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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
     ผลการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา 
วิทยาลัยฯ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ผ่านแผนการ
พัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 84.95 โดยแยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 
     ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 84.95 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
          มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ร้อยละ 75.00 
          มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ร้อยละ 94.15 
          มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งงการเรียนรู้ ร้อยละ 90.00 
     ผลการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละประเด็น มีผลการ
ประเมิน ดังนี้ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย
5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา
9. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
10. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด

รายวิชาเพิ่มเติม 
11. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
12. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
13. การจัดการเรียนการสอน
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14. การบริหารจัดการชั้นเรียน
15. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
16. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
17. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
18. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
19. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
20. การบริการชุมชนและจิตอาสา
21. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
22. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
23. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
24. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
25. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน สาขาเฉพาะทางอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าให้กับ

สถานศึกษาอ่ืนและหน่วยงานทางการไฟฟ้า 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ สามารถสร้างความพึงพอใจและสนองตอบต่อความต้องการของสถาน

ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง 
4. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูและ

บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากสถานศึกษา และสามารถน าไป

ประกอบอาชีพหรือต่อยอดได้ 
1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. ครูผู้สอนสามารถน าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาวิธีการสอน

ให้มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3. วิทยาลัยฯ ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในด้านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา 
4. สถานศึกษาได้แนวทางในการน าไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถน าไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
6. สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาเฉพาะทางอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจนได้รับการ

ยอมรับให้เป็น Excellent Center และ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) 
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1.2 จุดเด่น 
1. วิทยาลัยฯ มอบหมายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลที่

หลากหลาย จัดเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึ กไว้อย่างครบถ้วน เพียงพอ จัดให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริง นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม
สารสนเทศ ดูงานและอบรมความรู้ในด้านต่่าง ๆ ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ในด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการจักท าแผนงานและโครงการครอบคลุมทุกด้าน โดยครูและ
บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วิทยาลัยฯ จัดให้มีการออกแบบอาคาร โรงฝึกงาน ขนาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติ รวมทั้งจัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานค านึงถึงความเพียงพอ และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตลอด
การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ มีระบบความปลอดภัยที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตลอดจน
ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ได้เข้ามาใช้บริการในวิทยาลัยฯ ต่างชื่นชมในความพร้อมของอาคารสถานที่ตลอดจนภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัยฯ 

3. วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
4. ผู้บริหารมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านทักษะเชิงมโนทัศน์ ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ และ

ทักษะเชิงเทคนิคหรือวิชาการ สามารถแสวงหาซึ่งความร่วมมือจากภายนอกเพ่ือมาร่วมจัดการศึกษา ในขณะที่
ได้ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน อันประกอบด้วยกลไกต่าง ๆ มีการก าหนดปัจจัย กระบวนการ
และเป้าหมาย ผลิตผล อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และด าเนินการโดยต่อเนื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จขึ้นอยู่กับ
วิสัยทัศน์ของตัวผู้บริหาร ท าให้ใช้ทักษะได้อย่างรอบด้าน ท าให้วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวาง 
ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ผู้บริหารได้ใช้จุดแข็งของตนเอง คือ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ได้ทุ่มเทและอุทิศตนให้เห็นเชิง
ประจักษ์ เพ่ือการท างานให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง 

5. ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้ ทักษะของผู้เรียนผ่านการศึกษาตาม
สาขาวิชา โดยได้รับงบประมาณในการด าเนินการ สะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ คือ วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นความส าเร็จในทางวิชาการ
และก าหนดงบประมาณให้ตามนโยบายอย่างเพียงพอ สามารถสร้างผลงานได้รับรางวัลในหลายปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน 

6. วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือฝึก ทีมีจ านวนและ
สัดส่วนที่เพียงพอเหมาะสม และมีสัดส่วนของผู้เรียนต่อครูวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาตรฐาน พร้อม 
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอ ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความส าเร็จได้แก่นโยบายเชิง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ 

7. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ทักษะมาใช้ใน
กิจกรรมการบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา สู่สังคมได้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาหรือ
ตอบสนองความต้องการของสังคม หน่วยงาน ชุนชน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ผู้บริหารและบุคลากรระดับ
ต่าง ๆ ได้แสดงถึงการมีแผนการปฏิบัติงาน การก ากับติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
1. วิทยาลัยฯ ต้องสนับสนุนให้มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้า
2. วิทยาลัยฯ ต้องส่งเสริม สนับสนุน การจัดระบบดูแลผู้เรียนรายบุคคลผ่านกระบวนการดูแลผู้เรียนของ

งานครูที่ปรึกษาให้เป็นรูปธรรม 
3. วิทยาลัยฯ ต้องส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้มีผู้เรียน สอบผ่าน

รอบแรกสูงขึ้น 
4. วิทยาลัยฯ ต้องจัดท าแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนให้

เป็นรูปธรรม 
5. วิทยาลัยฯ ต้องส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ต่อ

ยอดสู่ระดับชาติ 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดระบบครูที่

ปรึกษาและท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือติดตามแก้ไขปัญหาผู้เรียน พ มนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือ
ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา โดยจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคัน โครงการเยี่ยมบ้าน 

2. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากระบวนการที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพให้ผ่านในรอบแรกสูงขึ้น 

3. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุน จัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
นักเรียนนักศึกษา น าไปพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์สู่ชุมชน 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องและสถาน
ประกอบการ ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพ ตามสาขาวิชาที่
ตนเองถนัดและส าเร็จการศึกษา ตลอดจนการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคม วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ โดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพของวิทยาลัย น ามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา สถานประกอบการ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา ท าให้สถานศึกษา
เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในการรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เข้าท างานอย่างต่อเนื่อง 
ครูผู้สอนของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางตามสาขางานที่รับผิดชอบ และมีการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
3. จัดแผนการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
4. อาชีวศึกษาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การบริการชุมชนและจิตอาสา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา

