
 
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมหล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้น
ประจ าปีสอดคล้องก ับแผนพ ัฒนาการฝ ึกอบรมหล ักส ูตรว ิชาช ีพระยะสั้นของสถานศึกษาม ีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนาข ้อเสนอแนะไปปร ับปรุง พ ัฒนาและจ ัดท ารายงานตามแผนการฝ ึกอบรม
หล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นประจำปี 
 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการจัดทำแผนการบร ิหารจ ัดการการฝ ึกอบรมว ิชาช ีพระยะสั้น
ปฏ ิบ ัติตามประเด็น (4)ข้อซ่ึงผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ระดับค ุณภำพในกำรใช้และพ ัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยว ิชำที่สอดคล้องกับ 
ควำมต ้องกำรของชุมชน สถำนประกอบกำร 
 
 ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท าความร่วมม ือกับชุมชนสถานประกอบการหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ก าหนดรายว ิชาใหม่ๆหรือปรับปรุงเนื้อหาสาระของวิชาเดิมให้สอดคล ้องก ับความต ้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ 
 
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ สำรวจความต ้องการและเก็บรวบรวมข ้อมูลจากสถานประกอบการและร่วมก ัน
ปรับปรุงหล ักสูตรให้สอดคล้องก ับความต ้องการของตลาดแรงงานและชุมชนรวมทั้งจัดให้ม ีการประเมินความ
ค ิดเห็นของครู– อาจารย์เกี่ยวกับการใช้หล ักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรว ิชาช ีพระยะ
สั้นเพ ื่อนำผลการประเมินไปพ ัฒนา ปรับปร ุงการจัดการเรียนการสอน และจัดท าหล ักสูตรสถานศ ึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เร ียน และตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู ้ส าเร ็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงานและ ช ุมชน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ ได ้พ ัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายว ิชาที่สอดคล้องก ับความต้องการของช ุมชน 
สถานประกอบการปฏ ิบ ัติตามประเด็น (5)ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3 ระดับค ุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเร ียนร ู้รำยว ิชำ 
 
 ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยฯ ดำเนินการให ้คร ูผู้ฝ ึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้รายว ิชาด้วยเทคนิคว ิธ ีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน ้นสมรรถนะ อาช ีพและบูรณาการค ุณธรรม
จร ิยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอ ันพ ึงประสงค์และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพ ียงท ุกรายวิชาที่สอน 



 
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ ให ้ครูผู้ฝ ึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ทุก
รายว ิชาที ่สอนด้วยเทคนิคว ิธ ีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ และบูรณาการค ุณธรรม 
จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการฝ ึกอบรมการใช ้สื่อการวัดและประเม ินผลตามสภาพจร ิงด้วยว ิธ ีการที่
หลายหลายเน้นผ ู้ฝึกอบรมให้ทำเป็นและนำไปประกอบอาช ีพ สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้ก ับครอบครัว 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  ครูผู้ฝ ึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายว ิชาที่สอนเน้น
สมรรถนะอาช ีพและบูรณาการค ุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณล ักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพ ียงปฏ ิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม(5) ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4 ระดับค ุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรว ิชำช ีพระยะส้ัน 
 
 ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ดำเนินการให ้ครูผู้ฝ ึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคว ิธ ีการสอนที่หลากหลายมุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการค ุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอ ันพ ึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง 
 
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ ให ้ครูผู้ฝ ึกอบรมส่งแผนการจัดการเรียนร ู้ดว้ยเทคนิควิธ ีการสอนที่หลากหลายมุ้ง
เน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการค ุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและค ุณล ักษณะอันพึงประสงค์ และปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพ ียงและให้สอนตามแผนฯ โดยแจ้งหล ักเกณฑ์และวิธ ีการวัดผลประเม ินผลให้ผ ู้ฝึกอบรมทราบ
ก่อน การฝ ึกอบรมจะใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นปฏ ิบัติตามประเด็น 4 ข้อซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.5 ระดับค ุณภำพในกำรระดมทรพัยำกรในกำรจ ัดกำรฝึกอบรมหล ักสูตรว ิชำช ีพระยะสั้น 
 ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยฯ จัดท าแผนพ ัฒนาการจัดการฝ ึกอบรมหลักส ูตรว ิชาช ีพระยะสั้นโดยได้จัดหาภ ูมิ
ปัญญาท ้องถิ่น ผู้เช ี่ยวชาญผ ู้ทรงคณุว ุฒิ เป็นว ิทยากรหรือรว่มเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมระยะสั้น รวมทั้งจัดหา
สถานประกอบการให้เขา้มาม ีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้น 
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ ได้ระดมทร ัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นโดยจัดท า
โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้น มีการประเมินผลโครงการและน าผลการประเมิน
ไปปรับปร ุงพ ัฒนาการฝ ึกอบรมเช ่น โครงการแนะแนวศึกษาต ่อเช ิงรุกและการจัดหาผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอาช ีพมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการระดมทรัพยากรจากภายนอก   



