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ค ำน ำ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จ านวน 3 ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 
4 ประเด็นการประเมิน และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จ านวน 2 ประเด็นการ
ประเมิน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง และก าลังพัฒนา ทั้งนี้การประเมินตนเองของ
สถานศึกษาด าเนินการโดยใช้กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน
ของ Deming (วงจร PDCA ) อันประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2563 ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพราะความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของนักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการอ านวยความสะดวก คอยให้ค าแนะน าของผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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ค ำชี้แจง 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 ด าเนินการ 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน 

 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ได้น าผลการประเมินตนเอง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ชุมชน เพื่อสร้าง

ความเช่ือมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

   
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 ผลสัมฤทธ์ิ : 
 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ คะแนนร้อยละ 
95.45 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
            มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา คะแนนร้อยละ 96.10 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
            มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คะแนนร้อยละ 85.00 ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
รวมคะแนนร้อยละ 94.43 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 จุดเด่น : 
          1. ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 
          2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่า
และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีผลการ
ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2563 
          3. สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน  เพื่อน าผลการศึกษามาพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ทันสมัย รองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม 
          4. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของโลกอาชีพ 
          5. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ก าหนดหน่วยการเรียนที่เน้นสมรรถนะอาชีพ      
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ



๒ 

 

พอเพียง เน้นการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ ใช้ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องสาระการ
เรียนรู้และมีการประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  6. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการ 
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ตรงความ 
  ต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
          7. ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน บริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งมั่นตั้งใจเรียน พร้อมช่วยเหลือผู้เรียนหากมีปัญหาในการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิต 
          8. ครูจัดท าแผนพัฒนาและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นครูผู้สอนที่
ทันสมัย พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน 
          9. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดในสถานศึกษา แต่อาจจะมีบางคร้ังที่การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้เรียนอาจมี
ปัญหายังไม่สามารถให้บริการ Free WiFi ได้ครอบคลุม 100% สถานศึกษาใช้ระบบสารสนเทศ เช่ือมโยง
กับการบริหารจัดการภายในและภายนอกสถานศึกษา 
          10. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนในการบริหารจัดการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และมีการประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          11. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และส่ิงอ านวยความสะดวกหลากหลาย   
แต่ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้เรียนเพิ่มข้ึน มีสภาพภูมิทัศน์ สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
          12. สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อันได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ า ระบบความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
          13. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการของสถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้า ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ารับบริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  
          14. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา มี
การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับ 
          15. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อ
จัดการอาชีวศึกษาทั้งด้านการเชิญครูผู้ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ   มี
การระดมทรัพยากรทั้งงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากหน่วยงานภายใน และ
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  
          16. สถานศึกษามีการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและชุมชน 

 จุดที่ควรพัฒนา : 
          1. การติดตามให้ค าแนะน าแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน และกระตุ้นให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
          2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาที่มีความเสถียรภาพในการให้บริการการ
เรียนการสอนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสถานศึกษา 



๓ 

 

           3. การส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยจนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด และมีการน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับวิชาชีพที่ศึกษา 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : 
  1. ครูที่ปรึกษาควรติดตามให้ค าแนะน าแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
  2. ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ให้มีความ
เสถียรภาพในการให้บริการการเรียนการสอน     

          3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยจนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด และมีการน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับวิชาชีพที่
ศึกษา 

2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
        สถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทั้งด้านความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  มีระเบียบวินัยปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบของสังคม แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite และ Online  

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
        สถานศึกษาได้จัดการศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตรที่เช่ือมโยง
ระหว่างแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธิ 
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และท้องถิ่น มีกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อประสบผลส าเร็จ 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

 ความเป็นมาและความส าคัญ : 
    การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา มีทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบปกติ และระบบทวิภาคี  ซึ่ง “ทวิภาคี”แปลว่า “สองฝ่าย” หมายถึง สถานประกอบการและ
สถานศึกษา  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้
มีการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  โดยสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใน
ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
            ในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี สถานศึกษาพบปัญหาว่า ผู้เรียนที่เข้าฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการได้ศึกษาในรายวิชาชีพที่หลากหลาย ซึ่งบางรายวิชาก็ตรงตามความต้องการของสถาน



๔ 

 

ประกอบการ และบางรายวิชาก็ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ท าให้สถานประกอบได้
สะท้อนผลการผลิตก าลังคนมายังสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลท าให้สถานศึกษา ได้ทบทวนและได้เชิญสถาน
ประกอบการมาจัดท าหลักสูตร แผนการฝึกรวมกันและได้เชิญผู้เช่ียวชาญของแต่ละสถานประกอบการมาให้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกอาชีพ ส่งผลท าให้ผู้เรียนระบบทวิภาคี   
ได้มีการยกระดับความรู้ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
          2. เพื่อฝึกทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาก่อนออกไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
          3. เพื่อเป็นการประมวลความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาลงไปสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

 วิธีการด าเนินงาน : 
          ขั้นที่ 1  จัดท าหลักสูตรและแผนการฝึกรวมกับสถานประกอบการ 
          ขั้นที่  2  จัดหาผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
          ขั้นที่ 3  จัดท าโครงการยกระดับผู้เรียนระบบทวิภาคีสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังก่อนออกฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 
          ขั้นที่ 4  ด าเนินการโครงการยกระดับผู้เรียนระบบทวิภาคีสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังก่อน
ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
          ขั้นที่ 5  ส่งนักศึกษาระบบทวิภาคีออกฝึกอาชีพตามสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ (MOU) ไว้ 
          ขั้นที่ 6  ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ผลการด าเนินงาน : 
          1. มีความร่วมมือ (MOU) จากสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น 
          2. สถานประกอบการมีความต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกอาชีพจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
          3. มีครูฝึกในสถานประกอบการและผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
          4.นักศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ก่อนออกไปฝึกอาชีพ 

 ประโยชน์ที่ได้รับ : 
  นักศึกษาในระบบทวิภาคี  เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน 



 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด๎วยสาระที่ส าคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 ที่อยูํ วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว เลขที่ 200 หมูํ 11 ถนนวัฒนา - แซร์ออ ต าบลวัฒนานคร 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก๎ว  27160 
 โทรศัพท์  0-3726-1535  โทรสาร 0-3726-1675 
   E-mail  sakaeo.ar@gmail.com  Website  http://www.sktc.ac.th 