เช่น โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) โครการจังหวัดล าปางเคลื่อนที่ 
โครงการอ าเภอแม่เมาะเคลื่อนที่ ฯลฯ 

5. งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice)
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ซึ่ง
เป็นการพัฒนาเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ตามเจตนารมณ์
และความมุ่งหมายดังกล่าว โดยให้ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาคุณธรรม สอดคล้องกับ
พระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ให้โรงเรียนสร้างคนดี
ให้กับบ้านเมือง และได้ก าหนดให้น านโยบายสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา สู่การปฏิบัติด้วยการน าแนวทาง
ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานตามบริบาทของสถานศึกษา โครงการจิตอาสา   
จัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ. แม่เมาะ ด้านคุณธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างพฤติกรรมเชิงบวก เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการเสียสละเวลาส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึก
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของวิทยาลัยฯ และสนองนโยบายในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2542 (ปรับปรุง 2545) ในหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่ง
หมายและหลักการ มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้ด าเนินการโครงการจิตอาสา ทั้งในสถานศึกษา และ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ชุมชน อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จ านวน 12 กิจกรรม 
ได้แก่ 1) กิจกรรม “จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ าบ้านปงชัย” 2) กิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเฉลิมพระ
เกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ” 3) กิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะ 4) กิจกรรมจิต
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์วัดม่อนจ าศีล 5) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ วันพ่อแห่งชาติ 6) กิจกรรมจิตอาสา
ปลูกข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” 7) กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา 8) กิจกรรมจิต
อาสาปลูกป่าวัดนาแขม เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี  9)  กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ กฟผ. แม่เมาะ 10) กิจกรรมจิตอาสา
ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณสถานศึกษา 11) กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา ปลูกป่า ในสถานศึกษา 12) กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาก าแพงและรั้ว วิทยาลัยฯ  
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     ผลการประเมินโครงการจิตอาสา ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ ชุมชน อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นั้น เป็นกิจกรรมต่อยอด และบูรณาการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นกลุ่มและเสียสละเวลาส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ก่อให้ความดีงามในสาขาวิชาและสถานศึกษา สร้างกิจ
นิสัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และได้รับรางวัลทุนการศึกษา 
“คนดีศรีแม่เมาะ” ส่งผลให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เกิด
คุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

4.2 วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
     2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
     4. เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
    เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

4.4 วิธีการด าเนินงาน 
     1. ศึกษาสภาพและก าหนดปัญหา 
     2. ประชุมแกนน าร่วมคิดวิธีการแก้ปัญหา 
     3. ด าเนินการแก้ปัญหา ปรับวิธีแก้ปัญหา ให้มีพฤติกรรมเชิงบวก เก็บข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
     5. วิเคราะห์ผล และสรุปผล 
     6. เขียนรายงานผลโครงการ 
 

4.5 ผลการด าเนินงาน 
     1. นักเรียนนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
     2. นักเรียนนักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
     3. นักเรียนนักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
     4. ได้ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 

4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
     1. นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการจัดท าโครงการจิตอาสาทุกสาขาวิชา 
     2. นักเรียนนักศึกษาท ากิจกรรมอย่างมีความสุข ประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรม 
     3. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ชุมชน ส่งผลให้นักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และได้รับรางวัลทุนการศึกษา “คนดีศรีแม่เมาะ”  
 



7 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 393 หมู่ 11 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52220 

โทรศัพท์ 054 330737  โทรสาร 054 330737 ต่อ 1004 
E-mail   Website http://www.egtech.ac.th/
ประวัติสถานศึกษา
          โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เป็นโครงการจัดตั้งสถานศึกษาด้านวิชาชีพ ที่มี

ที่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มี
การประสานสัมพันธ์ในกิจกรรมเพ่ือสังคมที่หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นความส าคัญในเรื่องนี้จากแนวคิดที่สอดคล้อง
ตรงกัน  คณะกรรมการ กฟผ. จึงได้อนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาเขต กฟผ. 
แม่เมาะ  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2546 โดยมีระยะด าเนินงานในช่วงการจัดตั้งระหว่างปี  พ.ศ. 2547  ถึง 
พ.ศ. 2550 รวม  4 ปี และในวันที่  16 กันยายน 2546  กฟผ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ด้านครุภัณฑ์การศึกษา วงเงินงบประมาณ 372,470,600.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสน
เจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
          ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งฯเป็นชื่อใหม่คือ  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งจะเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระบบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี)   ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา  (Area of Excellence)  ด้านเทคโนโลยีการผลิตและบ ารุงรักษา
ไฟฟ้า  โดยการประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพ้ืนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งเป็นแหล่งประสบการณ์   แหล่งความรู้  แหล่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
การบูรณาการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันในด้านการพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าและบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
          โครงการความร่วมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2546 ซึ่ง
ต่อมาคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ในคราวประชุมครั้งที่  13/2549  วันที่  17 
พฤศจิกายน  2549 ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินงานรวมทั้งช่วงเวลาที่ กฟผ. จะบริจาคเงิน เป็น
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2553 รวม 5 ปี และในวันที่ 26 สิงหาคม  2551 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดตั้ง
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สถานศึกษาโดยให้ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

