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1-๑ บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ส่วนที่ 1 
บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  ประจ าปีการศึกษา 2562   
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2561-2564) ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 
2561  ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
ในรอบปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
  1.1  ผลสัมฤทธิ ์
  1.1.1  ผลผลิต (Output) 

ผลผลิต (Output) จากการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
ในรอบปีการศึกษา 2562 ปรากฏผล จ าแนกเป็น 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ  และการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผลผลิต (Output) ดังนี้ 

1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ 
แรก  คิดเป็นร้อยละ 84.90 

2)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 63.02 

  3)  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับจ านวนแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 69.13 
  4)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 85.90  

5)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

  6) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษา 
มีจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ  มีจ านวน  
30 คน และมีจ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ มีจ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 3 ดาว ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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7) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษามจี านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ 
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน  48  คน  โดยมีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 60 ปรากฏผล ดังนี้ 

               (1)  รางวัลเหรียญทองแดง  ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (2)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (3)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  
               (4)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (5)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 5 ทักษะงานจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (6)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 7 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
               (7)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
                     และแผนกเทคนิคพื้นฐาน 
               (8)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 4 ทักษะงานวัดละเอียด สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคพื้นฐาน 
               (9)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานฝึกฝีมือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคพื้นฐาน 
               (10)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะมาตรวิทยา ด้านมิติ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
               (11)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับท่ี 3 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
                       ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
               (12)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน อันดับท่ี 4 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและควบคุม 
                       อุปกรณ์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
               (13)  รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 5 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
                       ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง  
               (14)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
                      ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
               (15)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช.-ปวส.  
               (16)  รางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดดนตรีโฟล์คซอง 

8)  ระดับคุณภาพในการฝึกงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
9)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 91.47 
10)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
11)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 69.13  
12)  ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 
13)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

คิดเป็นร้อยละ 91.47 
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  14)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
    15)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   16)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม 
   17)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  18)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับ 
บริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ปรากฏผลผลิต (Output) ดังนี้ 
  1)  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โดยการปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ  
  2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   3)  การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยครูผู้สอน ท่ีมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาตรงตามสาขาวิชา, ครูผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา, ครูผู้สอนมีการจัดการเรียน
การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน, การจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้   
   4) การบริหารจัดการช้ันเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดย ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล, ครูผู้สอนมีสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาปัจจุบัน, ครูผู้สอนใช้
เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้, ครูผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรง ให้ผู้เรียน
มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน และ ครูผู้สอนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคล ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  
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   5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยครูผู้สอน จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ, ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี, 
ครูผู้สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ, ครูผู้สอนมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และ
การพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏผลผลิต (Output) ดังนี้ 
  1)  สถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดย
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูและบุคลากร 
  2)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม โดยมีสาขาวิชาหรือสาขางาน ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   3)  การบริการชุมชน และจิตอาสาของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยการ
ด าเนินกิจกรรมบริการชุมชน และจิตอาสา ภายใต้โครงการ ประกอบด้วย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it center), โครงการอาชีวะอาสาช่วยประชาชน ร่วมกับกรมขนส่ง (ช่วงเทศกาลปีใหม่), โครงการอาชีวะ
บริการ (ร่วมหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี ของอ าเภอชุมพวง และจังหวัดนครราชสีมา)  , โครงการปลูก
จิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ, โครงการชมรมวิชาชีพ (ค่ายอาสาพัฒนา), โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย (น้ าท่วม) ณ จังหวัดอุบลราชธานี, โครงการตู้ปันสุขวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  และ โครงการจัดท าเจลล้างมือ-เครื่องเหยียบเจลล้างมือ บริการ
ให้กับโรงพยาบาลชุมพวง และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ีบริการ 
  4)  ผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย อยู่ ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม  
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   1.1.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
(1) ผลลัพธ์ (Outcome) จากการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ในรอบปีการศึกษา 2562 ปรากฏผล ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นท่ี 1.1  ด้านความรู้  94.78 
ประเด็นท่ี 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 36.00 
ประเด็นท่ี 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นท่ี 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 
ประเด็นท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 86.15 
ประเด็นท่ี 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 20.00 
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นท่ี 3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 89.80 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

     √  ยอดเยี่ยม      (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)         

     O  ดีเลิศ           (ร้อยละ 70.00-79.99)         

     O  ดี                (ร้อยละ 60.00-69.99) 

     O  ปานกลาง      (ร้อยละ 50.00-59.99)    

     O  ก าลังพัฒนา   (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)    
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(2) ผลลัพธ์ (Outcome) จากการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.  
2561 ในรอบปีการศึกษา 2562  จ าแนกเป็น 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 26 ประเด็นการประเมินย่อย 
ดังนี ้
  

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

 

มาตรฐาน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ประเด็น 

การประเมินย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ : คะแนนเต็ม 5 

(ระดับคะแนนประเมิน) 

 