ประวัติสถานศึกษา 

เร่ิมแรก  พ.ศ. 2538  
    - วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  มีสถานที่ท าการชั่วคราว  อยูํที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
    - วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎วประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่  21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538  
เลขที่ 200 หมูํ 11 ถ.วัฒนา-แซร์ออ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก๎ว  27160 
      โทรศัพท์  0-3726-1535 
      โทรสาร  0-3726-1675 
      เว็บไซต์  http://www.sktc.ac.th 
      E-mail  sakaeo_ar@gmail.com 
   - พื้นที ่ พื้นที่ท้ังหมด                      109 ไรํ   1  งาน   74  ตารางวา 
 พื้นที่ท่ีใช๎ในการสร๎างอาคาร  16.50 ไรํ  
            พื้นที่ท่ีใช๎เป็นสนาม           15      ไรํ 
 พื้นทีใ่ช๎สอยอื่น                10      ไรํ  ดังนี ้
   - สระน้ า 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - พื้นที่วําง  67.75 ไรํ 74 ตารางวา 
   - สีประจ าวิทยาลัย  ได๎แกํ  สีเขียว – เหลือง 

การจัดการศึกษา 
   วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ได๎ท าการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู๎ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.3)  หรือเทียบเทํา เข๎าศึกษาตํอ 2 ประเภท  3  สาขาวิชา 
     1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได๎แกํ   
        1.1  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
 1.2  สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง 



๖ 
 

 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได๎แกํ  
  2.1 สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี) 

พ.ศ. 2540  
    - ปีการศึกษา  2540   ย๎ายสถานที่ท าการมาอยูํพื้นที่ปัจจุบันเปิดสอนประเภทวิชาศิลปกรรม
เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา รวมเป็น 3 ประเภท  8 สาขาวิชา  
    1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ  
      1.1  สาขาวิชาชํางยนต์ 
       1.2 สาขาวิชาชํางเชื่อมโลหะ 
       1.3 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า    
       1.4 สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์    
       1.5 สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง  
    2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได๎แกํ        
        2.1 สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)   
       2.2 สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)   
    3. ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได๎แกํ          
       3.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

พ.ศ. 2541 - 2542 
 - เปิดสอนประเภทวิชาคหกรรม เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา รวมเป็น 4 ประเภท 9 สาขาวิชา 
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ  
       1.1 สาขาวิชาชํางยนต์ 
       1.2 สาขาวิชาชํางเชื่อมโลหะ 
       1.3 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า    
      1.4 สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์    
      1.5 สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง   
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ        
      2.1 สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)   
      2.2 สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)   
   3. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได๎แกํ          
      3.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
   4. ประเภทวิชาคหกรรม ได๎แกํ   
      4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 

 

 



๗ 
 

พ.ศ. 2543 
   - เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมเป็น 4 ประเภท 9 สาขาวิชา  
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ  
      1.1 สาขาวิชาชํางยนต์ (ปกติและทวิภาคี) 
     1.2 สาขาวิชาชํางเชื่อมโลหะ (ปกติและทวิภาคี) 
     1.3 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี) 
     1.4 สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติและทวิภาคี) 
     1.5 สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง (ปกติและทวิภาคี) 
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ        
     2.1 สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)   
     2.2 สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)   
   3. ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได๎แกํ          
     3.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
   4. ประเภทวิชาคหกรรม  ได๎แกํ   
     4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 
 
    ซึ่งเพิ่มระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมเป็น 3 ประเภท 8 
สาขาวิชาโดยรับผู๎ที่ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) เข๎าศึกษาตํอ 
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ   
     1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)    
     1.2 สาขางานวิชาชํางเทคนิคโลหะ (ทวิภาคี)   
     1.3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาคี)    
     1.4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (ทวิภาคี)   
     1.5 สาขางานกํอสร๎าง (ทวิภาคี)   
  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ   
      2.1 สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)   
      2.2 สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)   
  3. ประเภทวิชาคหกรรม ได๎แกํ 
      3.1 สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) 
พ.ศ. 2544 
  - เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รวมเป็น  4  ประเภท  10 สาขาวิชา  
(เพิ่ม 1 สาขาวิชา) คือ สาขาคอมพิวเตอร์  ดังนี ้
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ  
    1.1 สาขาวิชาชํางยนต์ (ปกติและทวิภาคี) 
    1.2 สาขาวิชาชํางเชื่อมโลหะ (ปกติและทวิภาคี) 



๘ 
 

    1.3 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี) 
    1.4 สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติและทวิภาคี) 
    1.5 สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง (ปกติและทวิภาคี) 
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ        
    2.1 สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)   
    2.2 สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)   
   2.3 สาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์) 
   3. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได๎แกํ          
    3.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
   4. ประเภทวิชาคหกรรม ได๎แกํ   
    4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 
 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมเป็น 3 ประเภท 8 สาขาวิชา 
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ   
    1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)    
    1.2 สาขางานวิชาชํางเทคนิคโลหะ (ทวิภาคี)   
    1.3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาคี)    
    1.4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (ทวิภาคี)   
    1.5 สาขางานกํอสร๎าง (ทวิภาคี)   
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ   
    2.1 สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)   
    2.2 สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)   
   3. ประเภทวิชาคหกรรม ได๎แกํ 
   3.1 สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) 

พ.ศ. 2545 
  - เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมเป็น 4 ประเภท 10 สาขาวิชา 
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ  
    1.1 สาขาวิชาชํางยนต์ (ปกติและทวิภาคี) 
    1.2 สาขาวิชาชํางเชื่อมโลหะ (ปกติและทวิภาคี) 
    1.3 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี) 
    1.4 สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติและทวิภาคี) 
    1.5 สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง (ปกติและทวิภาคี) 
  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ        
    2.1 สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)   
    2.2 สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)   
    2.3 สาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์) 



๙ 
 

  3. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได๎แกํ          
    3.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
  4. ประเภทวิชาคหกรรม ได๎แกํ   
    4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 
  - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมเป็น 3 ประเภทวิชา 9 สาขาวิชา  
9 สาขางาน 
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ    
    1.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล ได๎แกํ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคเคร่ืองกล 
    1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ได๎แกํ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
    1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ได๎แกํ สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
    1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    1.5 สาขาวิชาการกํอสร๎าง ได๎แกํ สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง   
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ 
    2.1 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี    
    2.2 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด   
    2.3 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 
    3. ประเภทวิชาคหกรรมธุรกิจ ได๎แกํ 
    3.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ ได๎แกํ สาขางานการโรงแรม 

พ.ศ. 2546  
  - เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมเป็น 4 ประเภท 10 สาขาวิชา 
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ  
    1.1 สาขาวิชาชํางยนต์ (ปกติและทวิภาคี) 
    1.2 สาขาวิชาชํางเชื่อมโลหะ (ปกติและทวิภาคี) 
    1.3 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี) 
    1.4 สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติและทวิภาคี) 
    1.5 สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง (ปกติและทวิภาคี) 
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ        
    2.1 สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)   
    2.2 สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)   
    2.3 สาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์) 
    3. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได๎แกํ          
    3.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
   4. ประเภทวิชาคหกรรม ได๎แกํ   
    4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 
 