 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ ระดมทร ัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นปฏ ิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อซึ่งผลการประเม ินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
  
ตังบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของคร ูผู้สอนหล ักสูตรว ิชำช ีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการส ่งเสร ิมสนับสนุนให้คร ูผู้ฝึกอบรมหล ักสูตรวิชาช ีพระยะสั้นเข้า
รับการฝ ึกอบรมรว่มประชุมสัมมนาทางวิชาการท ั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษารวมทัง้โครงการท ัศน์ศ ึกษา
การศ ึกษาดูงานนอกสถานศึกษาสน ับสนุนส ่งเสร ิมให้ได้รับเกียรต ิคุณยกย่องและให้ได้รับการพ ัฒนาคุณภาพ
ช ีว ิตที่ด ี
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ ส่งเสร ิมสนับสนุนให้คร ูผู้ฝ ึกอบรมหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นเข้ารับการอบรมร่วม
ประช ุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศ ึกษาเช ่น โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือการประก ันค ุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เพ ื่อให ้ความรู้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2555 ให้ม ีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต ้องเป็นไปในท ิศทางเด ียวกันจัดท าเครื ่องม ือมาตรฐานการประกัน
ค ุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ให้สอดคล ้องก ับมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 เพ ื่อการ
ประกันค ุณภาพภายในสถานศึกษา เพ ื่อให้ท ุกคนมีส่วนร่วมค ิดและจ ัดท าเครื่องม ือที่ใช้เก็บข ้อมูลผลการ
ดำเนินงานของสถานศ ึกษาในแต่ละรอบป ีการศึกษาให้ได้ข ้อมูลทีค่รบถว้น สมบูรณ์,เพ ื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ในด้านการบริหารจัดการและด้านการเรียนการสอน เสร ิมสร้างขวัญและกำลังใจแก ่บ ุคลากรเป็นต้น นอกจากนี้
ยังส่งเสร ิมให้บ ุคลากรได ้ศึกษาต ่อในระดับที่สูงขึ้นเพ ื่อน าความรู้และว ิทยาการใหม่ๆ มาปรับปรุงใช ้ใน
สถานศึกษาให้มีความพร ้อม ที่จะรองร ับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ม ีการเปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร็วได้อย่างทัน
เหตุการณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ ได ้พ ัฒนาครูและบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าท ี่ที่
รบัผิดชอบซึ่งผลการประเมิน 4.75 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.7 ระดับค ุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยฯ ดำเนินการบร ิหารการเงินและงบประมาณให้หล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นในด ้านว ัสดุ
ฝ ึก อ ุปกรณ์ สื่อการสอนรวมทัง้ค่าตอบแทนบ ุคคลภายนอกสถานศึกษาท ี่เช ิญเป็นว ิทยากรหร ือร่วมเป็นครูสอน
ในการฝ ึกอบรมสอดคล ้องกับแผนการฝึกอบรมหล ักสตูรว ิชาช ีพระยะสั้นประจ าปี 
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ จัดประช ุมร่วมก ับครูผู้สอนเพ่ือพิจารณาแผนงานโครงการและกิจกรรม ประกอบ
ในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือว ัสดุฝ ึกให้เพ ียงพอเหมาะสมและเกิดประโยชน์ส ูงสุด โดย
จัดซื้อวัสดุฝึกอ ุปกรณ์สาหรับการฝ ึกอบรมในแต่ละแผนกว ิชาปลูกจิตสานึกและเสร ิมสร้างความเป็นพลเมืองที่มี
ค ุณภาพของประเทศเพ ื่อรองรับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมสน ับสนุนการบริการว ิชาการและวิชาช ีพ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม



หล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นปฏ ิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม(4)ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ด ี
 