ระดับคุณภาพ 

1 1.1 ด้านความรู้ 1.1.1 3 ดี 
1.1.2 5 ยอดเย่ียม 
1.1.3 3 ดี 
1.1.4 5 ยอดเย่ียม 
1.1.5 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านความรู้ 21 ยอดเยี่ยม 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.2.1 5 ยอดเย่ียม 

1.2.2 5 ยอดเย่ียม 
1.2.3 4 ดีเลิศ 

ภาพรวมด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 14 ยอดเยี่ยม 
1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ   
       คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1.3.1 5 ยอดเย่ียม 
1.3.2 5 ยอดเย่ียม 
1.3.3 5 ยอดเย่ียม 
1.3.4 5 ยอดเย่ียม 
1.3.5 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะฯ 25 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 

 

มาตรฐาน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ประเด็น 

การประเมินย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ : คะแนนเต็ม 5 

(ระดับคะแนนประเมิน) 

 

ระดับคุณภาพ 

2 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.1.1 5 ยอดเย่ียม 
2.1.2 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 10 ยอดเยี่ยม 
2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
       อาชีวศึกษา 

2.2.1 5 ยอดเย่ียม 
2.2.2 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 10 ยอดเยี่ยม 
2.3  ด้านการบริหารจัดการ 2.3.1 5 ยอดเย่ียม 

2.3.2 5 ยอดเย่ียม 
2.3.3 5 ยอดเย่ียม 
2.3.4 5 ยอดเย่ียม 
2.3.5 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านการบริหารจัดการ 25 ยอดเยี่ยม 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 2.4.1 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 

มาตรฐาน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ประเด็น 

การประเมินย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ : คะแนนเต็ม 5 

(ระดับคะแนนประเมิน) 

 

ระดับคุณภาพ 

3 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้าง   
       สังคมแห่งการเรียนรู ้

3.1.1 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านความร่วมมือฯ 5 ยอดเยี่ยม 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.2.1 5 ยอดเย่ียม 
3.2.2 5 ยอดเย่ียม 

ภาพรวมด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ 5 ยอดเยี่ยม 
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1.1.3  ผลสะท้อน  (Impact) 

ผลสะท้อน (Impact) จากการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
ในรอบปีการศึกษา 2562 พบว่า องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

1.2  จุดเด่น  
   การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด ดังนี้  
  1.2.1  ด้านการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษา เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   1.2.2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการ ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
   1.2.3  ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตร และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา และการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือ ก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน 
   1.2.4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และ 
ด าเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.2.5  การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด  
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ กระท่ังมีผลสัมฤทธิ์ จากการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ท้ังในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ 
   1.2.6  การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 
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 ๑.๓  จุดที่ควรพัฒนำ 
(1)  การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อให้อยู่ใน 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
  (2)  การพัฒนาจ านวนผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระท่ี 
ประสบความส าเร็จให้เพิ่มมากขึ้น 

(3)  การพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ให้มีความพร้อม ความสามารถในการแข่งขัน เวที       
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา หรือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เพิ่มมากขึ้น 
 

๑.๔  ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
   การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
   1.4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (การเงิน) จะมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด ครบถ้วนตามบริบท การพัฒนาสถานศึกษาได้มากน้อยเพียงใดนั้น ปัจจัยหลักส าคัญ ประเด็น
หนึ่งคือ การได้รับจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ จากส่วนกลาง ท่ีมีความสอดคล้อง เหมาะสม กับพันธกิจของ
สถานศึกษา ท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

1.4.2  การพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาท่ีต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

2.  การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
  การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีปรากฏผลความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย 
   2.1  การออกบริการวิชาชีพ สู่ชุมชน สังคม ตามภารกิจกิจกรรม/ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ 
ชุมชม (Fix It Center) , โครงการอาชีวะอาสา บริการชุมชน (เทศกาลปีใหม่ – เทศกาลสงกรานต์), โครงการอาชีวะ
อาสา บริการสังคม (อาชีวะร่วมกับอ าเภอเคล่ือนท่ี – อาชีวะร่วมกับจังหวัดเคล่ือนท่ี)  : การบริการทางทักษะวิชาชีพ 
(ช่างอุตสาหกรรม) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ (กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ) และการพัฒนานวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ให้กับชุมชน สังคม  
   2.2  การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 เวที ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา และ เวที ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2.3  การเข้าร่วมการแข่งขันประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เวที ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
นครราชสีมา และ เวท ีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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 3.  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
   3.1  การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต และพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  3.2  การขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
   3.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
   3.4  การพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัด
อาชีวศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ 
   3.5  การพัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 
 