๑๐ 
 

  - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมเป็น 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา  
10 สาขางาน 
    1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ    
    1.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล ได๎แกํ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคเคร่ืองกล 
    1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ได๎แกํ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
    1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ได๎แกํ สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
    1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ได๎แกํ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
     1.5 สาขาวิชาการกํอสร๎าง ได๎แกํ สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง   
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ 
    2.1 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี    
    2.2 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด   
    2.3 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 
   3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ได๎แกํ 
    3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ได๎แกํ สาขางานการโรงแรม 
   4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
พ.ศ. 2547 – 2558 
  - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 4 ประเภทวิชา 
ดังนี้ 
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
    1.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล ได๎แกํ สาขางานยานยนต์  
    1.2 สาขาวิชาโลหะการ ได๎แกํ สาขางานเชื่อมโลหะ 
    1.3 สาขาวิชาชํางไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
    1.4 สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎แกํ สาขางานกํอสร๎าง   
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
    2.1 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขางานการบัญชี  
    2.2 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขางานการขาย   
    2.3 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
   3. ประเภทวิชาคหกรรม   
    3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได๎แกํ สาขางานธุรกิจคหกรรม   
   4. ประเภทวิชาศิลปกรรม  
    4.1 สาขาวิชาศิลปกรรม ได๎แกํ สาขางานวิจิตรศิลป์ 
 
 



๑๑ 
 

  - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมเป็น 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา  
10 สาขางาน 
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ    
    1.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล ได๎แกํ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคเคร่ืองกล 
    1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ได๎แกํ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
    1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ได๎แกํ สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
    1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    1.5 สาขาวิชาการกํอสร๎าง ได๎แกํ สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง   
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได๎แกํ 
    2.1 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี    
    2.2 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด   
    2.3 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 
   3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ได๎แกํ 
    3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ได๎แกํ สาขางานการโรงแรม 
   4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
พ.ศ. 2549 – 2561 
  - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 5 ประเภทวิชา  
13 สาขาวิชา 13 สาขางาน ดังนี ้
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
    1.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล ได๎แกํ สาขางานยานยนต์  
    1.2 สาขาวิชาโลหะการ ได๎แกํ สาขางานโครงสร๎าง 
    1.3 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า ได๎แกํ สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
    1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
    1.5 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได๎แกํ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    1.6 สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎แกํ สาขางานกํอสร๎าง   
   2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
    2.1 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขางานการบัญชี  
    2.2 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขางานการตลาด   
    2.3 สาขาวิชาพณิชยการ ได๎แกํ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
   3. ประเภทวิชาคหกรรม   
    3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได๎แกํ สาขางานอาหารและโภชนาการ  
    3.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได๎แกํ  สาขางานธรุกิจดอกไม๎และงานประดิษฐ์ 
   4. ประเภทวิชาศิลปกรรม  
    4.1 สาขาวิชาศิลปกรรม ได๎แกํ สาขางานวิจิตรศิลป์ 
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   5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
  - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมเป็น 3 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา  
11 สาขางาน 
   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได๎แกํ    
    1.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล ได๎แกํ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคเคร่ืองกล
อุตสาหกรรม  
    1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ได๎แกํ สาขาตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 
    1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ได๎แกํ สาขางานไฟฟ้าก าลัง   
    1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
    1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได๎แกํ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือขําย 
    1.6 สาขาวิชาการกํอสร๎าง ได๎แกํ สาขางานกํอสร๎าง   
    2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได๎แกํ 
    2.1 สาขาวิชาการบัญชี ได๎แกํ สาขางานการบัญชี    
    2.2 สาขาวิชาการตลาด ได๎แกํ สาขางานการตลาด   
    2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได๎แกํ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    2.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได๎แกํ สาขางานการคลังสินค๎า 
   3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได๎แกํ 
    3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
สภาพชุมชน 
  จังหวัดสระแก๎ว เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท พื้นที่ในชุมชนแบํงออกเป็น 2 สํวนใหญํๆ คือ  
           1. ชุมชนชนบท  ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม ประชากรที่อาศัยอยูํเป็นผู๎ที่อพยพมาจากจังหวัดพื้นที่
ใกล๎เคียง และจากประเทศเพื่อนบ๎าน  คนในชุมชนท าอาชีพเกษตรกรรม ท าไรํ  ท านา ท าสวน ใช๎ชีวิต
ความเป็นอยูํแบบเอื้ออาทร ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนแบบครอบครัวขยาย  
           2. ชุมชนเมือง เป็นชุมชนใหมํที่ขยายมาและเปลี่ยนแปลงมาจากชุมชนดั้งเดิม เป็นที่ตั้งของ
สถานที่สํวนของราชการ คอนโด ห๎างสรรพสินค๎า ผู๎คนในชุมชมสํวนใหญํประกอบอาชีพค๎าขาย ธุรกิจ 
ลักษณะทางสังคมตํางคนตํางอยูํ 
 
สภาพเศรษฐกิจ 
 จังหวัดสระแก๎ว เป็นจังหวัดชายแดน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา ประชากรสํวนใหญํ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไรํ ท านา และท าสวน และมีบางสํวนมีอาชีพค๎าขาย ปัจจุบันรัฐบาลไทย
ก าหนดให๎จังหวัดสระแก๎วเป็นจังหวัดที่อยูํพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงท าให๎เร่ิมมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมาตั้งฐานการผลิตในบางพื้นที่ แตํยั งมีจ านวนไมํมากนัก ดังนั้น จึงท าให๎รายได๎ของ
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ประชากรสํวนใหญํขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ และปัจจัยด๎านราคาพืชผลทางการเกษตร ท าให๎รายได๎ไมํ
แนํนอน ประชากรสํวนใหญํจึงยังคงมีรายได๎น๎อย แตํทุกคนก็ด าเนินชีวิตได๎ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
    
