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คํานํา 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของวิทยาลัยการอาชีพ

หนองแค อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวง         

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ          

ตามมาตรฐานการศึกษา ไดแก  

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณลักษณะของผูเรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  

มาตรฐานที่ 2 ดานการจัดการอาชีวศกึษา 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ ท่ีสอดคล อง           

กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 2) ดาน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 4) ดานการมีสวนรวม และ             

5) ดานปจจัยพ้ืนฐาน  

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดดําเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ          

การอาชีวศึกษาท่ีกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา          

ตามหลักเกณฑ และแนว ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษา                   

ของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ตอหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา  

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของวิทยาลัยการอาชีพ

หนองแค ประจําปการศึกษา 2563 ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยความรวมมือรวมใจของคณะผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

สามารถนําไปใชในการพัฒนาสถานศึกษาใหกาวหนาเปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป   
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สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                   

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 5 ดาน 

โดยกําหนดคาน้ําหนักการใหคะแนน ดังนี ้

 ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ไดรับคาคะแนน ดังนี้  

 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลผูเรียน  

  คาคะแนน   3     ระดับคุณภาพ  ดี 

 ประเด็นที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นที่ 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  

  คาคะแนน   3     ระดับคุณภาพ  ดี 

 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย   

  คาคะแนน   2     ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแขงขันทักษะวชิาชีพ   

  คาคะแนน   2     ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นที่ 1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V- NET)    

  คาคะแนน   -     ระดับคุณภาพ  - 

 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา   

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพ ดานที่ 1 

  ระดับคุณภาพ 5  “ยอดเยี่ยม” จํานวน        3   ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 4  “ดีเลิศ”  จํานวน        -    ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 3  “ด”ี  จํานวน        2   ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 2  “ปานกลาง” จํานวน        2       ประเด็น 
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        ระดับคุณภาพ 1 “กําลังพัฒนา” จํานวน        -    ประเด็น 

 ดานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ไดรับคาคะแนน ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประกอบดวย 

 ประเด็นยอยที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  

  คาคะแนน   3     ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

 ประเด็นยอยที่ 2.1.2 รอยละของสาขาวิชา หรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

 หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยียม    

 ประเด็นที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 

 ประเด็นยอยที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ   

  คาคะแนน   3    ระดบัคุณภาพ  ปานกลาง 

 ประเด็นยอยที่ 2.2.2 รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน 

 สําคัญ และนําไปใชในการ  

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพ ดานที่ 2 

  ระดับคุณภาพ 5  “ยอดเยี่ยม” จํานวน       2  ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 4  “ดีเลิศ”  จํานวน       -    ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 3  “ด”ี  จํานวน       2   ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 2  “ปานกลาง” จํานวน       -    ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 1 “กําลังพัฒนา” จํานวน       -   ประเด็น 

 ดานที่ 3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ไดรับคาคะแนน ดังนี ้

 ประเด็นที่ 3.1 ครูผูสอน ประกอบดวย 

 ประเด็นยอยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน   

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นยอยที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน   

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นยอยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นที ่ 3.2 ผูบริหารสถานศกึษา ประกอบดวย 

 ประเด็นยอยที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม   

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นยอยที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา   

  คาคะแนน   4     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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 สรุปผลการประเมินคุณภาพ ดานที่ 3 

  ระดับคุณภาพ 5  “ยอดเยี่ยม” จํานวน       4  ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 4  “ดีเลิศ”  จํานวน       1    ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 3  “ด”ี  จํานวน       -   ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 2  “ปานกลาง” จํานวน       -    ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 1 “กําลังพัฒนา” จํานวน       -    ประเด็น 

 ดานที่ 4 การมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา ไดรับคาคะแนน ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  คาคะแนน   4     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชน และจิตอาสา  

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพ ดานที่ 4 

  ระดับคุณภาพ 5  “ยอดเยี่ยม” จํานวน       2  ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 4  “ดีเลิศ”  จํานวน       1    ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 3  “ด”ี  จํานวน       -   ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 2  “ปานกลาง” จํานวน       -    ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 1 “กําลังพัฒนา” จํานวน       -    ประเด็น 

 ดานที่ 5 ปจจัยพื้นฐาน ไดรับคาคะแนน ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงาน หรืองานฟารม 

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นที่ 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

  คาคะแนน   4     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นที่ 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  คาคะแนน   5     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพ ดานที่ 5 

  ระดับคุณภาพ 5  “ยอดเยี่ยม” จํานวน       4   ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 4  “ดีเลิศ”  จํานวน       1    ประเด็น 
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  ระดับคุณภาพ 3  “ด”ี  จํานวน       -   ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 2  “ปานกลาง” จํานวน       -    ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 1 “กําลังพัฒนา” จํานวน       -    ประเด็น 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพ ทั้ง 5 ดาน 

  ระดับคุณภาพ 5  “ยอดเยี่ยม” จํานวน       15   ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 4  “ดีเลิศ”  จํานวน        3       ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 3  “ด”ี  จํานวน        4 ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 2  “ปานกลาง” จํานวน        2 ประเด็น 

  ระดับคุณภาพ 1 “กําลังพัฒนา” จํานวน        -       ประเด็น 

 จุดเดน 

 1. สถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา มีความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ

การศกึษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 2. สถานศึกษาไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

 3. สถานศึกษาไดตระหนักและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 

 4. สถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียนในการจัดโครงการ/กิจกรรมการ

บริการและวิชาชีพ โดยสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  

 5. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 6. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยไดปฏิบัติตามหนาที่กําหนดไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

สงผลตอการพัฒนาวิทยาลัยฯ 

 7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล

สารสนเทศ 

 8. สถานศึกษาไดจัดอบรมการทําแผนการเรียนรูทําใหครูผูสอนมีการทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม ปรัชญาและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 9. มีการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาอยางตอเนื่อง 

 10. สถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียนจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย 

 11. สถานศึกษา มีการจัดทําโครงการเพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 12. สถานศึกษาใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรม ของครู บุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย และ

ผูเรียน ทุกคน เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
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 13. สถานศึกษา ใหความสําคัญในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให

ความรูแกครู บุคลากรทุกฝาย และผูเรียน ไดนําไปใชประโยชน มีแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียน 

 14. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน และผลการประเมินคณุภาพภายนอก 

 15. สถานศึกษาไดจัดใหความรู และมีการจัดการอบรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 16. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบรักษาความปลอดภัยอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 17. สถานศึกษา ใหความสําคัญในการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดาน

สารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 18. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพ่ือการบริการชุมชน บริการวิชาชีพ บริการวิชาการ และจิต

อาสา รวมทั้งเสริมใหมีนวัตกรรมเพ่ือนําไปสรางประโยชนใหกับชุมชน 

 19. สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียน นักศึกษา ดําเนินกิจกรรมดานศูนยบม

เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา อยางตอเนื่อง 

 20. สถานศึกษามีครูที่มีความรู ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

 21. สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 จุดท่ีควรพฒันา 

 1. ควรลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนใหนอยลงเพราะจะมีผลตอรอยละของผูสําเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตรเทียบกับนักเรียนแรกเขา 

 2. วิทยาลัยฯ ควรนําหลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชาที่พัฒนาเรียบรอยแลวไปใชในการจัดการเรียน

การสอน ใหครบทุกสาขางานที่เปดสอน 

 3.  วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมใหผูเรียนผลิตผลงานจากการเรียนรูและผลงานเหลานั้นมีมูลคาสามารถ

คืนเงินคาวัสดุฝกไดไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนเงนิคาวัสดุฝก 

 4. วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการคนควา วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรือการประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

งบดําเนินการ 

 5. วิทยาลัยฯ ควรจัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการใชทักษะวิชาชีพใหแกผูเรียนเพื่อสราง

เสริมทักษะวิชาชีพใหสูงข้ึน 

 6. วิทยาลัยฯ ควรดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานในทุกดาน และควรสงขอมูลรวบรวมใหงาน

ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสวนหนึ่ง เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลเปนระบบมากขึ้น สามารถนํามาใช

ในการอางอิงไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง 
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 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 1. จัดทําแผนประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหมากขึ้น เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ชุมชน 

ผูเรียน ผูปกครอง และองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนยุทธศาสตร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควบคูกับแผนการแนะแนวเชิงรุก เพ่ือให

เขาถึงผูเรียน ผูปกครองระดับมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มจํานวนและระดับคุณภาพผูเขาเรียน ซึ่งจะชวยใหไดผูเรียน

ที่มีคุณภาพ ลดจํานวนนักเรียนออกกลางคนั เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูสําเร็จการศกึษา 

 3. จัดทําขอเสนอแนะในทุกตัวบงชี้ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มาพิจารณาทํา

แผนปฏิบัติงานประจําป เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการทํางาน เปนการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ

วิทยาลัยฯ 

 4. จัดทําแผนการบริหารงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดการเรียน

การสอน และการใหบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชน   

 5. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการสรางงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรือวิจัยทั้งของ