พันธสัญญาของความร่วมมือเพื่อสังคมและประเทศชาติระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาตามหลักการ
จัดการอาชีวศึกษาในแนวทางใหม่  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีวัตถุประสงค์หลักสอดรับเจตนารมณ์ของอาชีวศึกษา   คือ เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ทักษะวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ความรู้ทางทักษะไปประกอบอาชีพหรืองานภายใต้ปรัชญาที่ว่า   “รู้จริง ท าได้ เข้าใจชีวิต”  และเป็น การ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถานประกอบการ   (Dual Vocational and On-the-job 
Training)  การเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จึงเป็นเป้าหมายที่จะให้
สามารถใช้โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะรวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในหลากหลายสาขาเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน   โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยาลัยแห่งนี้ ที่ตั้ง  393  หมู่ที่  11  ต.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ล าปาง  
52220  โทรศัพท์  054-330737 ,โทรสาร 054-330737 ในเขตเทศบาลต าบลแม่เมาะ  มีพ้ืนที่โดยรอบ  95  
ไร่ 
การจัดการศึกษา 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาตาม
หลักการจัดการอาชีวศึกษาในแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์หลักสอดรับเจตนารมณ์ของอาชีวศึกษา คือ เพ่ือ
สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ทักษะวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ความรู้ทางทักษะไปประกอบอาชีพหรืองานภายใต้ปรัชญาที่ว่า “รู้จริง ท าได้ เข้าใจชีวิต” และเป็นการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถานประกอบการ (Dual Vocational and On-the-job 
Training) การเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จึงเป็นเป้าหมายที่จะให้
สามารถใช้โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะรวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในความหลากหลายในสาขาเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน โดยผู้ปฏิบัติงานกฟผ. จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยาลัยแห่งนี้ 
1. หลักสูตรที่เปิดสอน

1.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี หลักสูตร 3 ปี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 
     1.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี หลักสูตร 2 ปี รับสมัครคัดเลือกนักเรียน
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
     1.3  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีเฉพาะทาง หลักสูตร 2 ปี รับสมัคร
คัดเลือกนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
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2. สาขาวิชาที่เปิดสอน
2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี

 2.1.1  สาขาวิชาช่างยนต์ 
 2.1.2  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 2.1.3  สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
 2.1.4  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
 2.1.5  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 2.1.6  สาขาวิชาการบัญชี 
 2.1.7  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี 
 2.2.1  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์
 2.2.2  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

- สาขางานเครื่องมือกล
2.2.3  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
 2.2.4  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6)
 2.2.5  สาขาวิชาไฟฟ้า 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง
 2.2.6  สาขาวิชาการบัญชี 
 2.2.7  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 2.2.8  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

     2.3  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีเฉพาะทาง 
 2.3.1   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

- สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
- สาขางานบ ารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

 2.3.2  สาขาวิชาไฟฟ้า  
- สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

      สภาพชุมชน 
  พ้ืนที่ทั้งหมด  95  กิโลเมตร 
จ านวนประชากร  37,422  คน 
จ านวนครอบครัว/ครัวเรือน  8,263  ครัวเรือน 
หมู่บ้าน  42  หมู่บ้าน 
ต าบล  5  แห่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล  4  แห่ง 
เทศบาลต าบล  1  แห่ง 
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เทศบาลเมือง   - 
วัดทั้งหมด (ศาสนาพุทธ)  21  วัด 
สภาวัฒนธรรมอ าเภอ  1  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน  1  แห่ง 
ศูนย์เยาวชน  5  แห่ง 

สภาพเศรษฐกิจ 
          พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นที่ตั้งของเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มี

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมอาศัยในพ้ืนที่มานาน มีสมาชิกใน
ครัวเรือน 4 คน ในจ านวนนี้ 2 คน ที่ไม่ได้ท างานเนื่องจากก าลังศึกษา เป็นผู้สูงอายุและแม่บ้าน อาชีพหลักของ
ครัวเรือน คือ รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม และรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย 11,000 บาท/เดือน/
ครัวเรือน ปัญหาส าคัญของครัวเรือนคือ สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก และอาชีพที่ท าอยู่ไม่
มั่นคง 

สภาพสังคม 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ตั้งอยู่ในเขต อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง เป็นพ้ืนที่ตั้ง

ของโรงไฟฟ้าระดับภูมิภาค (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งส่งผลสืบเนื่องไปยังการเป็นพ้ืนที่ที่มีการจัดสรรงบประมาณ
ไหลเวียน เพ่ือการพัฒนาด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสูง อาทิ การส่งเสริมสวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้ ยัง
เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มคน (คนพ้ืนที่ คนเมือง ชนเผ่า และคนต่างพ้ืนที่/ต่างจังหวัดที่เข้ามาท างานและอาศัยภายในพ้ืนที่อ าเภอ
แม่เมาะ) มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งด้วยลักษณะภูมิประเทศส่งผลให้พ้ืนทีอ าเภอแม่
เมาะเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการท าการเกษตร เพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิด  
          พ้ืนที่ชุมชนรอบวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ยังสามารถได้รับโอกาสอันเป็นปัจจัย
เอ้ือหลายประการ ทั้งที่เป็นปัจจัยเอ้ือหรือโอกาสภายในพ้ืนที่ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น กฟผ.แม่เมาะ เทศบาลสมาคม PDA กองทุน สคช. และปัจจัยเอ้ือหรือโอกาสในระดับสังคมโดย
ภาพรวม อาทิ กระแสความตื่นตัวในการธ ารงไว้ซึ่ง อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะ
นโยบายรัฐบาลในการปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  และนโยบายในการสนับสนุนการ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์ที่จะใช้เครือข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนที่ต่างๆ ท าให้การขนส่งสินค้าบริการ และ
การท่องเที่ยวมีความสะดวก  รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถน ามาช่วยในการบริหารจัดการภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและ 
เอกชน แต่ยังมีผลกระทบอันเป็นอุปสรรคหรือปัจจัยคุกคามหลายประการที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในพ้ืนที่ยังคง
เหนือการควบคุม อาทิ พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนในพ้ืนที่ประกาศ รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ แต่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดสรรพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินให้แก่ชาวบ้านใน
ชุมชน องค์กร (กฟผ.แม่เมาะ) ที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน มีเกณฑ์การพิจารณารับคนเข้าท างานซึ่งมีเงื่อนไขหรือ
ข้อจ ากัดค่อนข้างมาก ส่งผลให้คนในพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าท างานได้  แผนพัฒนาของท้องถิ่นขาดในด้านของการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางหรือหน่วยงานต่างๆ ขาดความ
ต่อเนื่องไม่ครอบคลุมระยะยาว และไม่ชัดเจนไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
ข้อมูลผู้เรียน 
ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 0 144 40 184 