 
 ตัวบ่งชี้ที่  8.8 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรฝ ึกอบรมหลักสูตรว ิชำช ีพระยะส้ันที่ มีผลคะแนน                 
กำรฝึกอบรม2.00ขึน้ไป 
 ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยฯ มีการเป ิดสอนหล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นและได ้จัดสรรงบประมาณสน ับสนุนการ
พ ัฒนาการฝึกอบรมหล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้น 
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ ให ้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายว ิชา ด้วยเทคนิคว ิธ ีการสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และคุณล ักษณะอ ันพึงประสงค์ 
และเศรษฐกิจพอเพ ียงท ุกรายวิชากำหนดแนวทางว ิธ ีการขั้นตอนการว ัดผลประเมินผลและแจ้งให้ผ ู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบกอ่นดำเนินการสอน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  ในป ีการศ ึกษา2559วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เปิดสอนหล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นและมี
ผู้สำเร็จการฝ ึกอบรมหล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม2.00ขึ้นไปซึ่งผลคะแนน 5.00 การ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.9 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรฝ ึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข ้ำ 
 ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยฯ เป ิดรับสมัครนักศ ึกษาหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นทุกภาคเรียน  เพ ื่อรองรับความ
ต้องการของประชาชนและผู้สนใจ 
 
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาหล ักสูตรว ิชาช ีพระยะสั้นตามสื่อต่างๆ 
เช่นว ิทยุเว ็บไซต์ของวิทยาล ัยฯ แผ่นพ ับป ้ายตามจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการออกบร ิการวิชาการ
และว ิชาช ีพในหล ักสูตรระยะสั้น จัดท าโครงการแนะแนวศ ึกษาต่อเช ิงรุกและสอนระยะสั้นในโรงเรียนท าให้มี
ประชาชนให้ความสนใจเรียนจ านวนมากรวมทั้งระดมทรัพยากรจากภายนอก 
 
 ผลสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการฝ ึกอบรมตามหล ักสูตรเทียบกับแรกเข ้ามีผลคะแนน  5  ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก 
 
 
 
 
 
 



 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.10 ระดับควำมพึงพอใจของผ ู้ส ำเร ็จกำรฝึกอบรมท่ีม ีต ่อกำรนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ไปใชป้ระโยชน์ 
 ควำมตระหนัก 
  วิทยาลัยฯ ให ้ครูที่ปร ึกษาแจ้งผู ้เข้ารับฝึกอบรมให้ติดต ่อกลับมายังสถานศึกษาเพ่ือให ้ข้อมูล
ต่างๆโดยเฉพาะการได้งานทำในสถานประกอบการการประกอบอาชีพอ ิสระทางอ ินเตอร์เน็ตเช ่น อ ีเมล์หร ือ
เฟสบุ๊คโทรศ ัพท ์ติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จ การฝึกอบรมท ุกคนเพ ื่อเก็บรวบรวมข ้อมูลการได ้งานทาและการศ ึกษา
ต ่ออย่างสม่ าเสมอ 
 ควำมพยำยำม 
  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้สร ้างแบบประเม ินความพ ึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มี
ต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ระดับความพึงพอใจ 1-5โดยเก็บจาก   ผู้สำเร็จการฝ ึกอบรม
จ านวนไม ่น้อยกว่าร้อยละ30และน าข ้อมูลมาแปรผล น าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง พ ัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธ ิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสถานประกอบการ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  ผู้สำเร ็จการฝึกอบรมมีความพึงพอใจที่มีต ่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ซึ่งผล
การประเมนิอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลกำรประเม ินมำตรฐำนที่8ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
เกณฑ ์กำรตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
ของกำรด ำเนินงำน 

 
ผลกำรประเมิน 

8.1ระดับค ุณภำพในกำรจัดทำ 
แผนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ฝึกอบรม ว ิชำช ีพระยะส้ัน 

-ดีมำก  ปฏิบัติ (1)- (5) 
-ดี  ปฏิบัติ(1)-(4) 
-พอใช้  ปฏิบัติ (1)- (3) 
-ต้องปรับปร ุงปฏิบัติ(1)- (2) 
-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วน  ปฏิบ ัติ (1) 

 

4 4(ดี) 

8.2ระดับค ุณภำพในกำรใชแ้ละ 
พ ัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
รำยว ิชำ ที่สอดคล ้องก ับควำม
ต ้องกำรของ ช ุมชน สถำน
ประกอบกำร 

-ดีมำก  ปฏิบัติ (1)- (5) 
-ดี  ปฏิบัติ(1)-(4) 
-พอใช้  ปฏิบัติ (1)- (3) 
-ต้องปรับปร ุงปฏิบัติ(1)- (2) 
-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วน  ปฏิบ ัติ (1) 