4.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
4.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีความสอดคล้อง เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของชาติ คือ “ประเทศมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ (1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  (2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมทางการศึกษา (5) การจัดการ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ท้ังนี้ เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ วิชาชีพระดับเทคนิค และ ระดับทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ มี
ความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะท่ีสามารถประกอบอาชีพ ในลักษณะผู้ปฏิบัติ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระได้  ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการจัดการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา คือ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เป็นแหล่ง
ผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม  ท้ังนี้ ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องท า เพื่อให้ความคาดหวังท่ีก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ  
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ตามพันธกิจ ประกอบด้วย พันธกิจท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน , พันธกิจท่ี 2  
ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม , พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ และพันธกิจท่ี 4 วิจัย สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
และมีเป้าประสงค์ (Goals) รองรับผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ จ าแนกเป็น (1) ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2)  ประชาชน
ได้รับบริการวิชาชีพ และการพัฒนาอาชีพ  (3)  ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และ (4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องท า โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุก
สาขาวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้พร้อมส าหรับการเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 กล่าวคือ คนทุกช่วงวัยมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เต็มศักยภาพ   

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีปรากฏผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา “ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี : Best Practice” คือ พันธกิจด้าน ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี  
 
4.2  วัตถุประสงค ์
   (1)  เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน
การพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
  (2)  เพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา 
และพัฒนาวิชาชีพ 
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4.3  กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ด้านผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ 

 
 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ วก.ชุมพวง 

 

  

ผลการจัดการศึกษา 
ด้านผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561  สถานศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ประกอบด้วย รางวัล 
ระดับภาค และระดับจังหวัด จากเวที 
การประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา และระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
 

 

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ.2561-2564)  
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562  
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563  
5. รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ PTCoR Model 
    (ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์) ประกอบด้วย 
    P (Planing) = การวางแผน 
    T (Transformation Process) = กระบวนการถ่ายโยง 
    Co (Co-ordinate) = การประสานความร่วมมือ 
    R (Report) = การรายงาน 
  

 

 

 

4.4  วิธีการด าเนินงาน 

  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ท่ีปรากฎผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี : Best 
Practice ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประจ าปีการศึกษา 2562  มีแนวทางในการด าเนินงาน ภายใต้กรอบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย กล่าวคือ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และ ระดับช้ัน ปวส.2 จัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัด
ให้มีการประกวดแสดง และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัล หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ท้ังนี้ จากกรอบการ
บริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีบรรจุลงในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2563 แล้วนั้น มีการบริหารจัดการ 
โดยใช้รูปแบบกระบวนการท างาน คือ PTCoR Model (โดย ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
อาชีพชุมพวง) จ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 
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หลกัการ การมีส่วน

ร่วม ก  าหนดเป้าหมาย 

จดัล าดบั 

 
การมีความรับผดิชอบ 
วิเคราะห์ข้อบกพร่อง 

หลักเกณฑ์ตาม
สอศ.วางแผน 

ปรับปรุง 

หลักฐาน
รวบรวมข้อมูล
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การมีส่วนร่วม 

ก าหนดเป้าหมาย 
จัดล าดับ 
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ทรัพยากร 

หลักฐาน  
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นิเทศ 

 
การกระจายอ านาจ 

วางกรอบประเมิน  
สร้างเครื่องมือ 

หลักเกณฑ์
ตาม สอศ.
เก็บข้อมูล
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หลักฐานแปล
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แสดงกลไกการด าเนินงานของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เรียกย่อว่า  PTCoR  Model 

P- Planing ; การวางแผน 
1. ประชุม  2. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ  3. ก าหนดเป้าหมาย 

 

T = ด าเนินการด้วยกระบวนการถ่ายโยงความรู้  7T 

 

R = รายงาน  
1.รวบรวมผลงาน   2.เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล   3. เรียบร้อย/จัดท ารายงาน 

รูปแบบ 
การบริหาร
สถานศึกษา  
วก.ชุมพวง Co
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4.5  ผลการด าเนินงาน 

 

ล าดับ 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ด้านสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 

1 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฏผลการแข่งขัน 
      (1)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม 
            ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)  “บ้านอัจฉริยะ ไอโอที” 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม 
            ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
            “อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ” 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
            “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 9  
            ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
            Internet Of Thing (IOT)  บ้านอัจฉริยะ ไอโอที 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            เจลล้างมือสกัดจากใบปีป 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องยกฉาก 
      (4)  รางวัลชมเชย  ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝัง  
            อุปกรณ์กันขโมยแบบตัดขาด 
      (5)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ          
            ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Avocado blam 
      (6)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            ยาหม่องอโวคาโด 
      (7)  รางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
            อุปกรณ์ช่วยเปล่ียนปลอกผ้านวม (Equipment help to change quilt)   
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      (8)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทท่ี 2  ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
            เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (9)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
            ชุดผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเตาหมูกระทะ 
      (10)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภท 
              ก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
              อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
      (11)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
              เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (12)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิ๊ปเด็ดยอดผัก 
      (13)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5  ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  จักสานคืนถิ่นอีสาน 
      (14)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
              “เตาปิ้งย่างพลังงานสะอาด” 
      (15)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
             “อุปกรณ์ปีนเสาไฟอเนกประสงค์” 
      (16)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6   
              ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
             “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เวที  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 30 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ปรากฏผลการแข่งขัน คือ  
      รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
      (ปวช.) เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสมุนไพร 4 ชนิดในการท ายาหม่อง 
 

 
4.6  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 (1)  ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนา
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
 (2)  ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ 
 