ปวช.2 0 142 36 178 

ปวช.3 0 141 0 141 

รวม ปวช. 0 427 76 503 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 0 89 89 

ปวส.2 0 98 98 

รวม ปวส. 0 187 187 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 123 105 85.37 

ปวส.2 89 87 97.75 

รวม 212 192 90.57 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 185 131 70.81 

ปวส.2 99 88 88.89 

รวม 284 219 77.11 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

8 8 8 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 8 8 7 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 18 14 18 

เจ้าหน้าที่ 12 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

8 - - 

รวม ครู 34 30 33 

รวมทั้งสิ้น 57 30 33 

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

อุตสาหกรรม 4 6 10 

พาณิชยกรรม 2 3 5 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 9 15 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 5 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 0 

อาคารอ่ืน ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 10 

ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 9143940.00 

งบด าเนินงาน 3519030.00 

งบลงทุน 10605000.00 

งบเงินอุดหนุน 6831385.00 

งบรายจ่ายอื่น 1883300.00 

รวมทั้งสิ้น 31982655.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

ปรัชญา 
การศึกษาอาชีพเพ่ือพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
อัตลักษณ์ 
เป็นสถาบันที่สร้างความเป็นเลิศในการผลิตไฟฟ้า เชิงเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
เอกลักษณ์ 
ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ได้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นสถาบันที่ผลิตก าลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและสนองความต้องการของ
ชุมชน เน้นเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. บริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. บริการวิชาการและวิชาชีพ
5. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
6. ปลูกฝังคุณธรรมจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
7. ประกันคุณภาพการศึกษา
8. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. ผลิตแรงงานสู่กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
10. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
11. เสริมสร้างขวัญก าลังใจ
12. ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาอ่ืน

เป้าประสงค์
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
2. สถานศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา
2. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
3. จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
4. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา
6. ขยายโอกาสด้านวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. กลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดอาชีวศึกษา
4. กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
6. กลยุทธ์ด้านปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
7. กลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
8. กลยุทธ์ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. กลยุทธ์ด้านการผลิตแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
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10. กลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
11. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์
12. กลยุทธ์การประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานประกอบการ
สถาบันการศึกษาอ่ืน

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญเงิน 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประเภทที่ 1 การด าเนินงานภายในวิทยาลัย
ดีเด่น รูปแบบแปลงสาธิต โครงการชีววิถีเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ประสานงานโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้าน
การป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้าน
การป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ Kill 
ball ก้อนพิชิตลูกน้ ายุงลาย รางวัลช 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden รองชนะเลิศ อันดับ 
1 เหรียญเงิน, รางวัล Honor Awards  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ พระเจ้าอุ้มโอ รางวัลชมเชย 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ 
(Mini Smart Farms) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ พอเพียง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

Mini smart farms รองชนะเลิศ อันดับ 1 
เหรียญทอง 

อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ. แม่เมาะ รองชนะเลิศ อันดับ 1 
เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

ประเภทที ่6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
จองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา 
คุ้มเทวัญ รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญ
ทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้าน
การป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ รางวัล
ชมเชย เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวีระวัฒน์ จันละ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวสันต์ เทวัญ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระวัฒน์ จันละ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวสันต์ เทวัญ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระวัฒน์ จันละ  
เป็นบุคคลที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ปฏิบัติหน้าที่ทุมเท
เสียสละ บูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน สมควร
ได้รับการยกย่องให้เป็น คุณครูดีเด่นของอ าเภอแม่
เมาะ เนื่องในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ  
เป็นบุคคลที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ปฏิบัติหน้าที่ทุมเท
เสียสละ บูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน สมควร
ได้รับการยกย่องให้เป็น คุณครูดีเด่นของอ าเภอแม่
เมาะ เนื่องในงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

นายธนาวุฒิ ธีรเกียรติกุล  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต อุปกรณ์ขันวาล์วหัวปรับแรงดัน แก๊สหุง
ต้ม(LPG) "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนาวุฒิ ธีรเกียรติกุล  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต อุปกรณ์ขันวาล์วหัวปรับแรงดัน แก๊สหุง
ต้ม(LPG) "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
STEM ระดับ ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน์  
ผู้ฝึกสอน มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่น เฟเธอร์เวท 
น้ าหนักไม่เกิน 57 กก. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน์  
ผู้ฝึกสอน มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่น เปเปอร์เวท 
น้ าหนักไม่เกิน 42 กก. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน์  
ผู้ฝึกสอน มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์ฟลายเวท 
น้ าหนักไม่เกิน 48 กก. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน์  
ผู้ฝึกสอน มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่น พินเวท น้ าหนัก
ไม่เกิน 45 กก. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน์  
ผู้ฝึกสอน มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่น เบนตั้มเวท 
น้ าหนักไม่เกิน 54 กก. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสิริพรรณ กันมาเวียง  
ครูที่ปรึกษาโครงงานการสร้างเตาปรับความร้อนโดย
การควบคุมอากาศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ 
ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

นางสิริพรรณ กันมาเวียง  
ผู้จัดการทีมนักกีฬา การแข่งขันกีฬาหมากล้อม
อุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

นางวราภรณ์ ยศสมสาย  
ครูที่ปรึกษาโครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ"  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสิริพรรณ กันมาเวียง  
ครูที่ปรึกษาโครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายไพฑูรย์ วิจารณ์  
ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในโครงการชีววิถีดีเด่น เครื่องบ าบัด
กลิ่นมูลสัตว์ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ประสานงานโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา  
ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในโครงการชีววิถีดีเด่น เครื่องบ าบัด
กลิ่นมูลสัตว์ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ประสานงานโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

นายวีระวัฒน์ จันละ  
ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในโครงการชีววิถีดีเด่น เครื่องบ าบัด
กลิ่นมูลสัตว์ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ประสานงานโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก  
ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในโครงการชีววิถีดีเด่น เครื่องบ าบัด
กลิ่นมูลสัตว์ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ศูนย์ประสานงานโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