สภาพสังคม 
 จังหวัดสระแก๎ว เป็นที่รวมของคนหลายเชื้อชาติ ทั้งเขมร ญวน ลาว และญ๎อ ชาวเขมรอพยพ
เข๎ามาในสระแก๎ว เนื่องจากเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุํม อภัยวงศ์) ผู๎ส าเร็จราชการเมืองพระตะบอง 
อพยพชาวเขมรให๎เข๎ามาในฝั่งไทยภายหลังเหตุการณ์ที่ไทยเข๎าปกครองกัมพูชาและจัดตั้งมณฑลบูรพา
ขึ้น แล๎วถูกฝร่ังเศสยึดกัมพูชารวมทั้งมณฑลบูรพาคืนไปได๎ นอกจากนี้เมื่อเกิดสงครามเวียดนามและ
สงครามกัมพูชาขึ้น ก็มีการอพยพชาวกัมพูชาเข๎ามาในบริเวณชายแดนฝั่งไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขต
อ าเภออรัญประเทศ ชาวเวียดนามหรือญวนอพยพมายังจังหวัดสระแก๎ว เพื่อหนีภัยสงครามเวียดนามใน
ยุคที่เวียดนามใต๎แตก โดยเดินทางผํานประเทศกัมพูชาเข๎ามา สํวนใหญํอยูํในอ าเภออรัญประเทศ สํวน
ชาวลาวมีหลายกลุํม ดังเชํนกลุํมไทยโยนกหรือลาวพุงด าเป็นกลุํมล๎านนาเดิม อาศัยมากอยูํที่อ าเภอวังน้ า
เย็น รวมท้ังชาวญ๎อที่มีถิ่นฐานเดิมอยูํที่สิบสองปันนาแล๎วไปตั้งรกรากที่แขวงไชยบุรีของลาว ตํอมาถูกทัพ
ไทยกวาดต๎อนลงมาที่ อ าเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม โดยบางสํวนได๎อพยพตํอมายังอ าเภออรัญ
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีชาวอีสานอพยพเข๎ามาท ามาหากินในเกือบทุกอ าเภอของจังหวัดสระแก๎ว 
          ดังนั้น สภาพทางสังคมของจังหวัดสระแก๎ว จึงสังคมที่มีหลากหลายเชื้อชาติ มีวัฒนธรรม และ
ความเชื่อที่แตกตํางกัน แตํทุกคนก็ยังคงอยูํรํวมกันได๎ โดยในปัจจุบันไมํปรากฏเหตุการณ์ที่แสดงถึงความ
แตกตํางในด๎านตํางๆ ประชากรด าเนินชีวิตอยํางสงบ และประกอบอาชีพตามความถนัดของตน โดยน า
แนวทางพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให๎ความส าคัญกับการศึกษา 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

 ข้อมูลผู้เรียน 
ระดบัชัน้ ปกต ิ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 997 0 0 997 
ปวช.2 710 0 0 710 
ปวช.3 660 0 0 660 

รวม ปวช. 2,367 0 0 2,367 

 

ระดบัชัน้ ปกต ิ ทวิภาค ี รวม 
ปวส.1 395 200 595 
ปวส.2 298 224 522 

รวม ปวส. 693 424 1,117 
   
 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดบัชัน้ แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 864 526 60.88 
ปวส.2 599 492 82.14 
รวม 1,463 1,018 69.58 

   
 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดบัชัน้ แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 884 578 65.38 
ปวส.2 580 486 83.79 
รวม 1,464 1,064 72.68 

   
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู๎บริหาร/ ผู๎รับใบอนุญาตผู๎จัดการ/ ผู๎อ านวยการ/ 
รองผู๎อ านวยการ/ ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ 

4 4 - 

ข๎าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได๎รับการบรรจุ/ ผู๎ที่ได๎รับ
การรับรอง 

16 16 16 

ข๎าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 36 36 36 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 50 34 50 
เจ๎าหน๎าที่ 27 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

14 - - 

รวม ครู 102 86 102 
รวมทั้งสิ้น 147 86 102 
   
 
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดบั ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดบั ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 6 6 12 
พาณิชยกรรม 3 4 7 
ศิลปกรรม 1 0 1 
คหกรรม 2 0 2 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมทํองเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 13 11 24 
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 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 
อาคารปฏิบัติการ 7 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอื่น ๆ 5 
รวมทั้งสิ้น 16 
   
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 10,221,165.00 
งบด าเนินงาน 14,696,886.00 
งบลงทุน 2,980,000.00 
งบเงินอุดหนุน 31,725,530.00 
งบรายจํายอื่น 8,800,700.00 
รวมทั้งสิ้น 68,424,281.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
   พัฒนาคน พัฒนางาน  วิชาการเป็นเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  น๎อมน า  ร๎ูรัก  สามัคคี 
  อัตลักษณ์ 
   ส านึกดี  มีจิตอาสา  และทักษะวิชาชีพ 
  เอกลักษณ์ 
   สถานศึกษาระดับชุมชนท๎องถิ่นมุํงผลิตและพัฒนาก าลังด๎านวิชาชีพและบริการสังคม 

2.5 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ การพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา 