5 5(ดีมำก) 

8.3ระดับค ุณภำพในกำร
จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยว ิชำ 

-ดีมำก  ปฏิบัติ (1)และม ีผล(5) 
-ดี  ปฏิบัต ิ (1)และมีผล(4) 
-พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล(3) 
-ต้องปรับปร ุงปฏิบัต ิ (1)และม ีผล(2) 
-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วน  ปฏิบ ัติ (1) 

5 5(ดีมำก) 

8.4ระดับค ุณภำพในกำร
ฝึกอบรมหล ักสูตรว ิชำช ีพระยะ
ส้ัน 

-ดีมำก  ปฏิบัติ 5ข้อ 
-ดี  ปฏิบัติ 4ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ 3ข้อ 
-ต้องปรับปร ุงปฏิบัติ 2ข้อ 
-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วนปฏิบ ัติ1ข้อ 

4 4(ดี) 

8.5ระดับค ุณภำพในกำรระดม 
ทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรม 
หล ักสูตรว ิชำช ีพระยะส้ัน 

-ดีมำก  ปฏิบัติ 5ข้อ 
-ดี  ปฏิบัติ 4ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ 3ข้อ 
-ต้องปรับปร ุงปฏิบัติ 2ข้อ 
-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วนปฏิบ ัติ1ข้อ 

5 5(ดีมำก) 



 
ตัวบ่งชี้ 

 
เกณฑ ์กำรตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
ของกำรด ำเนินงำน 

 
ผลกำรประเมิน 

8.6ร้อยละของครูผู้สอนหล ักสูตร 
ว ิชำช ีพระยะส้ันที ่ได้รับกำรพัฒนำ 

-ดีมำก80ขึน้ไป 
-ดี  70-79.99 
-พอใช้  60-69.99 
-ต้องปรับปร ุง50-59.99 
-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วน< 50 

ร้อยละ 75.25 5 (ดีมำก) 

8.7ระดับค ุณภำพในกำรบรหิำร 
กำรเงินและงบประมำณ 

-ดีมำก  ปฏิบัติ (1)และม ีผล(5) 
-ดี  ปฏิบัติ(1)และมีผล(4) 
-พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล(3) 
-ต้องปรับปร ุง 
ปฏิบัติ(1)และม ีผล(2) 
-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วน  ปฏิบ ัติ (1) 

4 4 (ดี) 

8.8ร้อยละของผู้สำเร็จกำรฝึกอบรม
หล ักสูตรว ิชำช ีพระยะส้ันที่มีผล 
คะแนนกำรฝึกอบรม 2.00ขึ้นไป 
 

-ดีมำก80ขึน้ไป 
-ดี  70-79.99 
-พอใช้  60-69.99 
-ต้องปรับปร ุง50-59.99 
-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วน< 50 
 
 

ร้อยละ 92.65 5(ดีมำก) 

8.9ร้อยละของผู้สำเร็จกำร
ฝ ึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้ำ 

-ดีมำก80ขึน้ไป 

-ดี  70-79.99 

-พอใช้  60-69.99 

-ต้องปรับปร ุง50-59.99 

-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วน< 50 

ร้อยละ 100 5(ดีมำก) 

8.10ระดับควำมพ ึงพอใจของ
ผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมทีมี่ต่อกำรน ำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถไปใช้
ประโยชน์ 

-ดีมำก  ปฏิบัติ (1)และม ีผล(5) 

-ดี  ปฏ ิบัติ (1)และมีผล(4) 

-พอใช้  ปฏิบัติ (1)และมีผล(3) 

-ต้องปรับปร ุงปฏิบัติ(1)และม ีผล(2) 

-ต้องปรับปร ุงเร ่งด่วน  ปฏิบ ัติ (1) 

5 5(ดีมำก) 

สรุปผลกำรประเม ินตำมมำตรฐำนที่8 3.70 4 (ดี) 
 

  
 
 



สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 8 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 
  8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท า แผนการบริหารจัดการการฝึกอบรม วิชาชีพระยะสั้น 
  8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับ 
      ความต้องการของ ชุมชน สถานประกอบการ 
  8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
  8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
       ระยะสั้น 
  8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
  8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน 
       การฝึกอบรม  2.00 ขึ้นไป 
  8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
  8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้  
         ความสามารถไปใช้ประโยชน ์ 
 
 จุดที่ต้องพัฒนำได้แก่ 
  -ไม่มี- 
 
 
 

 
 
 
 