นายธนกิจ แม่นย า  
ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน 
การประกวดดนตรีไทย จะเข้ 

ชนะเลิศ ภาค 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจ าปี
การศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย 

นางสาวมุดา เขียวจั่น  
ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
หญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจ าปี
การศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวมุดา เขียวจั่น  
ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงสากล หญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจ าปี
การศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย 

นายไพฑูรย์ วิจารณ์  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
อัตโนมัติ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นายไพฑูรย์ วิจารณ์  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ พอเพียง Mini smart farms 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ พอเพียง Mini smart farms 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นายวีระวัฒน์ จันละ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ พอเพียง Mini smart farms 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ พอเพียง Mini smart farms 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมและระบบสมองกลฝังตัว ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ ระบบขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
เงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นายวีระวัฒน์ จันละ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมและระบบสมองกลฝังตัว ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ ระบบขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
เงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมและระบบสมองกลฝังตัว ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ ระบบขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
เงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นายวสันต์ เทวัญ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมและระบบสมองกลฝังตัว ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ ระบบขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดบัเหรียญ
เงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมและระบบสมองกลฝังตัว ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ ระบบจองห้องจัดเลี้ยงและห้อง

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประชุม กรณีศึกษา คุ้มเทวัญ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นายวีระวัฒน์ จันละ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมและระบบสมองกลฝังตัว ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ ระบบจองห้องจัดเลี้ยงและห้อง
ประชุม กรณีศึกษา คุ้มเทวัญ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมและระบบสมองกลฝังตัว ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ ระบบจองห้องจัดเลี้ยงและห้อง
ประชุม กรณีศึกษา คุ้มเทวัญ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นายวสันต์ เทวัญ  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมและระบบสมองกลฝังตัว ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์ ระบบจองห้องจัดเลี้ยงและห้อง
ประชุม กรณีศึกษา คุ้มเทวัญ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นางสาวมุดา เขียวจั่น  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden รางวัล รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน , รางวัล Honor 
Awards  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden รางวัล รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน , รางวัล Honor 
Awards 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นางสาวอัจฉริยา วงค์เปี้ย  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden รางวัล รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน , รางวัล Honor 
Awards 

อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

นางสาวพรพิไลย ไชยสาร  
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden รางวัล รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน , รางวัล Honor 
Awards 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเขมิกา สุริยะแปง  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนันทนัช พุธศิริ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปาริฉัตร กันธิยาใจ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปาริชาติ จันมะโน  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง 

นางสาวมณีทิพย์ ทายะรินทร์  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศรุตติญา แก้วขาว  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอรนิชา เชียงของ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเขมิกา สุริยะแปง  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนันทนัช พุธศิริ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปาริฉัตร กันธิยาใจ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ 

นางสาวปาริชาติ จันมะโน  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมณีทิพย์ ทายะรินทร์  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมณีทิพย์ ทายะรินทร์  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศรุตติญา แก้วขาว  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิริญาภรณ์ ปุ๊ดทะวงค์  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอรนิชา เชียงของ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 

 28 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสหภาพ โปทา  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ขันวาล์วหัวปรับแรงดัน แก๊สหุงต้ม(LPG) "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกิตติพงษ์ ดวงใจ  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ขันวาล์วหัวปรับแรงดัน แก๊สหุงต้ม(LPG) "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายดนุสรณ์ ใจวัน  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ขันวาล์วหัวปรับแรงดัน แก๊สหุงต้ม(LPG) "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายดนุสรณ์ ใจวัน  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ขันวาล์วหัวปรับแรงดัน แก๊สหุงต้ม(LPG) "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกิตติพงษ์ ดวงใจ  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ขันวาล์วหัวปรับแรงดัน แก๊สหุงต้ม(LPG) "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสหภาพ โปทา  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ขันวาล์วหัวปรับแรงดัน แก๊สหุงต้ม(LPG) "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

นายนครินทร์ เครือบุญมา  
การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ (PLC) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธีรภัทร นันทะวงศ์  
การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ (PLC) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายภูมิพัฒ สีมา  
ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพงษ์ธนก สมดวง  
ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW&GMAW (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายกิตติพันธ์ กันแก้ว  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายทนุสรณ์ ใจวัน  
ทักษะการกลึงชิ้นงาน (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายอนุพงษ์ แสนค า  
ทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
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วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายอรรถพล แสวงวงษ์  
ทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพลวัต ปงหาญ  
ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสหภาพ โปทา  
ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพีรพัฒน์ สืบคุณ  
ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเอตร์ (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายกฤษนัย ศรีสุวรรณ  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายคงฤทธิ์ วงค์แขม  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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นายศตวรรษ มะโนปิน  
ทักษะงานจักรยานยนต์ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายศตวรรษ มะโนปิน  
ทักษะงานจักรยานยนต์ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายเอกกวี สมุทรวงค์  
ทักษะงานจักรยานยนต์ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจเร ปัญญาปุก  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวรวุฒ ิค าน้ านอง  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายเจษฎา ครองความล้ าเลิศ  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 

การประชุมทางวิชาการ อวท. 
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวอรนิชา เชียงของ  
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับ 
ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางสาวปาริฉัตร กันธิยาใจ  
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับ 
ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปาริฉัตร กันธิยาใจ  
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับ 
ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปาริชาติ จันมะโน  
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับ 
ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศรุตติญา แก้วขาว  
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับ 
ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมลธิดา อ่ินแก้วน่าน  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจน้อย  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธนิษฐา จอมเที่ยง  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกฤษรักษ์ กันตา  
มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักไม่เกิน 
54 กก. 