  วิสัยทัศน ์
   “ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะวิชาชีพ และภูมิภาคอาเซียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคน ด๎านวิชาชีพในทุกระดับให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน สนอง
ความต๎องการของผู๎ประกอบการ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
 พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยํางทั่วถึงและตํอเน่ือง 
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 พันธกิจที่ 3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวนเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
และฝึกอบรมวิชาชีพ   
 พันธกิจที่ 4 วิจัย สร๎างนวัตกรรม จัดการองค์ความร๎ูเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   
 พันธกิจที่ 5 สํงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศมั่นคง และ
ก๎าวหน๎าในวิชาชีพ   
 พันธกิจที่ 6 ท านุบ ารุง สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลํงเรียนร๎ู ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และรักษ์
สิ่งแวดล๎อม   
 พันธกิจที่ 7 สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนร๎ู 
  เป้าประสงค์ 
   1. ผู๎เรียนทุกคนที่จบการศึกษา มีความร๎ูตามมาตรฐานรายวิชา และจุดมุํงหมายของหลักสูตร 
 2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีความร๎ู ความสามารถ ด๎วยวิธีการที่หลากหลายให๎ครอบคลุม
พื้นที่บริการ 
 3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. บริหารจัดการด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพให๎เพียงพอตํอความต๎องการของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างและขยายโอกาสอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านเพิ่มขีดความสามารถฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด๎านรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก๎ว 
  กลยุทธ์ 
   1.พัฒนาผู๎เรียนอาชีวศึกษาให๎มีความร๎ู มีทักษะและการประยุกต์ใช๎เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา สนองความต๎องการของผู๎ประกอบการในทุกภาคสํวน โดย
รํวมกับบุคคล ชุมชน ท๎องถิ่น และองค์กรตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศ 
 2. เพิ่มจ านวนและลดปัญหาการออกกลางครันของผู๎เรียนในแตํละสาขาวิชา เพื่อสนองความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย จัดกิจกรรมดูแล ให๎
ค าปรึกษา แนะน าแกํผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิดและทั่วถึง 
 3. จัดการเรียนการสอนด๎านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนทั้งวัยเรียน 
และวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือ
ข๎อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตํละหลักสูตร 
 4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ประชากรในวัยเรียน และวัยท างานได๎รับ
โอกาสในการศึกษาอยํางเต็มตามศักยภาพ 
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 5. สร๎างความรํวมมือกับบุคคล ชุมชนท๎องถิ่น องค์กรตําง ๆ  ในประเทศเพื่อจัดการศึกษา  
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนร๎ู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช๎เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู๎เรียนและคนในชุมชนสูํสังคมแหํงการเรียนร๎ู 
 6. สร๎างความรํวมมือกับองค์กรในตํางประเทศ เพื่อจัดการศึกษา  ทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนร๎ู  เทคโนโลยี การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 7. สํงเสริม สนับสนุน ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให๎มีการ
จัดท า เผยแพรํนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์ และงานวิจัย เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยรํวมกับบุคคล ชุมชน และองค์กรตํางๆ 
 8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 9. พัฒนาครูและบุคลากรให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนร๎ู มุํงสูํความเป็นครูมืออาชีพ 
 10. สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให๎ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
สมบูรณ์ 
 11. สํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูและบุคลากรให๎ได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านวิชาการ และวิชาชีพ 
 12. จัดกิจกรรมสํงเสริม ปลูกฝังคุณธรรม สร๎างจิตส านึกในความเป็นชาติไทย  ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม แหลํงเรียนร๎ู ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และรักษ์สิ่งแวดล๎อมในรูปแบบที่หลากหลาย 
 13. จัดสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ  แหลํงเรียนร๎ู ให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 14. สํงเสริม สนับสนุน รํวมมือกับชุมชนท๎องถิ่น และองค์กรตํางๆ เพื่อท านุบ ารุง สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 15. สํงเสริม สนับสนุนการเป็นผู๎ประกอบการแกํผู๎เรียนผํานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมภายใต๎ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
 16. สํงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมเป็นแหลํงเรียนร๎ูของสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา 
 17. สํงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนน าไปสูํการอนุรักษ์
และพัฒนาพันธุกรรมพืชอยํางยั่งยืน โดยจัดการเรียนร๎ู บูรณาการวิทยาการและบูรณาการชีวิต สื่อ
ประกอบการเรียนร๎ู ผลการเรียนร๎ู โดยมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเ รียนเป็นฐานการเรียนร๎ู เพื่อเข๎าถึง
วิทยาการ ปัญญา และภูมิปัญญาแหํงตน 
 18. สํงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช๎ในการจัดการเรียนร๎ูและบริหารจัดการสถานศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม 
จัดกิจกรรมห๎องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง แผนกวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกฝัง สร๎างจิตส านึก
ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู๎เรียน ให๎ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
รายการ รางวัล ระดบั ให้โดย 

รางวัลสถานศึกษาพัฒนาดีเดํน ศูนย์ซํอม
สร๎างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ได๎สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดสระแก๎ว 

ได๎รับรางวัลหมูํลูกเสือวิสามัญมาตรฐาน
ดีเดํน งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหํงชาติ ใน
โอกาส100ปี การลูกเสือวิสามัญโลก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

โลํเชิดชูเกียรติเป็นผู๎สนับสนุนการแขํงขัน
กีฬาฟตุบอล รํุนอายุไมํเกิน 19 ปี ชอง
ชนะเลิศประเทศไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โลํเกียรติคุณ กจิกรรมทัศนศึกษาดีเดํน 
ลูกเสือวิสามัญ (ชาย) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

การประกวดผลงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค โครงการชมรม TO BE NUMBER 
ONE 

โลํเกียรติคุณการเข๎ารํวมงาน JIN PAO 
Automation Contest 2019 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ บริษัท จินป่าว พรีซิชัน อินดัสทร่ี 
จ ากดั 

ได๎รับรางวัลหมูํมาตรฐาน ลูกเสือชายดีเดํน 
คํายยํอยที ่2 (รักษ์จิตอาสา) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ได๎รับรางวัลหมูํดีเดํน กิจกรรมทัศนศึกษา 
(ชาย) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมูํ
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกองวิชาการ ฝ่าย
กิจกรรมทักษะชีวิต 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ได๎รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงวํา
วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎วเป็นหนํวยงาน
สนับสนุนการจัดกจิกรรม วิ่งการกุศล "100 
ปี ศรีอรัญ" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 

ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษาตน๎แบบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษาตน๎แบบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ได๎รับเกียรติบัตรผลการประเมินศูนย์บํม รางวัล ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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เพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
4 ดาว 

อื่น ๆ 

ได๎รับเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษา
ปลอดภัย" ดีเดํน ประจ าปี 2562 ติดตอํกัน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ กระทรวงแรงงาน 

ได๎รับเกียรติบัตร การเข๎ารํวมกิจกรรม 
"สถานศึกษาปลอดภัย" และได๎ผํานเกณฑ์
การประเมิน ระดับ "ดีเดํน" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดสระแก๎วและส านักงานสวัสดกิาร
และคุ๎มครองแรงงานจังหวัดสระแก๎ว 

ได๎รับรางวัลชมเชยการแขํงขันตอบปัญหา
กฎหมาย เน่ืองในวันรพี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ศาลจังหวัดสระแก๎ว รํวมกับ ศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก๎ว  

เข๎ารํวมโครงการออกคํายอาสา พร๎อมแคร์ 
(Prompt Care) คร้ังที่ 23 โรงเรียนบ๎าน
จัดสรรสามัคคี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด บริษัท พร๎อม เทคโน เซอร์วิส จ ากดั 

ไดรับรางวัลชมเชย สายอาชีวศกึษา การ
ประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสํงเสริม
การออม ประจ าปี 2562 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 

ผู๎ให๎การสนับสนุนกิจกรรม ในพิธีกระท าสัตย์
ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชา
ทหาร ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด มณฑลทหารบกที่ 19 

ผู๎ให๎การสนับสนุนการจัดงาน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณการแขํงขันทักษะ
การพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศกึษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร รํวมกับ บริษัท ซิน
เน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ได๎สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก
แหํงชาติจังหวัดสระแกว๎ ประจ าปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดสระแก๎ว 

การประกวดนวัตกรรมสร๎างเสริมสุขภาพ 
คร้ังที่ 2 ระดับอาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

ผลงาน อุปกรณ์ชํวยผูส๎งูอายุฝึกขึ้นบันได 
(ทีม EP SKTC) การประกวดนวัตกรรมสร๎าง
เสริมสุขภาพ ครัง้ที่ 2 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