ครูผูสอน และผูเรียน พรอมทั้งสงเสริมการนําผลงานไปใชประโยชน จัดแสดง ประกวด แขงขัน ทั้งในระดับ

จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 6. จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทยและพลโลก ใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลายอันเปนการปลูกฝงจิตสํานึกรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม กีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง       

     2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเก่ียวของ 

     สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูในสถานศึกษาในดานวิชาการ หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค สงเสริม ใหมีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เหมาะสม และ สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง 

    สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศแลตางประเทศ

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวน  การเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู และสงเสริมสนับสนุนให

มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผูเรียนหรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสู

สาธารณชน สามารถสรางผูเรียนจนไดรับรางวัลระดับชาติ 

    3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

  วิทยาลัยการอาชีพหนองแคมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการถายทอดความรูใหกับ

นักเรียน นักศึกษา โดยทําการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ระบบปกติ ระบบเทียบโอนความรู
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ประสบการณ ระบบทวิภาคี ระยะสั้น และทวิศึกษา การศึกษาในระบบเปนการจัด การศึกษาวิชาชีพที่เนน

การศึกษาในสถานศึกษา โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธี การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการ

ประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 

      การศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด จุดมุงหมาย 

รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา

และหลักสูตรจะตองมีความ เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 

และการศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวางสถาน ศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการ

สอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียน

ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนากาลัง

คน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน สามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได ทั้งนี้

วิทยาลัยมุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในประเภทอุตสาหกรรมเปนสําคัญ 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ป  

 ความเปนมาและความสําคัญ 

 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เปนวิทยาลัยที่มีความพรอมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียน 

นักศึกษาอยางตอเนื่องในทุกระดับชั้นป โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน

ที่เก่ียวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะเห็นไดวาหาก

ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะความเปนผูนําสูง เอาจริง เอาจัง รูจักกระจายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ          

ที่เหมาะสม ใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดมาตรฐานในดานคุณภาพนักเรียน นักศึกษา การบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารจัดการ ความสมัพันธระหวางสถานศึกษากับ ชุมชน บุคลกรและการ

บริหารงานบุคลากร และความดีเดนของสถานศึกษา 

 วิธีการดําเนินงาน 

      1. เสนอโครงการ 

      2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

      3. กําหนดการดําเนินงานโครงการ 

      4. สรุปผลและประเมินผล 

      5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ผลการดําเนินงาน 

 1) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดรับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 

และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลสถานศกึษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปการศึกษา 2554 
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 2) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดรับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 

และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 

2558 

 3) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดรับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 

และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลสถานศกึษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจําปการศึกษา 2562 

 4) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดรับโลพระราชทาน เนื่องจากจัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ได

อยางมีคณุภาพดีเยี่ยม จนไดรับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ป ปการศึกษา 2554, 2558 และ 2562 

 ความภาคภูมิใจที่ไดรบัรางวัลพระราชทาน 

 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ถือเปนรางวัลแหงเกียรติยศและศักดิ์ศรี อันนาภาคภูมิใจของ

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แสดงถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของ คณะผูบริหาร ครู และ บุคลากรทางการ

ศึกษา ที่อุทิศบริหารและดูแลเอาใจใส นักเรียน นักศึกษา ดุจบุตรหลาน นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย มี

กิริยามารยาทที่ดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียนเปนคนเกง คนดีและมีความสุข ผูปกครองและชุมชน ใหความรวมมือ

สนับสนุนกิจการดานตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ เปนอยางดี เราจะผดุงและรักษาไวซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศ สมกับ

เปนสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน สืบไป 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สําคัญ ดังนี้  

2.1 ขอมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู 

  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 39 หมู 8  ตําบลหนองโรง    อําเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรี   18140  

  โทรศพัท 036-370072  โทรสาร 036-370072 

  E-mail   Website http://www.nci.ac.th 

   ประวัติสถานศึกษา 

   ดวยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรใหขยายการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางยิ่ งขึ้น               

และสอดคลองเพียงพอกับความตองการของประชาชนในชนบท และตรงตามความตองการของตลาด แรงงาน               

ในทองถิ่นรวมทั้งกาวทันการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมสวนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพ

ประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น เพ่ือจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาที่ขาดแคลน            

ซึ่งเปนความตองการของทองถ่ิน อันจะเปนการเสริมสราง และพัฒนากําลังคนของประเทศไทยใหมีคุณภาพ           

ในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม           

พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตําบลหนองโรง อําเภอหนองแค           

จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 

 วิ ทยาลั ยการอาชี พหนองแค เป นสถ านศึ กษาสั ง กัดคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษ า 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน พ.ศ. 2540 ตั้งอยูเลขที่ 39 หมูที่  8 ตําบล

หนองโรง อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่รวม  70  ไร  1  งาน  86  ตารางวา ในที่ดิน 2  แปลง  

ดังตอไปนี้ 

     1.  ที่ดินเอกชนบริจาค จํานวนพื้นที่รวม 17 – 3 - 91 ไร 

     2.  ที่ธรณสีงฆวัดศรีปทุม (ลําบัว) จํานวนพื้นที่รวม 52 – 1 – 95 ไร 

 ที่ดินทั้ง  2  นี้มีประวัติการจัดหาที่ดินเพ่ือ  ตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ดังตอไปนี ้

 วันที่  11  พฤศจิกายน  2534   ศึกษาธิการอําเภอหนองแค (นายวิโรจน  ผาสุกดี)  ไดรายงาน

นายอําเภอหนองแค (นายวิทิต  เจียรนัย)  ไดรับการประสานงานจาก นายพลายงาม  ดวงสวาง ผูชวยอธิบดี

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายใหกรมอาชีวศึกษาจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอ          

ในแผนพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะที่ 7 ( 2535 – 2539 ) จํานวน 60 แหง ซึ่งจังหวัดสระบุรีเปนจังหวัดหนึ่ง          

ในเปาหมายการจัดตั้ง จึงขอใหกระทรวงศึกษาธิการอําเภอหนองแคชวยหาที่ดินใหดวย จากนั้น วันที่ 11  

ธันวาคม 2534  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี (นายสุเมธ  สีมวง) ไดมีหนังสือที่ ศธ. 0907.63 / 1487            
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เรียนนายอําเภอหนองแค (นายวิทิต เจียรนัย) วาคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ขอความรวมมือให

จัดหาที่ดินจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแคระดับอําเภอ 

    วันที่   16  ธันว าคม  2534  อํ า เภอหนองแค มีหนั งสือ ท่ี  สบ .0330 /5980 /3199 เ รี ยน  

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ไดดําเนินการจัดหาที่ดินในเขตอําเภอหนองแคเพ่ือจัดตั้งวิทยาลัย          

การอาชีพระดับอําเภอไดแลวดังมีรายระเอียดดังตอไปนี้ นายสมชาย  สุนทรวัฒน นายกเทศมนตรีเทศบาล

อําเภอหนองแค พระครูวิธารสรคุณ  เจาอาวาสวัดศรีปทุม (ลําบัว) นายวิโรจน  ผาสุขดี ศึกษาธิการอําเภอ

หนองแค นายสายบัว บุญจันทร (นายกองนา) กับบุตรสาว นายบุญธรรม เกตุคง อาจารยใหญวัดลําบัว และ

นายสมพงษ  ศศิบุตร อดีตผูใหญบานหมูที่ 8 ตําบลหนองโรง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีไดเขาพบ            

ม.ล.จวงจันทร สนิทวงศ ม.ล.นวลใจ ทัศนบรรจง ม.ล.แสงจันทร สนิทวงศ ท่ีบานพักกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหเกี่ยวกับที่ดินตําบลหนองโรง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  เพื่อใชในการจัดตั้งวิทยาลัย 

การอาชีพระดับอําเภอ ซึ่งไดรับความเมตตา ใหใชที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ     ม.ล.จวงจันทร  สนิทวงศ            

ม.ล.นวลใจ ทัศนบรรจง   ม.ล.แสงจันทร  สนิทวงศ นางสาวจีรนชุ  ทัศนบรรจง  และนายกุลทัศ  ทัศนบรรจง 

ไดบางสวน จํานวนประมาณ   10 – 20  ไร   

 วันที ่ 19  มีนาคม  2540  ม.ล.  นวลใจ  ทัศนบรรจง  และญาติไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนด

เลขที่ 31187 และ 31188 มูลคา 20,200,000 บาท (ยี่สิบลานสองแสนบาทถวน) ใหกระทรวงการคลังวันที่  

12 กันยายน 2540 เวลา 9.15  น. นายทองอยู  แกวไทรยะ อธิบดีกรมอาชีวศกึษาไดนําคณะบุคคลตอไปนี ้

 1. คณะทูลเกลาฯถวายโฉนดที่ดินเลขที ่31187 และ 31188 

 1.  พระครูวิธารสรคณุ  เจาอาวาสวัดศรีปทุม (ลําบัว) 