ชนะเลิศ ภาค 

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือเกมส์ @น่าน ครั้งที่ 14 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสิทธิกร ป๊อกแจ้  
มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นพินเวท น้ าหนักไม่เกิน 45 
กก. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือเกมส์ @น่าน ครั้งที่ 14 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกฤษรักษ์ กันตา  
มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักไม่เกิน 
54 กก. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" 
ณ สนามกีฬาพระราเมศวร 
จังหวัดลพบุรี  
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นางสาวบุษราคัม แปงปวนจู  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ"  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอทิตยา เจนเชี่ยวชาญ  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ"  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิริยะ สมเดช  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ"  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสิรารมย์ ชมวงษ์  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ"  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทริกา เม่งเตี๋ยน  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ"  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภานุพงษ์ กิ่งแก้ว  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ" 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภานุพงษ์ กิ่งแก้ว  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทริกา เม่งเตี๋ยน  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสิรารมย์ ชมวงษ์  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ"  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิริยะ สมเดช  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ"  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอทิตยา เจนเชี่ยวชาญ  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางสาวบุษราคัม แปงปวนจู  
โครงงาน "สครับสมุนไพรใยบวบ"  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตติพันธ์ กันแก้ว  
การประกวดดนตรีไทย จะเข้ 

ชนะเลิศ ภาค 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 
2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

นางสาวอริศา เทพพรมวงศ์  
การประกวดร้องเพลงสากลหญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 
2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

นางสาวอทิตยา สิงห์ไชย  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 
2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

นางสาวศรุตติญา แก้วขาว  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านสายใจ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวศิริญาภรณ์ ปุ้ดทะวงค์  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านสายใจ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวเอมอร มนัสศิลา  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านสายใจ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 



 

 35 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวอมิตา เหล็กสืบ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านสายใจ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวณัฐวิภา จันตะมะ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านสายใจ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวขนิษฐา สิงห์เหม  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านสายใจ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นายสราวุฒิ ออนต๊ะไคร้  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นายณิชกุล อินทวงศ์  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวธัญรดา เอ่ียมหอม  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นายปฏิพัทธ์ พูลจันทร์  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
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(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ 

จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นายปาวิศร ลังกาวงค์  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวพรนิตา บุพชาติ  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวศิริญาภรณ์ ปุ้ดทะวงค์  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวจีรานันท์ พิริยะ  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวปอรรักษ์ บัวสะอาด  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวขวัญฤทัย ฝั้นกันทา  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
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นางสาวคีตภัฒน์ ใจวงศ ์ 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวเยาวลัษณ์ จุบรรจง  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวปิ่นฉัตร การินวงศ์  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจน้อ  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระดาษ
สวนครัว Paper Garden 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวธัญรดา เอ่ียมหอม  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นายสราวุฒิ ออนต๊ะไคร้  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวไอร์ลดา บัวหลวง  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
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ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวศิริญาภรณ์ ปุ้ดทะวงค์  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวนันทนัช พุธศิริ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวนันทนัช พุธศิริ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวเอมอร มนัสศิลา  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวขนิษฐา สิงห์เหม  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
ขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 



 

 39 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปริฉัตร กันธิยาใจ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
จองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา 
คุ้มเทวัญ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นายภานุพงษ์ กิ่งแก้ว  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
จองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา 
คุ้มเทวัญ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นายเมธาสิทธิ์ ม่านสืบ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
จองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา 
คุ้มเทวัญ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวปิยมาศ มุสุ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
จองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา 
คุ้มเทวัญ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวธนภรณ์ ภิญโญ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
จองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา 
คุ้มเทวัญ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวปริชาติ จันมะโน  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
จองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา 
คุ้มเทวัญ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอาทิตยา สิงห์ไชย  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
จองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา 
คุ้มเทวัญ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นายจักรภัทร ศรีลัย  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ
ระบบสมองกลฝังตัว ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบ
จองห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม กรณีศึกษา 
คุ้มเทวัญ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นายกิตติพันธ์ กันแก้ว  
การประกวดดนตรีไทย จะเข้ 

ชนะเลิศ จังหวัด 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวอริศา เทพพรมวงศ์  
การประกวดร้องเพลงสากลหญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

นางสาวอทิตยา สิงห์ไชย  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศกึษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

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

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศกึษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
คร ูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 95 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 60 
คน รวมทั้งสิ้น 155 คน  
     1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 100 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 100 
รวมทั้งสิ้น ร้่อยละ 100 
     1.3 ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ปกครองในด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ของผู้เรียน 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
     - ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อระดับคะแนนการ
ทดสอบของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระให้กับนักเรียน นักศึกษา และลด
ความซ้ าซ้อนของการประเมินทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยหากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด าเนินการทดสอบ ให้ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวโดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา 
ที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ จึงท าให้ในปีการศึกษา 2563 นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
กฟผ. แม่เมาะ ไม่มีนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนทดสอบ ดังนั้น จึงไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของวิทยาลัยฯ 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     1.1 เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
20 คน และผู้เรียนที่ส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ จ านวน 8 คน 
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     1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด มีผลการประเมิน 
ระดับ 2 ดาว 
     1.3 ผลสะท้อน : ชุมชนยอมรับในคุณภาพ ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน หลังจากการ
เข้าร่วมโครงการและสามารถน าไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในชีวิตได้ 
 

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
     2.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่เข้าการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จ านวน 30 คน ระดับ
จังหวัด จ านวน 30 คน ระดับภาค จ านวน 9 คน  
     2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จ านวน 13 ทักษะ ระดับจังหวัด 
จ านวน 13 ทักษะ ระดับภาค จ านวน 3 ทักษะ 
     2.3 ผลสะท้อน : จากการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และมีการส่งผู้เรียน เข้าประกวด ทั้ง
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ได้รับการยอมรับจากต้นสังกัด รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่จัดการ
แข่งขัน ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เป็นที่รู้จักในทุกระดับ 
 

3. ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  
     3.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่เข้าการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา จ านวน 26 คน ระดับ
จังหวัด จ านวน 26 คน ระดับภาค จ านวน 5 คน  
     3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา จ านวน 14 ทักษะ ระดับจังหวัด 
จ านวน 14 ทักษะ ระดับภาค จ านวน 5 ทักษะ 
     3.3 ผลสะท้อน : จากการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน และมีการส่งผู้เรียน เข้าประกวด ทั้ง
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ได้รับการยอมรับจากต้นสังกัด รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่จัดการ
แข่งขัน ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เป็นที่รู้จักในทุกระดับ 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     1.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจนมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 131 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 88 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 219 คน 
     1.2 เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 70.81 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 88.89 รวมทั้งสิ้นส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด ร้อยละ 77.11  
     1.3 ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เป็นสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความเชื่อม่ันต่อการดูแลผู้เรียนทุกระดับ 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     2.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 690 คน 
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     2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ฯ จากผลการประเมิน 
อวท. ระดับจังหวัด ได้รับองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก   
     2.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน
การดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

3. การมีงานท าาและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
     3.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ และเอกชน การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 113 คน ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 88 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 201 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ที่มีงาน
ท า ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 100 ระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 100 
     3.3 ผลสะท้อน : ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการมีงาน
ท า การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อ 
  2) จุดเด่น  
  1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งสิ้น 
ร้อยละ 100 ส่งผลให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้รับการยอมรับจาก สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ปกครองในด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ของผู้เรียน 
     2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ให้การสนับสนุนผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีการจัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ท าให้ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด มีผลการ
ประเมิน ระดับ 2 ดาว ท าให้ชุมชนยอมรับในคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน หลังจากการ
เข้าร่วมโครงการและสามารถน าไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในชีวิตได้ 
     3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ให้การสนับสนุนผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน จนท าให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค จ านวน 3 ทักษะ และการแข่งขัน
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค จ านวน 5 ทักษะ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ 1 ทักษะ ท าให้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เป็นที่รู้จักในทุกระดับ 
     4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ฯ จากผลการประเมิน อวท. ระดับจังหวัด ได้รับองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาด
เล็ก ส่งผลให้องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแล
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  

     
 
 



 

 47 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
  1. ผู้เรียนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยควรมีผู้เรียนที่
ประสบผลส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา ที่
เข้าร่วมโครงการ 
     2. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน โดยควรมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เมื่อ
เทียบกับจ านวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้า 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ควรมีการสนับสนุนผู้เรียนที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ มีจ านวนการประกอบการหรืออาชีพอิสระเพ่ิมมากขึ้น 
     2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ควรมีวิธี หรือกระบวนการ ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนทุกระดับชั้นจนมีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     1.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรอย่างเป็นระบบ จ านวน 2  
 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด 
     1.2 เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีผลการประเมินการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 ผลสะท้อน : สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 52 แห่ง 
 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
     2.1 เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 6 สาขาวิชา 
     2.2 เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 40 
     2.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่องท าให้องค์กร หน่วยงาน
ภายนอก และสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น  การท าความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาเรียนร่วม(ทวิศึกษา) และการสอนวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 7 สถานศึกษา 
ประกอบด้วย (1) โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ (2) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ (3) โรงเรียนแม่ทะวิทยา (4) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา (5) โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา            
(6) โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ (7) โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ และสถานประกอบการร่วมหลักสูตรทวิภาคี  
จ านวน 52 แห่ง เป็นต้น 
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
     1.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100, 
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ด้านการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ 100, 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดการใช้ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ร้อยละ 100, แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 100 
     1.2 เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีผลการประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
     1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการยอมรับในการจัดแผนการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติของสถานศึกษา ปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมท าความร่วมมือ จ านวน 52 แห่ง 
 
2. การจัดท าาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
     2.1 เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จ านวน 34 คน และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 34 คน 
     2.2 เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 100 
และครูผู้สอนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
     2.3 ผลสะท้อน : การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
กฟผ. แม่เมาะ เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน และผู้ปกครอง 
 
3. การจัดการเรียนการสอน 
     3.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชา จ านวน 33 คน ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 34 คน ครูที่
จัดการเรียนการสอนตรงแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย จ านวน 34 คน ครูที่ใช้สื่อ
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 34 คน ครูผู้สอนที่ท าการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 34 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
     3.3 ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่
ยอมรับและพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
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4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     4.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีครูที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล จ านวน 34 คน ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
จ านวน 34 คน ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน จ านวน 34 คน ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรง
ให้ผู้เรียน  
จ านวน 34 คน และครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 34 คน 
     4.2 เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 
     4.3 ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้สมุดบันทึกผลการเรียน โปรแกรม
ส าเร็จรูป และการใช้ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ มาบริหารจัดการชั้นเรียน มีการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง 
 
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     5.1 เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 34 คน ครูที่
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 33 คน ครูผู้สอนที่น าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 32 คน ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 30 คน ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้รับการเผยแพร่ 
จ านวน 29 คน 
     5.2 เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 
     5.3 ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
     6.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 67 ห้อง 
     6.2 เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนทั้งหมด 
     6.3 ผลสะท้อน : ครู และ ผู้เรียน มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     1.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีการบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามโครงสร้างการท างานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
จ านวน 4 ฝ่าย และสาขาวิชา จ านวน 15 สาขาวิชา 
     1.2 เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
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สารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการน าผลจากการประเมินไปใช้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
     1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดย ระบบ 
ศธ.02 ออนไลน์ มาใช้ 
 
2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
     2.1 เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 10 หลัง 
     2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการให้บริการ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
     2.3 ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน หรือผู้ปกครอง หรือชุมชน มีการขอใช้อาคารสถานที่จาก
หน่วยงานต่าง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ เทศบาลแม่เมาะ ฯลฯ 
 
3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
     3.1 เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
     3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระบบการบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐานในภาพรวมของวิทยาลัย
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.3 ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนที่ใช้บริการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีความพึงพอใจ ในระบบและผู้รับผิดชอบที่สามารถ
แก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง 
 
4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
     4.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการใน
การค้นคว้า การศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้ เข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วยผู้ เรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 503 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 187 คน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 57 คน  
     4.2 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีความพึงพอใจในการให้บริการ มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการใช้บริการ มีวารสาร
และหนังสือที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้บริการ 
     4.3 ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีความพึงพอใจในการให้บริการ  
 