การแขํงขันทักษะ การประกวดเลํานิทาน
พื้นบ๎าน ระดับ ปวช. หรอื ปวส. ในงานประชุม
วิชาการองคก์ารนักวิชาชพีในอนาคตแหํง
ประเทศไทย 

ชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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ทักษะพื้นฐาน การประกวดเลํานิทาน
พื้นบ๎าน ระดับ ปวช. หรือ ปวส. งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน  

ชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ได๎เข๎ารํวมน าเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ในงาน "วันนักประดิษฐ์" 
ประจ าปี 2563 (Thailand Inventors' 
Day 2020) ณ ศูนย์นทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานวิจัยแหํงชาติ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ทีม ปางสีดา Rescue ได๎รับรางวัลชมเชย 
"งานมหกรรมหํุนยนต์อาชีวศึกษา" การ
แขํงขันหํุนยนต์อาชีวศกึษา ประเภทหํุนยนต์
กู๎ภัย ชิงถ๎วยพระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

รางวัลสถานศึกษาพัฒนาดีเดํน ศูนย์ซํอม
สร๎างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

รางวัลสถานศึกษาพัฒนาดีเดํน ศูนย์ซํอม
สร๎างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวด 
ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ชนะเลิศ ภาค โครงการ TO BE NUMBER ONE  

ใบประกาศเกียรติคุณ ได๎ให๎ความสนับสนุน
ในการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด โรงเรียนคลองส าอางค์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว 
เขต 1 

ได๎รับรางวัล องค์การมาตรฐาน ระดับ
เหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
สถานศึกษาขนาดใหญํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ได๎รับรางวัล องค์การมาตรฐาน ระดับ
เหรียญทอง ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาขนาดใหญํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนกอง
ลูกเสือ เข้าร่วมในพิธีทบทวนค าปฏิญาณ
และสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว 

ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมประกวดผลการ
ด าเนินงานจังหวัด อ าเภอ และชมรม TO 
BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจ าปี 
2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 

ได้รับเกียรติบัตร ให้การสนับสนุนการัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมโครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิต
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กิจกรรมพัฒนาทักษาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 

ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร 
"บทบาทของสถานศึกษาท่ีด าเนินงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจ าปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าเป็น
คณะกรรมการการฝึกอบรมตามโครงการ
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ ๙) 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษา
ปลอดภัย" ดีเด่น ประจ าปี 2563 ปีที่ 2 
ติดต่อกัน 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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การแขํงขันฮอนด๎าประหยัดเชื้อเพลิง 
(ระดับประเทศ) ปีที่ 23 ประจ าปี 2563 
ประเภทรถประดิษฐ ์

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ บริษัท เอ.พี. ฮอนด๎า จ ากัด 

การแขํงขันฮอนด๎าประหยัดเชื้อเพลิง 
(ระดับประเทศ) ปีที่ 23 ประจ าปี 2563 
ประเภทรถตลาด 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ บริษัท เอ.พี. ฮอนด๎า จ ากัด 

ได๎รับเกียรติบัตร เข๎ารํวมโครงการสํงเสริม
กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนร๎ูทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผําน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) 
ประจ าปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ได๎รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงวําเป็น "องค์กร
คุณธรรมต๎นแบบ" ตามโครงการสํงเสริม
ชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคณุธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต๎แผน
แมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2559-2564) 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด คณะกรรมการสํงเสริมคณุธรรมแหํงชาติ 

ได๎รับเกียรติบัตร ได๎รับคัดเลือกเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเดํน ประเภทสถานศึกษา ขนาด
ใหญํ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ให้โดย 
นายจรัส เลํห์สิงห์  
หนังสือรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) 
รํุนที่ 9 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรรัก
บริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
ได๎รับใบประกาศเกียรติคุณได๎รับการ
คัดเลือกเป็น "ผู๎บริหารดีศรีอาชีวศกึษา"  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
โลํเกียรติคุณ "ผู๎บริหารดีศรีอาชีวศกึษา" 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
ได๎รับเกียรติบัตรคณะอนุกรรมการฝ่าย
อ านวยการในการแขํงขันกีฬาฟตุบอล รํุน
อายุไมํเกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแหํงประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษา คร้ังที่ 1 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
ได๎รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติหน๎าที่ในการ
ดูแลกจิกรรมสํงเสริมการออมทรัพย์ 
"โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
ได๎รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการฝ่าย
ด าเนินการจัดการแขํงขัน "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ และการแขํงขันหํุนยนต์
อาชีวศกึษาชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
ได๎รับเกียรติบัตร ทีม ปางสีดา Rescue 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว การแขํงขันหํุนยนต์
อาชีวศกึษา ประเภทหุํนยนต์กู๎ภัย "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ และการแขํงขัน
หํุนยนต์อาชีวศึกษา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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นายจรัส เลํห์สิงห์  
เกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการบริหาร
จัดการ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
แขํงขันหํุนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาชิงถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจรัส เลห์ํสิงห์  
เกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการบริหาร
จัดการ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
แขํงขันหํุนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาชิงถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
หนังสือรับรองการปฏิบัติหน๎าที่พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (พสน.) ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ในการ
ออกตดิตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (Valentine's Day) 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก๎ว 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
ผํานการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการสืบสวนข๎อเท็จจริง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา ณ ส านักพฒันาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรอาชีวศกึษา 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
ผํานการฝึกอบรม โครงการอบรมให๎ความร๎ู
เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
เกียรติบัตรเป็นประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานสํงเสริมให๎ครูเขียนผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ บรรยายโดย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. วีระ บางแสน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  

นายจรัส เลํห์สิงห์  
วุฒิบัตรผํานการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ระดับผู๎น า ขั้นความรู๎ชั้นสูง รุํนที่ 812 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานลูกเสือแหํงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
เกียรติบัตรโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัด
ราชบุรี แหํงที่ 23  
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รํุนที่ 9 ณ วดัหนองโพ ต าบลหนองโพ 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
นายจรัส เลํห์สิงห์  
เกียรติบัตรเข๎ารํวมพิธีทวนค าปฏิญาณและ
สวนสนาม เน่ืองในวันคล๎ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแหํงชาต ิ