 2.  พ.ท.เศวต ทัศนบรรจง ผูแทน ม.ล.นวลใจ  ทัศนบรรจง 

 3.  นายสายบัว บุญจันทร  

 4.  นายแฉลม บุญจันทร 

 5.  นายวิโรจน ผาสุขดี 

 6.  นายบุญธรรม      เกตุคง 

 7.  นายสุรินทร สุวรรณเวศน ทําหนําที่ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 8.  นายสมชัย เพชรพัชรวรรณ ทําหนําที่ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 2. คณะขาราชการกรมอาชีวศกึษา 

 1.  นายทองอยู แกวไทรฮะ  อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 

 2.  นายอัมพร ภักดีชาติ  ผูอํานวยการกองการศึกษาอาชีพ 

 3.  นายบุญชู มูลพินิจ  ผูอํานวยการกองแผนงาน 

 4.  นางจุรีรัตน บินหะซัน  หัวหนาฝายบริหารงานกองการศึกษาอาชีพ 

 5.  นางสุนัน จันทโมล ี  หัวหนางานพัฒนาศึกษากองการศกึษาอาชีพ 

 6.  นางสาวศุภลักษณ ทองโรจนจนาพัฒน หัวหนางานจัดการศึกษา 
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 เฝาทูลละอองพระพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย

เพ่ือทูลเกลาถวายโฉนดที่ดิน  สําหรับพระราชทานใหแกกรมอาชีวศึกษานําไปจัดสรางวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 วันที่  6 มีนาคม 2541 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ไดมีหนังสืออนุมัติใหวิทยาลัย         

การอาชีพหนองแค  ตามคําสั่งกรมอาชีวศึกษาท่ี  487 / 2540  ตั้งแต วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2540          

และผูบริหารวิทยาลัยตามคําสั่ง  กรมอาชีวศกึษาที่ 1755/2540 ตั้งแตวันที ่ 2  กรกฎาคม  2540  ดังตอไปนี้ 

 1.  นายสุรินทร สุวรรณเวศ  เปนผูประสานงานและทําหนําที่เปนผูอํานวยการ 

 2.  นายสมชัย เพชรพัชราวรรณ     เปนผูประสานงานและทําหนําที่ผูชวยผูอํานวยการ 

 3.  นายจินศิร ิ พุมศิริ  เปนผูประสานงานและทําหนําที่ผูชวยผูอํานวยการ 

 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยูเลขที่ 39 หมู 8 ตําบลหนองโรง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย 18140 โทรศัพท             

036-370-072 โทรสาร 036-370-072 มีเนื้อท่ี 70 ไร 1 งาน  86 ตารางวา ตั้งอยูบริเวณถนน เลียบคลอง          

ระพีพัฒน ในสวนของพื้นที่ โดยรอบวิทยาลัยเปนทุงนาทั้งหมด อยูหางจากอําเภอหนองแคประมาณ                

7 กิโลเมตร อยูขางวัดศรีปทุม (วัดลําบัว)   

   การจัดการศึกษา 

   ขอมูลดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรที่เปดสอน  

 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร           

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด โดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญจัดครูผูสอนที่มีศักยภาพ สอดคลองกับสาขาวิชาที่สอน พัฒนาการใชสื่อการเรียนการสอน สนับสนุน

การวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําแผนการสอนที่ไดมาตรฐานบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และวัดผลประเมินผล

การเรียนตามสภาพจริง โดยเปดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ  

พ.ศ. 2562 มีดังนี้  แบงออกเปน 3 หลักสูตร คือ 

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ประกอบดวยประเภทวิชาตาง ๆ มี 2 ประเภทวิชาคือ 

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

 ประกอบดวยประเภทวิชาตาง ๆ ดังนี ้

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป วิทยาลัยเปดทําการเรียนการสอนโดยใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี หลักสูตร 3 ป รับนักศึกษาที่จบชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเทา เปดสอน 2 ประเภทวิชา 
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 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ   

   1.1 สาขาวิชาพณิชยการ มี 2 สาขางาน ดังนี้ 

      1.1.1 สาขางานการบัญชี 

       1.1.2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

  2.1 สาขาวิชาชางยนต มี 1 สาขางาน ดังนี้ 

   2.1.1 สาขางานยานยนต 

  2.2 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มี 2 สาขางาน ดังนี้ 

                                 2.2.1 สาขางานไฟฟากําลัง 

                                 2.2.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

  2.3 สาขาวิชาชางกลโรงงาน มี 1 สาขางาน ดังนี้ 

   2.3.1 สาขางานเครื่องมือกล 

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอน 2 ระบบ คือระบบปกติและ

ระบบเทียบโอนประสบการณวิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผูที่สําเร็จการศึกษา          

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเทา เขาศึกษาในประเภทวิชาตาง ๆดังนี้  

 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ดังนี้  

  1.1 สาขาวิชาการบัญชี มี 1 สาขางาน ดังนี้ 

      1.1.1 สาขางานการบัญชี 

      1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มี 1 สาขางาน ดังนี้ 

      1.2.1 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

      1.3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ม ี1 สาขางาน ดังนี ้

       1.3.1 สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย   

 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้  

                          2.1 สาขาวิชาเครื่องกล มี 1 สาขางาน ดังนี้ 

                      2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต  

  2.2 สาขาวิชาไฟฟากําลัง มี 1 สาขางาน ดังนี้  

                               2.2.1 สาขางานติดตั้งไฟฟา 

  2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มี 1 สาขางาน ดังนี้  

                                2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

                          2.4 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มี 1 สาขางาน ดังนี้ 

                              2.4.1 สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา 
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 3. ประเภทหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศกึษาสําหรับนักเรียนของโรงเรียน

ตนสังกัดและประชาชนทั่วไป 

     3.1 การสืบคน Internet 

     3.2 งานไม 

     3.3 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 

      3.4 การสรางหนังสือ E-BOOK 

      3.5 ศิลปะประดิษฐ 

     3.6 คอมพิวเตอรกราฟฟกส 

      3.7 การสรางเว็บเพจ 

 การจัดการเรียนการสอน 

         การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เปดสอน 2 หลักสูตร คือ 

    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

         2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

           รับผูสําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา ใชระยะเวลาในการศึกษาตลอด

หลักสูตร 3 ป มีการจัดการเรียนการสอนดังนี ้

          1.1 รูปแบบปกติ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดยครูอาจารย

ในสถานศึกษาใหความรูทางดานทฤษฎีและฝกปฏิบัติในสถานศึกษา เมื่อศึกษาสําเร็จหลักสูตรแลวไดรับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 1.2 รูปแบบทวิศึกษา เปนการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา        

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อจบหลักสูตรแลวไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พรอมกับประกาศนียบัตร           

การจบการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) 

 1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ  

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือ

เทียบเทา เขาศึกษาตอ ใชระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ป มีการจัดการเรียนการสอน  ดังนี ้

 2.1 รูปแบบปกติ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดยครูใน

สถานศึกษาใหความรูทางดานทฤษฎีและฝกปฏิบัติในสถานศึกษา เม่ือศึกษาสําเร็จหลักสูตรแลวไดรับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 2.2 รูปแบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษารวมกันระหวางสถานประกอบการและสถาบันการ

อาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาจัดการสอนวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอน

ดานทฤษฎีที่จําเปนและสอดคลองตอการฝกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ สวนสถานประกอบการ
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รับผิดชอบในสวนการฝกทักษะอาชีพใหนักเรียนนักศึกษา เมื่อศึกษาสําเร็จหลักสูตรแลวไดรับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และใบรับรองการฝกงานจากสถานประกอบการเชนเดียวกับการเรียนในรูปแบบปกติ  

 2.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ การเทียบโอนความรู

และประสบการณเปนการยอมรับผลการเรียนรูไดจากประสบการณ ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเปดโอกาสใหนักศึกษาประชาชนสามารถนําความรูและ

ประสบการณมาขอรับการประเมินเทียบโอน เพ่ือยกเวนการเรยีนรายวิชาในสถานศึกษาที่เขาเรียนและนับเปน

สวนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร  

  สภาพชุมชน 

  ลักษณะชุมชนรอบบริเวณ ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค สวนใหญจะติดพ้ืนท่ีทํานาของประชาชนใน

ชุมชน หมู 8 มีเขตติดตอดังนี้ 

   - ทิศเหนือ (หนาวิทยาลัย)   ติดกับถนนหนาคลองระพีพัฒน 

   - ทิศตะวันออก    ติดกับพื้นที่ทํานา 

   - ทิศใต     ติดกับพื้นที่ทํานา 

   - ทิศตะวันตก    ติดกับพื้นที่ทํานา 

 การปกครองสวนภูมิภาค : ตําบลหนองโรง  แบงพ้ืนที่การปกครองออกเปน แบงพ้ืนที่การปกครอง

ตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองที่ออกเปน 10 หมูบาน  

   ลักษณะอากาศ : ภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู 

   อาณาเขตตําบลหนองโรง 

 -  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลกุมหัก อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 -  ทิศใต ติดตอกับ ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

 -  ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 -  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลขาวงาม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   สภาพเศรษฐกิจ 

   อาชีพหลัก ไดแก ทํานาขาว ทําไร รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม  
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ขอมูลของสถานศึกษา 

ขอมูลผูเรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 313 0 0 313 

ปวช.2 214 0 0 214 

ปวช.3 182 0 0 182 

รวม ปวช. 709 0 0 709 

  

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 42 71 113 

ปวส.2 37 104 141 

รวม ปวส. 79 175 254 

 

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 362 197 54.42 

ปวส.2 110 95 86.36 

รวม 472 292 61.86 

 

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 264 135 51.14 

ปวส.2 143 128 89.51 

รวม 407 263 64.62 
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ขอมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด

(คน) 

มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง

สาขา(คน) 

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รอง

ผูอํานวยการ/ ผูชวยผูอํานวยการ 
4 4 - 

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูท่ีไดรับการ

รับรอง 
10 10 10 

ขาราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 9 9 9 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 14 13 14 

เจาหนาที่ 16 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ

รถ/ ฯ) 
7 - - 

รวม คร ู 33 32 33 

รวมทั้งสิ้น 60 32 33 

 

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

อุตสาหกรรม 4 4 8 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 
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ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

รวมทั้งสิ้น 6 6 12 

   

ขอมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค 0 

อาคารอื่น ๆ 16 

รวมทั้งสิ้น 22 

   

ขอมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) 

งบบุคลากร 12,538,706.41 

งบดําเนินงาน 3,204,123.42 

งบลงทุน 1,409,514.00 

งบเงินอุดหนุน 9,807,225.00 

งบรายจายอ่ืน 1,417,100.00 

รวมทั้งสิ้น 28,376,668.83 

 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 

  คุณธรรมเดน เนนความรู คูอาชีพ 

  อัตลักษณ 

  วินัยดี  มีจิตอาสา 

  เอกลักษณ 

  บริการวิชาชีพสูชุมชน 
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2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน 

  “มุงม่ันจัดอาชีวศกึษา พัฒนาคุณธรรม สูความเปนเลิศ” 

  พันธกิจ 

 พันธกิจที่  1 พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนและผูสําเร็จการศกึษาใหมีคุณภาพ 

 พันธกิจที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 

 พันธกิจที่  3 สงเสริมผูบริหารใหมีการบริหารจัดการผูสอนใหกาวทันและนําเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน  

 พันธกิจที่  4 สงเสริมใหมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

 พันธกิจที่  5 ปจจัยพ้ืนฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา 

  เปาประสงค 

 1. เพื่อผลิตบุคลากรดานอาชีวศึกษาใหผูสําเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพทั้งในดานความรู  

ความสามารถ และในดานทักษะในการออกไปประกอบอาชีพไดท้ังภาครัฐบาลและเอกชน  

 2. เพ่ือผลิตบุคลากรดานอาชีวศึกษาที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและความเชื่อมั่นในตนเอง           

ในวิชาชีพ ที่จะออกไปสรางงานอาชีพอิสระได  

 3. เพ่ือใหผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดมีพื้นฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษา หา

ความรูเพิ่มเติมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

             ยุทธศาสตร  

 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

   กลยุทธ 

 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคไดกําหนดกลยุทธและมาตรการของสถานศึกษาไว 4 กลยุทธ ตอไปนี้ 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสรางและพัฒนา

หลักสูตรมีสวนรวม  ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสถาน

ประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการที่ 1 เชิญผูมีความรูและประสบการณจากสถานประกอบการมาเปนวิทยากร 

 มาตรการที่ 2 ประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิ่น 

 มาตรการที่ 3 ทําความรวมมือกับสถานประกอบการ จัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางมีสวนรวม

เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 

 มาตรการที่ 4 ทําบันทึกขอตกลงระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
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 มาตรการที่ 5 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการแบบมี

สวนรวมการติดตามกํากับ นิเทศ ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 มาตรการที่ 6 เพ่ิมปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาทวิภาค ี

 กลยุทธท่ี 2 สงเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาดานทางวิชาชีพและเทคโนโลยี สูความเปน

เลิศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 มาตรการที่ 1 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง 

 มาตรการที่ 2 การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูดานการจัดทําวิจัยนวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ 

 มาตรการที่ 3 จัดหาบุคลากรดานการสนับสนุน เพ่ือคืนครูสูหองเรียน 

 มาตรการที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของคร ู

 มาตรการที่ 5 สงเสริมสนับสนุนทุนการวิจัยของคร ู

 มาตรการที่ 6 เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 1. เพื่อผลิตบุคลากรดานอาชีวศึกษาใหผูสําเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพทั้งในดานความรู  

ความสามารถ และในดานทักษะในการออกไปประกอบอาชีพไดท้ังภาครัฐบาลและเอกชน  

 2. เพ่ือผลิตบุคลากรดานอาชีวศึกษาที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและความเชื่อมั่นในตนเอง ใน

วิชาชีพ ที่จะออกไปสรางงานอาชีพอิสระได  

 3. เพ่ือใหผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดมีพื้นฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษา หา

ความรูเพิ่มเติมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

 กลยุทธที่ 3 เพ่ิมปริมาณผูเรียนและลดปญหาการออกกลางคนั 

 มาตรการที่ 1 จัดประชาสัมพันธ แนะแนวอาชีพแกนักเรียนชั้น ม.3 

 มาตรการที่ 2 ลดการออกกลางคัน 

 มาตรการที่ 3 สรางภาพลักษณท่ีดีของวิทยาลัย 

 มาตรการที่ 4 จัดตั้งศูนยฝกอาชีพในสถานศึกษา 

 มาตรการที่ 5 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 กลยุทธที่ 4  ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหนักเรียนเปนคนเกงดี และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 มาตรการที่ 1 จัดสรรทุนใหแกนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน 

 มาตรการที่ 2 ปลูกฝงจิตสํานึกความมีระเบียบวินัยและความภูมิใจในชาติไทย 

 มาตรการที่ 3  เนนการเรียนการสอนโดยการฝกปฏิบัติจริง 

 มาตรการที่ 4  ปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา 

 มาตรการที่ 5  สงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศกึษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

รางวัลชนะเลิศ องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดเล็ก งาน

ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี ประจําปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

รางวัลชนะเลิศ องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดเล็ก งาน

ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง

ประจําปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศกึษาภาคภ

ลาง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง องคการมาตรฐาน

ดีเดน สถานศึกษาขนาดเล็ก งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

พ้ืนฐาน ระดับชาติ ประจําปการศกึษา 25 

รอง

ชนะเลิศ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

สถานศึกษาปลอดภัย ประจําป 2562 
รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน 

 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศกึษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

รางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับ 

อาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ปการศกึษา 2562 3 ครั้ง 

ภายใน 10 ป 2554, 2558 และ 2562 

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหนวยงาน ระดับ

จังหวัด โครงการรางวัล พระพฤหัสบดี ประจําป 

พ.ศ. 2563 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ระดับ 3 ดาว  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระบุรี 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

การประเมินมาตรฐานองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจําป

การศกึษา 2563 ระดับมาตรฐานเหรียญทอง 

98.72 คะแนน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระบุรี 

 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายวิเชียร ยตะโคตร  

รางวัลผูบริหารดีเดน งานวันครู อาชีวศกึษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางพันทา สวัสดี  

รางวัลผูบริหารดีเดน งานวันครู อาชีวศกึษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายอถรรพล บุญเลิศธนา  

รางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายรชต ชูกอนทอง  

รางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางปรัชญา เพ็ชรสิงห  

รางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด 

นายศกัดิ์รพี เรืองนารี  

รางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวกนกพร บุญนุช  

รางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชวีศึกษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวปยะดา มะโนสินธุ  

รางวัลครูผูสอนดีเดน งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายจตุพร รัตนอํานวยชัย  

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี ครั้งท่ี 5 ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวธิดาพร ภารเอน  

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี ครั้งท่ี 5 ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายเอกพล หาดทวายการ  

รางวัลครูดีเดน งานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งท่ี 64 ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

ศึกษาธิการจังหวัด

สระบุรี 

นางวนิดา บุญยานันต  

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน งานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 

64 ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

ศึกษาธิการจังหวัด

สระบุรี 

นายสมชาย จันทรอินทร  

ขับเคลื่อนการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดวย

กิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย เพ่ือสราง

เยาวชนอาชีวศึกษา ใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นายเอกพล หาดทวายการ  

ครูที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย ประจําปการศกึษา 2562  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวทัศนีย โพอุทัย  

ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะ

พฤกษา แฮรโคท สุดยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับชาติ ประจําการศึกษา2562  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นางปรัชญา เพ็ชรสิงห  

ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะ

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

พฤกษา แฮรโคท สุดยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับชาติ ประจําการศึกษา2562 

นายเอกพล หาดทวายการ  

รางวัลครูผูฝกสอนกรีฑาดีเดนชาย การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส 

ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโวเกมส” 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นายศกัดิ์รพี เรืองนารี  

รางวัลครูผูฝกสอนกรีฑาดีเดนชาย การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส 

ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโวเกมส” 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นางสาวโชติมา ธาราดล  

ครูปฏิบัติหนาที่กรรมการคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขัน

ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile 

Amplifier)งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย และการแขงขันทักษะวิชาช 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายนนทัชกร พรรัตน  

ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยาย

เสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)งานประชุมวิชาการองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

และทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายรชต ชูกอนทอง  

ครูผูควบคุม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก

แกสโซลีน งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย และการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ

จังหวัด ปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

   

 

 

 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายสมชาย จันทรอินทร  

ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความวิริยะ อุตสาหะ อดทน ตั้ง

มั่นอยูในความซื่อสัตย สุจริต เปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร

รุนหลัง และใหการสนับสนุนกิจกรรมดานกิจการลูกเสือ

เนตรนารีวิสามัญ ภาคกลาง 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ภาค 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

กิจการลูกเสือ – เนตรนารี

วิสามัญอาชีวศึกษาภาคกลาง 

นางสาวมะลิลา เหลือผล  

รางวัลผูบริหารสถานศกึษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์  

รางวัลผูบริหารสถานศกึษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี 

นางนิลวรรณ ชูกอนทอง  

รางวัลลูกกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ประจําป 2563  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สภาสังคมสงเคราะหแหง

ประเทศไทย ในพระบรม      

ราชูปถัมป 

นายเอกพล หาดทวายการ  

รางวัลครูดีศรีอาชีวะ ประจําป พ.ศ. 2563 ประเภทวิชา

ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นางสาวทัศนีย โพอุทัย  

รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน จังหวัดสระบุรี 

ประจําป 2563 ประเภท ครู 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สระบุรี 

นางลัดดาวัลย พิบูลชัยสิทธิ์  

รางวัลครูดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวรสรินทร อัศววิบูลยพันธุ  

รางวัลครูดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี 

นายวันรบ ศรีเมฆ  

รางวัลครูดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวศิริพร ระภานุสิทธิ์  

รางวัลครูดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวนุชนารถ ปลอดหวง  

รางวัลครูดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี 

นายอานนท คนขํา  

รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน จังหวัดสระบุรี 

ประจําป 2563 ประเภท บุคลากรทางการศกึษา 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวสมหญิง ดีปญญา  

รางวัลบุคลากร ทางการศึกษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวจิรมาศ มวงจีบ  

รางวัลบุคลากร ทางการศึกษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี 

   

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายชัยชาญ จองหยิน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่งผลัด 4 x 400 

เมตร การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว

เกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นางสาวชไมพร นาคเทียม  

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ทุมน้ําหนัก การแขงขันกีฬาอาชีวะ

เกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “ละโวเกมส” 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นายกมลชัย ค้ําภูเขียว  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่งผลัด 4 x 400 

เมตร การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว

เกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายกมลชัย ค้ําภูเขียว  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) เดิน 5,000 เมตร 

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโวเกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นายศภุกฤต ระโหฐาน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่งผลัด 4 x 400 

เมตร การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว

เกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นางสาวปนัดดา สัชชานนท  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) เดิน 3,000 เมตร การ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโวเกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นางสาวพิชญธิดา ฉิมยาม  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะพฤกษา แฮรโคท สุด

ยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป

การศกึษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นางสาววรางคณา จันทูล  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะพฤกษา แฮรโคท สุด

ยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป

การศกึษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นางสาววันเพ็ญ -  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะพฤกษา แฮรโคท สุด

ยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 

ประจําปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นายชัยชาญ จองหยิน  

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร การแขงขันกีฬา

อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐมนครเกมส”   

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายชัยชาญ จองหยิน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาคกก

ลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐม

นครเกมส”  

นายชัยชาญ จองหยิน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งขามรั้ว 400 เมตร การ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 “ปฐมนคร

เกมส”  

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายชัยชาญ จองหยิน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่งขามรั้ว 100 เมตร 

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐม

นครเกมส”  

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายชัยชาญ จองหยิน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่ง 800 เมตร การ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 “ปฐมนคร

เกมส”  

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายชัยชาญ จองหยิน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) วิ่ง 1,500 เมตร การ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 “ปฐมนคร

เกมส”  

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นางสาวชไมพร นาคเทียม  

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ทุมน้ําหนัก การแขงขันกีฬาอาชีวะ

เกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐมนครเกมส”  

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นางสาวชไมพร นาคเทียม  

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ขวางจักร การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส 

ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐมนครเกมส”  

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นางสาวปนัดดา สัชชานนท  

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) เดิน 3,000 เมตร การแขงขันกีฬา

อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐมนครเกมส” 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายศภุกฤต ระโหฐาน  

นายศภุกฤต ระโหฐาน รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) วิ่งผลัด 4 x 
ชนะเลิศ ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

400 เมตร การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 

16 “ปฐมนครเกมส” 

นายศภุกฤต ระโหฐาน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐม

นครเกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายศภุกฤต ระโหฐาน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัดตางระยะ การ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 “ปฐมนคร

เกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายศภุกฤต ระโหฐาน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่ง 400 เมตร การ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 “ปฐมนคร

เกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายกมลชัย ค้ําภูเขียว  

รางวัลนักกรีฑาชายยอดเยี่ยม การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับ

ภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 “ปฐมนครเกมส”  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายกมลชัย ค้ําภูเขียว  

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) เขยงกาวกระโดด การแขงขันกีฬา

อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐมนครเกมส”  

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายกมลชัย ค้ําภูเขียว  

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กระโดดไกล การแขงขันกีฬาอาชีวะ

เกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐมนครเกมส” 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายกมลชัย ค้ําภูเขียว  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) วิ่ง 800 เมตร การแขงขัน

กีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐมนครเกมส” 

  

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายกมลชัย ค้ําภูเขียว  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 16 “ปฐม

นครเกมส”  

นายกมลชัย ค้ําภูเขียว  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัดตางระยะ การ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 “ปฐมนคร

เกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นายกมลชัย ค้ําภูเขียว  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) วิ่ง 5,000 เมตร การ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 “ปฐมนคร

เกมส” 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นางสาวณัฎฐนีย มีสุข  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมฟน สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ประจําปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวศุภรัตน ไวยกัน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมฟน สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ประจําปการศึกษา 2562  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายพสิษฐ สุดแสงจันทร  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องฟอรมปลากัด สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 2562  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายธนาเทพ อวมอินทร  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องฟอรมปลากัด สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายชลชาติ ดวงดารา  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องฟอรมปลากัด สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาววิมลรัตน บุญศรี  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องฟอรมปลากัด สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายนธงชัย กําเนดิผล  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องฟอรมปลากัด สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายโฆสิต แตงออน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 3 

สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน หมอหุงขาวอัจฉริยะ สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 256 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายอานนท มูลนิคม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 3 

สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน หมอหุงขาวอัจฉริยะ สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 256 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์นอย  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 3 

สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน หมอหุงขาวอัจฉริยะ สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 256 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายกิติพันธุ เสือสมิง  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 3 

สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน หมอหุงขาวอัจฉริยะ สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ประจําปการศึกษา 256 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวพิชญธิดา ฉิมยาม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะ

พฤกษา แฮรโคท สุดยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจํา 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาววรางคณา จันทูล  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะ

พฤกษา แฮรโคท สุดยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจํา 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายกฤษณพงค นาหนองตูม  

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐประเภท

กําหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน 

Internet Of Things (IOT) เครื่องตรวจวัดปริมาณขยะแจงผานเว็บ 

สุดยอดนวัตกรรมการประกวดส 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวนารีรัตน สงาแสง  

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐประเภท

กําหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน 

Internet Of Things (IOT) เครื่องตรวจวัดปริมาณขยะแจงผานเว็บ 

สุดยอดนวัตกรรมการประกวดส 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวปทมา แปนงาม  

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐประเภท

กําหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน 

Internet Of Things (IOT) เครื่องตรวจวัดปริมาณขยะแจงผานเว็บ 

สุดยอดนวัตกรรมการประกวดส 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายอภิชาติ บัวพา  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐประเภท

กําหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน 

Internet Of Things (IOT) Smart Home สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระ 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวสุกัญญา เรืองสุคนธ  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐประเภท

กําหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน 

Internet Of Things (IOT) Smart Home สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระ 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาววรางคณา จันทูล  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะ

พฤกษา แฮรโคท สุดยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับภาคกลาง ประจําการศึกษา 2 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นางสาวพิชญธิดา ฉิมยาม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะ

พฤกษา แฮรโคท สุดยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับภาคกลาง ประจําการศึกษา 2 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

อาชีวศกึษาภาค

กลาง 

นางสาวพิชญธิดา ฉิมยาม  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะพฤกษา แฮรโคท สุด

ยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 

ประจําการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นางสาววรางคณา จันทูล  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะพฤกษา แฮรโคท สุด

ยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 

ประจําการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาววันเพ็ญ -  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรบํารุงเสนผม ปญจะพฤกษา แฮรโคท สุด

ยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 

ประจําการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

นายโฆสิต แตงออน  

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน หมอหุงขาวอัจฉริยะ สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายอานนท มูลนิคม  

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน หมอหุงขาวอัจฉรยิะ สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์นอย  

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน หมอหุงขาวอัจฉริยะ สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายกิติพันธุ เสือสมิง  

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน หมอหุงขาวอัจฉริยะ สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายธนากร ทยาพร  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต Heavy hand life สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 

36 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายฐาปกรณ อินทรถา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต Heavy hand life สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายจิรวัฒน สุขกระจาง  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต Heavy hand life สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายวิษณุ สุรารักษ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องผาไมขนาดเล็ก สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายธิตินันท เเจมชม  

างวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องผาไมขนาดเล็ก สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายอัมรินทร ชื่นรส  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องจายผงซักฟอกอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายบวรวิชญ อรุณรื่น  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องจายผงซักฟอกอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายฉัตรชัย เทพสุเพ็ญ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องจายผงซักฟอกอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวศิวพร หูประโคน  

รางวัลรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ

ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณคดัเเยกมะนาว สุดยอดนวัตกรรม

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวศิริลักษณ หอมลอม  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องจายผงซักฟอกอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายวัฒนชัย บัววิเชียร  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต บันไดอเนกประสงคสําหรับรถยนต SUV สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายศริิสิทธิ์ คงสมทบ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต บันไดอเนกประสงคสําหรับรถยนต SUV สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายศริิพงษ คําแสน  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต บันไดอเนกประสงคสําหรับรถยนต SUV สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อิาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายพิชัยภูษิต แสงทอง  

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศออันดับ 1 ทักษะการติดตั้งไฟฟาและ

ควบคุมไฟฟา งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย และการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ

จังหวัด ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวสุกัญญา ไชยภูมิ  

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศออันดับ 1 ทักษะการติดตั้งไฟฟาและ

ควบคุมไฟฟา งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย และการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ

จังหวัด ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายสมพงษ ชาลี  

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศออันดับ 1 ทักษะการติดตั้งไฟฟาและ

ควบคุมไฟฟา งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย และการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ

จังหวัด ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวนฤมล นอยเเกว  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมฟน สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายกฤตบุญ พยัฆษา  

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน งาน

ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และ

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ป

การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายตะวัน คําสันทัด  

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน งาน

ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และ

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ป

การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวณัฎฐนีย มีสุข  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมฟน สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายเทพฤทธิ์ แสนสุข  

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน งาน

ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และ

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ป

การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวศุภรัตน ไวยกัน  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมฟน สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายรชานนท ศรีสวาง  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต อุปกรณจับระดับติดตั้งไมฝา สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายธวัฒชัย เกตุสุวรรณ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต อุปกรณจับระดับติดตั้งไมฝา สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายวรพัฒน ศลีมั่น  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต อุปกรณจับระดับติดตั้งไมฝา สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวกัญญาภัทร ออนละมูล  

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่อง

ขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)งานประชุมวิชาการองคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

และทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายพลากร อบรมจิต  

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่อง

ขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)งานประชุมวิชาการองคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

และทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายธนภูมิ จํานงคเนียร  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต เครื่องดัดเหล็ก มือหมุน สุดยอดนวัตกรรมการประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ป

การศกึษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวสาลิณ ีโรมรัย  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต เครื่องดัดเหล็ก มือหมุน สุดยอดนวัตกรรมการประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ป

การศกึษา 2562 

รางวลั

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายศราวุฒิ เเสงดารา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดาน

การประกอบอาชีพ อุปกรณถังยิงทราย สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายศราวุฒิ เเสงดารา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดาน

การประกอบอาชีพ อุปกรณถังยิงทราย สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายจิรวัฒน เเตงออน  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดาน

การประกอบอาชีพ อุปกรณถังยิงทราย สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายสราวุฒิ สุทธิฤกษ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดาน

การประกอบอาชีพ อุปกรณถังยิงทราย สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายเอกรัตน นาศิริ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการ

ประกอบอาชีพ แปลงผักระบบปด ไฮโดรโปนิกส IOT สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายวิทยา ศรีสมบูรณ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการ

ประกอบอาชีพ แปลงผักระบบปด ไฮโดรโปนิกส IOT สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายกองเกียรติ เรือนจันทร  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการ

ประกอบอาชีพ แปลงผักระบบปด ไฮโดรโปนิกส IOT สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายกฤตบุญ พยัฆษา  

รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

อุปกรณชวยถอดสลักกระเดื่องกดวาลรถจักรยานยนต สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายธนภัทร นอยสวาง  

รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

อุปกรณชวยถอดสลักกระเดื่องกดวาลรถจักรยานยนต สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายกฤตบุญ พยัฆษา  

รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

อุปกรณชวยถอดสลักกระเดื่องกดวาลรถจักรยานยนต สุดยอด

นวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวนุชนาถ ยิ้มปรีดา  

รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

อุปกรณหวดนึ่งขาวเหนียว จากแผนสเเตนเลส สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวทิพวรรณ นุชปน  

รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

อุปกรณหวดนึ่งขาวเหนียว จากแผนสเเตนเลส สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นางสาวรินลนี อินทรประเสริฐ  

รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

อุปกรณหวดนึ่งขาวเหนียว จากแผนสเเตนเลส สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวลั

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายธนพล หอมลําดวน  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดาน

การประกอบอาชีพ เครื่องตรวจจับเเกสรั่ว สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายณรงค เตาจันทร  

างวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการ

ประกอบอาชีพ เครื่องตรวจจับเเกสรั่ว สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

นายณัฐนันท มะลิสิงห  

างวัลชมเชย ระดับเหรียญทองเเดง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการ

ประกอบอาชีพ เครื่องตรวจจับเเกสรั่ว สุดยอดนวัตกรรมการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ปการศึกษา 2562 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

อาชีวศกึษาจังหวัด

สระบุรี 

   

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวประภัสสร สําเนียงใหม  

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวปภัสรา คุมดาว  

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวสุรรัตน คดประสิทธิ์  

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวศรุตา กลั่นประสิทธิ์  

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวจุไรรัตน สืบสุภาพ  

การประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด  

รางวัล

อ่ืน ๆ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายศาษฎา กฤษณะกาฬ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนตเล็ก แกสโซลีน การแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการประกวด 

แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นายกฤตบุญ พยัฆษา  

การแขงขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนตเล็ก แกสโซลีน การแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการประกวด 

แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นายวายุ คงสมบูรณ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนตเล็ก แกสโซลีน การแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการประกวด 

แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นายกฤษณะพงศ นาหนองตูม  

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดขับรองเพลงไทยสากล ชาย การ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการ

ประกวด แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวสุดารัตน ดวงแกว  

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย การแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการประกวด 

แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวสุดารัตน ทอนแสง  

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอาน การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการประกวด 

แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการ นักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายกฤษตขจร ดิษฐสอน  

การแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น และการประกวด แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไ 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวจุฑาทิพย จอมเกตุ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น และการประกวด แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไท 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวมาลี ซอน  

การแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น และการประกวด แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไท 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นายระพีพัฒน คํามี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะสาขางานฝกฝมือ การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการประกวด 

แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นายมนเทียน ฟองสวรรค  

การแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล

ดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น และการประกวด แสดง แขงขัน และประชุมวิชาการ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแ 

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นายปฏิภาณ ชูเรืองโรจน  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดาน

การประกอบอาชีพ อุปกรณดัดเหล็ก สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายธวัฒชัย เกตุสวรรณ  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดาน

การประกอบอาชีพ อุปกรณดัดเหล็ก สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นายธนาธร แจมดวง  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดาน

การประกอบอาชีพ อุปกรณดัดเหล็ก สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวพิชญธิดา ฉิมยาม  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร แยมบุปผา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

  
สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวอาทิติยา บุญคง  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร แยมบุปผา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

นางสาวธนธรณ สุขสิงห  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร แยมบุปผา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี  

รอง

ชนะเลิศ 
จังหวัด 

สํานักงาน

อาชีวศกึษา

จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

. 
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา          

ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษา

หรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเตมิตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศกึษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 

ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู           

มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ดานความรู 

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ              

ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏ ีและหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศกึษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ด ี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ 

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล

สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศกึษา 

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ         

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษา         

ที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน          

ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ           

โดย         ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร 

ครู บุคลากรทางการศกึษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตาม

วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาที่พึงประสงค 

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาอาชีวศกึษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 สถานศึกษามีกระบวนการดําเนินการสงเสริมผูเรียนดานผลดานประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดย

ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปที่ 2 ลงทะเบียนเขาทดสอบทั้งสองระดับ จํานวน 359 คน และผานการทดสอบ จํานวน 349 คน 

คิดเปนรอยละ 97.55 คิดเปนคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา         

ของสถานศึกษาอาชีวศกึษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นที่ 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  

 สถานศึกษามีกระบวนการดําเนินการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน

ผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว ในปการศึกษา 

2563 ซึ่งการดําเนินงานในระดับจังหวัด เนื่องดวยการเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

จึงเลื่อนการประเมินระดับภาค โดยมีผลงานในระดับจังหวัด คิดเปนคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

ประเด็นที่ 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

 สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในทักษะวิชาชีพ ซึ่ง

ไดดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดยมี

ผลงานในระดับจังหวัด คดิเปนคาคะแนน 2 คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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1) ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  

 สถานศึกษามีกระบวนพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา

ที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน โดยในปการศึกษา 2563 ผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 

จํานวน 135 คน มีจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน ปการศึกษา 2561 จํานวน 264 คน และผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับ ปวส. จํานวน 128 คน มีจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน ปการศึกษา 2562 จํานวน 143 คน รวมทั้งสอง

ระดับ ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 263 คน มีจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน  จํานวน 407 คน คิดเปนรอยละ 

64.62 คิดเปนคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

ประเด็นที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนให

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม โดยมีผูเรียนเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 963 คน จากจํานวนนักเรียน นักศึกษา 963 คน และไดรับผลการประเมินระดับเหรียญทอง องคการ

มาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดเล็กระดับกลุมจังหวัด ภาคกลาง ประจําปการศึกษา 2563 คิดเปนคาคะแนน 

5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

 สถานศึกษามีกระบวนการดําเนินงานติดตามการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา        

โดยในปการศึกษา 2562 ผูสําเร็จการศึกษา  มีงานทํา และศึกษาตอ ทั้งระดับ ปวช. และปวส. จํานวน 292 

คน โดยสามารถติดตามผูสําเร็จการศกึษา จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 97.60 คิดเปนคาคะแนน 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

  2) จุดเดน  

  1. สถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา มีความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ

การศกึษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 2. สถานศึกษาไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

 3. สถานศึกษาไดตระหนักและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด  

 4. สถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียนจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย 

 5. สถานศึกษา มีการจัดทําโครงการเพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 6. สถานศึกษาใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรม ของครู บุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย และ

ผูเรียน ทุกคน เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
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 7. สถานศึกษา ใหความสําคัญในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให

ความรูแกครู บุคลากรทุกฝาย และผูเรียน ไดนําไปใชประโยชน มีแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียน 

 8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อการบริการชุมชน บริการวิชาชีพ บริการวิชาการ และจิต

อาสา รวมทั้งเสริมใหมีนวัตกรรมเพ่ือนําไปสรางประโยชนใหกับชุมชน 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  

  1.  ควรลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนใหนอยลงเพราะจะมีผลตอรอยละของผูสําเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตรเทียบกับนักเรียนแรกเขา 

 2. วิทยาลัยฯ ควรนําหลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชาที่พัฒนาเรียบรอยแลวไปใชในการจัดการเรียน

การสอน ใหครบทุกสาขางานที่เปดสอน 

 3. วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการคนควา วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรือการประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

งบดําเนินการ 

 4. วิทยาลัยฯ ควรจัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการใชทักษะวิชาชีพใหแกผูเรียนเพื่อสราง

เสริมทักษะวชิาชีพใหสูงข้ึน 

 5. ผูเรียนขาดแหลงทุนในการสนับสนุนการเปนผูประกอบการอยางตอเนื่อง 

   4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

   1. จัดทําแผนประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหมากข้ึน เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ชุมชน 

ผูเรียน ผูปกครอง และองคกรตางๆ ที่เก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนยุทธศาสตร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควบคูกับแผนการแนะแนวเชิงรุก เพ่ือให

เขาถึงผูเรียน ผูปกครองระดับมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มจํานวนและระดับคุณภาพผูเขาเรียน ซึ่งจะชวยใหไดผูเรียน

ที่มีคุณภาพ ลดจํานวนนักเรียนออกกลางคนั เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูสําเร็จการศกึษา 

 3. จัดทําแผนการบริหารงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดการเรียน

การสอน และการใหบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชน   

 4. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการสรางงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรือวิจัยทั้งของ

ครูผูสอน และผูเรียน พรอมทั้งสงเสริมการนําผลงานไปใชประโยชน จัดแสดง ประกวด แขงขัน ทั้งในระดับ

จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 5. จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทยและพลโลก ใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลายอันเปนการปลูกฝงจิตสํานึกรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม กีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานหลักสูตรอาชีวศกึษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ประเด็นยอยที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

1) สถานศึกษามีการศกึษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

2) สถานศึกษามีสวนรวมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

3) สถานศกึษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

4) สถานศึกษามีการการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงาน ครบ 3 ดาน คาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

ประเด็นยอยที่ 2.1.2 รอยละของสาขาวิชา หรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

จํานวนสาขาที่มีการพัฒนา จํานวน 6 สาขา จากทั้งหมด 6 สาขา คิดเปนรอยละ 100 คิดเปนคาคะแนน 5 

คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นยอยที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย 

1) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่

หลากหลาย  

4) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู ท่ี

เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนได 

5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่

หลากหลาย 

การดําเนินงาน ครบ 3 ดาน คาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 
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ประเด็นที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นยอยที่2.2.2 รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

มีครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ จํานวน 35 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 35 คน คิด

เปนรอยละ 100  คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 3.1 ครูผูสอน 

ประเด็นยอยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  

 1) สถานศกึษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน รอยละ 

100 

 2) สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา 

ที่สอน รอยละ 100 

 3) สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รอยละ 100  

 4) สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

 5) สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู

และแกปญหาการจัดการเรียนรู รอยละ 96.96 

มีครูผูสอนดําเนินไดครบ คิดเปนรอยละ 99.45 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นยอยที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 1) ครูผูสอนจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 33 คน รอยละ 100  

 2) ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน จํานวน 3 คน 

รอยละ 100 

 3) ครูผูสอนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จํานวน 33 

คน รอยละ 100 

 4) ครูผูสอนใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จํานวน 33 คน รอยละ 100 

 5) ครูผูสอนดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ จํานวน 33 คน รอยละ 100 

มีครูผูสอนดําเนินไดครบ คิดเปนรอยละ 100 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 3.1 ครูผูสอน 

ประเด็นยอยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 1) ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 33 คน รอยละ 100 

 2) ครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 18 คน รอยละ 54.54 

 3) ครูผูสอนนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 33 คน รอยละ 100 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 

54 

 4) ครูผูสอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 33 คน รอยละ 100 

 5) ครูผูสอนมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือ

เผยแพร จํานวน 33 คน รอยละ 100 

มีครูผูสอนดําเนินการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ทั้ง 5 ดาน คิดเปนรอยละ 90.90 คาคะแนน 5 

คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

โดยมีจํานวนหองเรียน จํานวน 68 หอง สามารถใชงานระบบอินเตอรเน็ตได จํานวน 57  หอง การเขาถึงระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 83.82 

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการ

บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นที ่ 3.2 ผูบริหารสถานศกึษา 

ประเด็นยอยที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

 1) ผูบริหารสถานศกึษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 2) ผูบริหารสถานศกึษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 3) ผูบริหารสถานศกึษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

 4) ผูบริหารสถานศกึษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช

ในการบริหารจัดการศึกษา 

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ครบท้ัง 5 ขอ คาคะแนน 5 

คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงาน หรืองานฟารม 

สถานศึกษามีการดําเนินงานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ

เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ โดยดําเนินงานครบ คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือ

ผูใชบริการในสถานศึกษา โดยดําเนินงานครบ คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นที่ 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู โดยมีการ

ประเมิน 4 ขอ คาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและ

งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ โดยมีกระบวนดําเนินงานทั้ง 5 ขอ ที่เปนระบบ คาคะแนน 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 1) สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

 2) สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี

 3) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

 4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 5) สถานศึกษามีการสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ครบ 4 ขอ คาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

  2) จุดเดน  

  1. สถานศึกษาไดจัดอบรมการทําแผนการเรียนรูทําใหครูผูสอนมีการทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

ปรัชญาและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 2. มีการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาอยางตอเนื่อง 

 3. สถานศึกษามีครูที่มีความรู ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

 4. สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 5. สถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา มีความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ

การศกึษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 6. สถานศึกษาไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

 7. สถานศึกษาไดตระหนักและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 

 8. สถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียนในการจัดโครงการ/กิจกรรมการ

บริการและวิชาชีพ โดยสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  
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 9. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 10. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือสถานศึกษาไดปฏิบัติตามหนาที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ

สงผลตอการพัฒนาสถานศึกษา 

 11. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล

สารสนเทศ 

 12. สถานศึกษาใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรม ของครู บุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย และ

ผูเรียน ทุกคน เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

 13. สถานศึกษา ใหความสําคัญในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให

ความรูแกครู บุคลากรทุกฝาย และผูเรียน ไดนําไปใชประโยชน มีแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียน 

 14. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน และผลการประเมินคณุภาพภายนอก 

 15. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบรักษาความปลอดภัยอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 16. สถานศึกษา ใหความสําคัญในการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดาน

สารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 17. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพ่ือการบริการชุมชน บริการวิชาชีพ บริการวิชาการ และจิต

อาสา รวมทั้งเสริมใหมีนวัตกรรมเพ่ือนําไปสรางประโยชนใหกับชุมชน 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  

  1. วิทยาลัยฯ ควรนําหลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชาที่พัฒนาเรียบรอยแลวไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน ใหครบทุกสาขางานที่เปดสอน 

 2. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมใหผูเรียนผลิตผลงานจากการเรียนรูและผลงานเหลานั้นมีมูลคาสามารถ

คืนเงินคาวัสดุฝกไดไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนเงนิคาวัสดุฝก 

 3. วิทยาลัยฯ ควรจัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการใชทักษะวิชาชีพใหแกผูเรียนเพื่อสราง

เสริมทักษะวิชาชีพใหสูงข้ึน 

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

  1. จัดทําแผนยุทธศาสตร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควบคูกับแผนการแนะแนวเชิงรุก เพ่ือใหเขาถึง

ผูเรียน ผูปกครองระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเพ่ิมจํานวนและระดับคุณภาพผูเขาเรียน ซึ่งจะชวยใหไดผูเรียนที่มี

คุณภาพ ลดจํานวนนักเรียนออกกลางคนั เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูสําเร็จการศึกษา 

2. จัดทําแผนการบริหารงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน และ

การใหบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชน 
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  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นยอยที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  

 1) ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  2) คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เห็นชอบมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา  

 3) ครูและบุคลากรทางการศกึษาเขารวมกิจกรรมโครงการของสถานศกึษา 

 4) ผูบริหารสถานศกึษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 5) มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ครบทั้ง 5 ขอ คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา 

ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 

 2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

 3) สถานศกึษามีการจัดใหครูพิเศษ ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 

ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 

 4) สถานศกึษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ครบทั้ง 5 ขอ คาคะแนน 5 คะแนน ระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเดน็ที่ 4.3 การบริการชุมชน และจิตอาสา   

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิต

อาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิต

อาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม เก่ียวของ โดยมีกระบวนดําเนินงานทั้ง 5 ขอ ที่เปน

ระบบ คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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  1) ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย   

 สถานศึกษามีการกระบวนการดําเนินสงเสริมผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ

งานวิจัย  ซึ่งการดําเนินงานในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด เนื่องดวยการเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID-19) จึงเลื่อนการประกวดระดับภาค โดยมีผลงานในระดับจังหวัด คิดเปนคาคะแนน 2 

คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

  2) จุดเดน  

  1. สถานศึกษามีครูที่มีความรู ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

 2. สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 3. สถานศึกษาไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

 4. สถานศึกษาไดตระหนักและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 

 5. สถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียนในการจัดโครงการ/กิจกรรมการ

บริการและวิชาชีพ โดยสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  

 6. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 7. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยไดปฏิบัติตามหนาที่กําหนดไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

สงผลตอการพัฒนาวิทยาลัยฯ 

 8. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล

สารสนเทศ 

 9. สถานศึกษา ใหความสําคัญในการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดาน

สารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพ่ือการบริการชุมชน บริการวิชาชีพ บริการวิชาการ และจิต

อาสา รวมทั้งเสริมใหมีนวัตกรรมเพ่ือนําไปสรางประโยชนใหกับชุมชน 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  

   1. วิทยาลัยฯ ควรจัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการใชทักษะวิชาชีพใหแกผูเรียนเพื่อสราง

เสริมทักษะวิชาชีพใหสูงข้ึน 

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

   1. จัดทําแผนประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหมากข้ึน เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ชุมชน 

ผูเรียน ผูปกครอง และองคกรตางๆ ที่เก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนการบริหารงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดการเรียน

การสอน และการใหบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชน   



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 

59 

 3. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสรมิการสรางงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรือวิจัยทั้งของ

ครูผูสอน และผูเรียน พรอมทั้งสงเสริมการนําผลงานไปใชประโยชน จัดแสดง ประกวด แขงขัน ทั้งในระดับ

จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 4. จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทยและพลโลก ใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลายอันเปนการปลูกฝงจิตสํานึกรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม กีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ควรดําเนินการวางแผนและวางนโยบายใหบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของ

การดําเนินงานอยางเปนระบบเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีอยูให

เหมาะสมและคุมคา 
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 

2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนท่ีได 100 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 

100 
100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ 
3 5 15 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 

ผลรวมคะแนนท่ีได 19 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 

25 
76.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6 

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 5 10 

3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได 91 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 

95 
95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 3 6 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได 12 
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 

25 
48.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศกึษา 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 3 6 

2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได 81 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 

85 
95.29 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน หรืองานฟารม 
2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได 65 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 

65 
100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได 30 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 

30 
100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 4 8 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได 43 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 

45 
95.56 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหง

การเรียนรู 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

ขอการประเมิน คาน้ําหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ําหนักxคาคะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย 
3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได 6 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 

15 
40.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
รอยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 95.45 

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 100 

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 76 

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 91.71 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 48 

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 95.29 

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 81.67 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.56 

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 40 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 92.16 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
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สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กําหนดเพิ่มเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาที่กําหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ใหสถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                 

มาศึกษา วิเคราะหเพื่อกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพ่ิมขึ้น โดยมี

เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

1.1 ดานความรู 1) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2  

2) โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ V-NET 3) 

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดาน

อาชีวศกึษา (V-NET)  

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม

ผูเรียนอาชีวศึกษา  

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียน “การสรางจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ

เขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ”  

3) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

4) โครงการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคต

แหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ  

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

1) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “คายอบรม

เชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 

นักศึกษาใหม  

2) โครงการพิธีไหวครู พิธีบวงสรวง และพิธีครูชาง 

3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด (TO BE NUMBER ONE) เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยา

เสพติด  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

4) โครงการรักและผูกพันกับสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย (กิจกรรมหนาเสาธง)  

5) โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  

6) โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  

7) โครงการสงเสริมกิจกรรมสถานศกึษาคุณธรรม

อาชีวศกึษา  

8) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม

ทองถิ่น  

9) โครงการกิจรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  

10) โครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและ        

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศกึษา 1) โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูสมรรถนะ  

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

2) โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  

3) การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และประเมิน

ครูผูสอน  

4) โครงการดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง  

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาลัย

การอาชีพหนองแค  

2) โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบการเขา-ออกของ

นักเรียน นักศึกษาพรอมระบบแจงขอความถึง

ผูปกครอง  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3) โครงการปรับปรุงระบบเสียงภายในวิทยาลัยการ

อาชีพหนองแค  

4) โครงการปรับปรุงหองน้ํา  

5) โครงการปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสรางอาคาร

สถานที่   
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 1) โครงการลงนามความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ (MOU)  

2) โครงการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคณุวุฒิภายนอก  

3) โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการใน

การดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

  

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม

ผูเรียนอาชีวศึกษา  

2) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย

ซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it Center  

3) โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม  

4) โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต  

5) โครงการจิตอาสาเราทําดีดวยหัวใจ  

6) โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที ่ 

7) โครงการสงเสริมกิจกรรมสถานศกึษาคุณธรรม

อาชีวศกึษา  

8) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  

9) โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก

สถานศึกษา   
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย 

1) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2) โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา               

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

สถานศึกษา  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 



       สถานศกึษารางวัลพระราชทาน 
       ปีการศกึษา 2554, 2558 และ 2562 

 
 
                “คณุธรรมเดน่ เน้นความรู้ คูอ่าชีพ” 
    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
             39 หมู่ 8 ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค  

จังหวดัสระบุรี 18140  

โทรศพัท/์โทรสาร 036-370072 www.nci.ac .th 

http://www.nci.ac/