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
     5.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตควบคุมพ้ืนที่
การใช้งานของสถานศึกษา ทุกพ้ืนที่ และมีความเร็วอยู่ที่ 1,000 Mbps 
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     5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ. แม่เมาะ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
     5.3 ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การค้นคว้าข้อมูล การเชื่อมโยงไปยังหน่อยงานภายใน และ ภายนอก
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
     1.1 เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 15 สาขาวิชา คิดเป็น ร้อยละ 
100 และผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จ าานวน 690 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมด 
     1.2 เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ด าเนินการลงนามความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด าเนินการติดตาม
นิเทศ นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     1.3 ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในปี 2563 โดยได้ด าเนินการตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่
ความเป็นเลิศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ  
การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนท าความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยมีสถานประกอบการที่ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) จ านวน 52 แห่ง 
  2) จุดเด่น  
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็น
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยมีสถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่องท าให้ 
องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาเรียนร่วม (ทวิศึกษา) และการสอนวิชาชีพระยะสั้น 
3. องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการยอมรับในการจัดแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของ
สถานศึกษา 
4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 
เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน และผู้ปกครอง 
5. ครูผู้สอนมีวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
6. ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปมาบริหารจัดการชั้น
เรียน 
7. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ โดย น าระบบ ศธ.02 ออนไลน์ มาใช้ 
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
1. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นในการหาข้อมูล
ต่างๆ และควรมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้อย่างเป็นระบบ 
2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ที่ดีของงาน 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
     1.1 เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ. แม่เมาะ คิดเป็น ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมในการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คิดเป็น ร้อยละ 100 คณะกรรมการวิทยาลัยหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 100 และผู้บริหาร
สถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 100 
     1.2 เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม 
“การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2566)” ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
     1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ สถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอแม่เมาะ ฯลฯ 
 
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
     2.1 เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น จ านวน 15 
สาขาวิชา หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
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     2.2 เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จากภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
     2.3 ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอน จัดให้มี ข้าราชการครู จ านวน  8 คน พนักงานราชการ (ครู) จ านวน  8 คน และครูพิเศษสอน 
จ านวน 18 คน  
 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     3.1 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้มีการด าเนินการส่งเสริมวิชาชีพ
เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยการบริการ  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  
โครงการอ าเภอยิ้มร่วมกับอ าเภอแม่เมาะ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการจิตอาสา จ านวน 12 
กิจกรรม และการบริการจิตอาสาเนื่องในวันส าคัญ ต่าง ๆ 
     3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมการด าเนินการส่งเสริมวิชาชีพเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคมโดยการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนใน
การออกบริการวิชาชีพ และวิชาการกิจกรรมจิตอาสา ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
     3.3 ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้ด าเนินการบริการชุมชนและจิต
อาสา เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) โครงการอ าเภอยิ้ม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น การบริการจิตอาสาเนื่องในวันส าคัญ ต่าง ๆ ฯลฯ จนเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน และผู้ปกครอง 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
     1.1 เชิงปริมาณ : การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยระดับสถานศึกษา (อศจ.ล าปาง) จ านวน 10 ผลงาน และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับ
ภาค 3 ผลงาน 
     1.2 เชิงคุณภาพ : มีผลงานได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ประกอบด้วย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จ านวน 2 ผลงาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จ านวน 2 ผลงาน 
และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จ านวน 4 ผลงาน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยระดับภาค ภาคเหนือ 3 ผลงาน  
     1.3 ผลสะท้อน : องค์กรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผู้ปกครองให้การยอมรับในผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 
  2) จุดเด่น  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีองค์กร หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้ด าเนินการบริการชุมชนและจิตอาสา เช่น โครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) โครงการอ าเภอยิ้ม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการจิต
อาสา การบริการจิตอาสาเนื่องในวันส าคัญ ต่าง ๆ ฯลฯ จนเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน และผู้ปกครอง 
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา ท าให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และ
ผู้ปกครองให้การยอมรับในผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
1. การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 
2. การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา 
ควรมีการเพ่ิมเติมสนับสนุนในส่วนของงบประมาณให้มากขึ้นและเพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 3 60 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 60 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
 / 100 

60.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 2 6 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)  
/ 25 

48.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)  
/ 95 

97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
 / 25 

52.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 



 

 57 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
 / 30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
45 

100.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
 / 15 

60.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 75 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 60 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 48 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 94.15 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 84.95 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

ที่ก าหนดเพิ่มเตมิ 
 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา                  
(V-NET) 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  

2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. โครงการปฐมนิเทศ และเข้าค่ายส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
5. โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา 
6. โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พัก

อาศัยของผู้เรียน 
7. โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด

ในปัสสวะของนักเรียน นักศึกษา 
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8. โครงการกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

9. โครงการแนะแนวการหางานท าและ
การศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

10. โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพอิสระ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หลักสูตรทวิภาคี  

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพสาขาเฉพาะ
ทางอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

3. โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร
เตรียมอาชีวศึกษา 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการอบรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ก าหนดแนวทางการวัดผลและการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

2. โครงการนิเทศการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

3. โครงการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

5. โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการบริการ 

2. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

3. โครงการตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 
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4. โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย

บริการ 
6. โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงเพื่อใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

2. โครงการลงนามความร่วมมือและท าสัญญา
การฝึกอาชีพกับสถานประกอบการที่ร่วมจัด
การศึกษา ระบบทวิภาคี 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ (เขียนแผนการฝึกอาชีพ) ทวิ
ภาค ี

4. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

5. โครงการนิเทศ ติดตาม นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีแบบมีส่วนร่วม  

2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
Center) 

3. โครงการบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการสนับสนุน ครู นักเรียน นักศึกษา 
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 
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2. โครงการจัดแสดงผลงานวิชาโครงงาน เพื่อ
ต่อยอดสู่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ 
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