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานลูกเสือจังหวัดสระแก๎ว 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
วุฒิบัตรผํานการพัฒนาตามหลักสตูร การ
พัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู๎อ านวยการและรองผู๎อ านวยการ
เชี่ยวชาญ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
เกียรติบัตรการประกวดธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมสํงเสริมการออม 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
ประกาศนียบัตร ส าเร็จการฝึกอบรมเสริม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รํุนที่ 
12 ตามหลักสูตรการฝกึอบรมของวิทยาลัย
นักบริหาร สถาบันพัฒนาข๎าราชการพล
เรือน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการ
พลเรือน 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
ประกาศนียบัตร ส าเร็จการฝึกอบรมเสริม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รํุนที่ 
12 ตามหลักสูตรการฝกึอบรมของวิทยาลัย
นักบริหาร สถาบันพัฒนาข๎าราชการพล
เรือน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการ
พลเรือน 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
เกียรติบัตรปฏิบัติหน๎าที่ในการออกติดตาม
เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา เน่ืองในเทศกาลลอยกระทง 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก๎ว 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
เกียรติบัตรผํานการฝึกอบรมในหลักสูตร 
"การปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎น" และการ
ชํวยชีวติขั้นพื้นฐาน CPR 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  
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นายจรัส เล่ห์สิงห์  
เกียรติบัตรประธานกรรมการด าเนินงาน 
ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW (ระดับ
ทีม ปวช.) การประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจรัส เล่ห์สิงห์  
เกียรติบัตรประธานกรรมการด าเนินงาน 
ทักษะงานตรวจสอบและทดลองวัสดุงาน
เช่ือม (ระดับทีม ปวช.) การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกแล 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจรัส เล่ห์สิงห์  
เกียรติบัตรประธานกรรมการด าเนินงาน 
ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย (ระดับทีม ปวช.) 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจรัส เล่ห์สิงห์  
เกียรติบัตรประธานกรรมการด าเนินงาน 
ทักษะงานเคร่ืองยนต์ดีเซล (ระดับทีม ปวส.) 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานค 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจรัส เล่ห์สิงห์  
เกียรติบัตรประธานกรรมการด าเนินงาน 
ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW (ระดับ
ทีม ปวส.) การประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



๒๙ 
 

นายจรัส เลํห์สิงห์  
เกยีรติบัตรประธานกรรมการด าเนินงาน 
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
แบบไฟฟ้าด๎วยคอมพิวเตอร์ (ระดับทีม 
ปวส.) การประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสันติ ก าลังด ี 
ได๎รับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" และ
รางวัล "คนดีศรีอาชีวศกึษา" 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายดนุพล วิชัยกุล  
ได๎รับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" และ
รางวัล "คนดีศรีอาชีวศกึษา" 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ  
เกียรติบัตรกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดการ
แขํงขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ และการ
แขํงขันหํุนยนต์อาชีวศกึษาชิงถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางณัฐธิชา โสภา  
วุฒิบัตรคณะกรรมการรับรายงานตัว
ลงทะเบียนและจัดท าเกียรติบัตร การอบรม
เชิงปฏิบัติการหํุนยนต์ระบบอัตโนมัติ 
Automation System Robot 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางณัฐธิชา โสภา  
เกียรติบัตรรองประธานกรรมการฝ่ายรับ
รายงานตังลงทะเบียน และจดัท าเกียรติบัตร 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ และการแขํงขัน
หํุนยนต์อาชีวศึกษาชิงถ๎วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนรา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางณัฐธิชา โสภา  
เกียรติบัตรรองประธานกรรมการฝ่ายรับ
รายงานตัวลงทะเบียน และจดัท าเกียรติบัตร 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ และการแขํงขัน
หํุนยนต์อาชีวศึกษาชิงถ๎วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนรา 
นางณัฐธิชา โสภา  
เกียรติบัตรรองประธานกรรมการฝ่ายรับ
รายงานตัวลงทะเบียน และจดัท าเกียรติบัตร 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ และการแขํงขัน
หํุนยนต์อาชีวศึกษาชิงถ๎วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนรา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายฤทธิชัย สรรพวุธ  
ได๎เข๎ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนร๎ูสมัยใหมํรองรับการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 4.0 (หลักสูตร 24 ชั่วโมง) 
รํุนที่ 1 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นางสาวกนกพร หมอกขุนทด  
ผํานการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา
รับรองของหนํวยพัฒนา ภายใต๎สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและ
บทบาทวิชาการเพื่อใช๎เป็นผลงานวิชาการ
เผยแพรํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
หนํวยพัฒนาครู 

นายสมหมาย ศรีสุทธิ์  
ได๎เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎างการ
รับรู๎การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด๎านการศึกษา (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

นางสาวยวนใจ ดวงพรม  
เกียรติบัตรครูผู๎ควบคุม กีฬามวยไทย
สมัครเลํนรํุนแบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 51 
กก. ไมํเกิน 54 กก. ชาย การแขํงขันกีฬา
อาชีวะเกมส ์ระดับชาต ิครั้งที่ 14 "ละโว๎
เกมส์" 

ชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวยวนใจ ดวงพรม  
เกียรติบัตรครูผู๎ควบคุม กีฬามวยไทย

ชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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สมัครเลํนรํุนไลท์เวท น้ าหนักเกิน 57 กก. 
ไมํเกิน 60 กก. ชาย การแขํงขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ คร้ังที่ 14 "ละโวเ๎กมส์" 
นางสาวธนิตาภรณ ์ดาทองงอน  
ผํานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
จัดท าฐานข๎อมูลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี รุํนที่ 1 ภายใต๎โครงการขยาย
และยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาค ี

วําที่ ร.ต. อภิรักษ์ แสงสวําง  
ได๎เข๎ารํวมน าเสนอ แสดงผลงานสถานศึกษา
คุณธรรมและโครงการคุณธรรมนักเรียน
นักศึกษา ในงานประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
และแสดงผลงานโครงงานคุณธรรม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
รํวมกับ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศกึษา 

นายสัญญา งาสระน๎อย  
ได๎เข๎ารํวมน าเสนอ แสดงผลงานสถานศึกษา
คุณธรรมและโครงการคุณธรรมนักเรียน
นักศึกษา ในงานประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
และแสดงผลงานโครงงานคุณธรรม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
รํวมกับ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศกึษาภาค 

นางนวลน๎อง ชูจันทร์  
วุฒิบัตรผํานการอบรมหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการเรียนร๎ูด๎วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ส าหรับครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์ 
ระดับกลาง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายสันติ ก าลังด ี 
เกียรติบัตรเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มทักษะ
ก าลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการ
เชื่อมอาร์กโลหะด๎วยมอื ระดับต๎น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก๎ว 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี  
วุฒิบัตตรผํานการอบรมหลักสูตร การ
จัดการเรียนร๎ูโดยใช๎กระบวนการวิจัยเป็น

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ วิทยาลัยเทคนิคแพรํ 
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ฐาน ส าหรับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ระดับกลาง 
นายขจรเกียรติ รักษา  
วุฒิบัตรผํานการอบรมหลักสูตร การอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียนแบบ 3 มิติ ด๎วย
โปรแกรม 3Dmax ส าหรับครูสาขาวิชาชําง
กํอสร๎างโยธา สถาปัตยกรรม และส ารวจ 
ระดับกลาง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายประกิต บับพาน  
วุฒิบัตรผํานการอบรมหลักสูตร การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติงาน
ซํอมบ ารุงเคร่ืองจักรกล (Mechanical) 
สาขาวิชาชํางอตุสาหกรรม ระดับกลาง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายค าพงษ ์สุขด ี 
เกียรติบัตรเข๎ารํวมการแขํงขัน การแขํงขัน
ควบคุมหุํนยนต์แขนกลในงานเชื่อม
อุตสาหกรรม 4.0 การแขํงขันการควบคุม
หํุนยนต์ ระบบอัตโนมัติด๎วยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4.0 คร้ังที่ 2 (Thailand 
Competition on Robotic Au) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายปฏิวัติ หินกอง  
เกียรติบัตรอนุกรรมการทักษะการพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ครั้งที่ 29 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวพัชรีญา ก๎องสูงเนิน  
เกียรติบัตรครูผู๎ควบคุม ได๎เข๎ารํวมทักษะการ
จัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเซน งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน คร้ังที่ 29 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

วําที่ ร.ต. อภิรักษ์ แสงสวําง  
เกียรติบัตรได๎ผํานการฝึกอบรม "หลักสูตร
เช็กระยะฉับไว"  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ บริษัท โตโยต๎า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากดั รํวมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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นายวาย ุหันสมร  
เกียรติบัตรได๎ผํานการฝึกอบรม "หลักสูตร
เช็กระยะฉับไว" 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ บริษัท โตโยต๎า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากดั รํวมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสมหมาย ศรีสุทธิ์  
วุฒิบัตรผํานการอบรมหลักสูตร การอบรม
เชิงปฏิบัติการทดสอบแบบไมํท าลายสภาพ
ด๎วยคลื่นอุลตร๎าโซนิค ระดับพื้นฐาน ตาม
มาตรฐาน SNT-TC-1A (ASNT) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายพยนต ์เหมือนวร  
วุฒิบัตรผํานการอบรมหลักสูตร การ
ประยุกต์ใช๎งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เพื่อการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนใน
สถานศึกษา ส าหรับครูสาขาชําง
อุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายเริงชัย บุญสรรค์  
ครูผู๎ควบคุม การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ทักษะงานรถจักรยานยนต์ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสันติ กาลังด ี 
ครูผู๎ควบคุม การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ทักษะ SMAW & GTAW & 
GMAW งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
คร้ังที่ 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายธรรมนูญ แก๎วเสถียร  
วุฒิบัตรผํานการอบรมหลักสูตร การ
ประยุกต์ใช๎งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เพื่อการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนใน
สถานศึกษา ส าหรับครูสาขาชําง
อุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นายธีระยุทธ มอญขาม  
วุฒิบัตรผํานการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยี
การควบคุมระบบอัตโนมัติด๎วยโปรแกรม

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 
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แบบ Graphical Language เพื่อให๎
สอดคลอ๎งกับเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 
4.0 ส าหรับครูสาขาชํางอุตสาหกรรม 
ระดับพื้นฐาน 
นายไมตรี แสนวันนา  
เกียรติบัตรผํานการอบรม พัฒนาบุคลากรใน
การด าเนินงานสถานศึกษาปลอดเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์และผลติภัณฑย์าสูบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสระแก๎ว 

นางนวลน๎อง ชูจันทร์  
เกียรติบัตรผู๎เข๎ารํวมด าเนินการอบรมเพื่อ
เตรียมความพร๎อมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใส (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ของอาชีวศกึษาจังหวัด 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวปณิฏฐา ค าน๎อย  
เกียรติบัตรผู๎เข๎ารํวมด าเนินการอบรมเพื่อ
เตรียมความพร๎อมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใส (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ของอาชีวศกึษาจังหวัด 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจรัญ อินเกิด  
ครูผู๎ควบคุม การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ทักษะการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายนิพัทธ ์สองส ี 
ครูผู๎ควบคุม การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ทักษะการจัดการระบบ
เครือขําย งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจ าลอง วริวงศ์  
ครูผู๎ควบคุม การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ทักษะการพัฒนามัลติมีเดีย
แบบหลายมิติ งานประชุมวิชาการองค์การ

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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นักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
คร้ังที่ 31 
นางหทัยภัทร อินทร์ค า  
ครูผู๎ควบคุม การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร๎างสรรค์ "Creative Marketing Plan" 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวพัชรีญา ก๎องสูงเนิน  
ครูผู๎ควบคุม การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ทักษะการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวอุรารัตน ์รัตนวงศ์  
ครูผู๎ควบคุม การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน การประกวดเลํานิทาน
พื้นบ๎าน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายไมตรี แสนวันนา  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์หลํอลื่นกํอนสตาร์ท "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวน้ าฝน เพียซุย  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์หลํอลื่นกํอนสตาร์ท "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๓๖ 
 

นายเริงชัย บุญสรรค์  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์หลํอลื่นกํอนสตาร์ท "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวปณิฏฐา ค าน๎อย  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์หลํอลื่นกํอนสตาร์ท "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสุริยา พิมพ์ทอง  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์หลํอลื่นกํอนสตาร์ท "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสุริยา พิมพ์ทอง  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ล๎าง ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์และเปลี่ยน
สายพานจักรยานยนต์ออโตเมติกแบบพกพา 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายตุนท ์มาตย์ตระกูล  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ล๎าง ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์และเปลี่ยน
สายพานจักรยานยนต์ออโตเมติกแบบพกพา 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายอนุวัฒน์ มณีไชย  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ล๎าง ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์และเปลี่ยน

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๓๗ 
 

สายพานจักรยานยนต์ออโตเมติกแบบพกพา 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายวิสันต ์อาจวิชยั  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ผําขนุนสุก "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสุพัฒ ลีอุดม  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ผําขนุนสุก "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสมหมาย ศรีสุทธิ์  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ผําขนุนสุก "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสัญญา งาสระน๎อย  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ผําขนุนสุก "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสันติ ก าลังด ี 
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ผําขนุนสุก "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายธงชัย การบรรจง  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๓๘ 
 

อุปกรณ์ท าความสะอาด 2in1 "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายเสกสรร เกตุสุข  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ดูดเศษโลหะ (เหล็ก) "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายพิชัย รัตนอุดม  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ดูดเศษโลหะ (เหล็ก) "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายณรงค์ศักดิ ์ศรีตาล  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ดูดเศษโลหะ (เหล็ก) "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายประกิต บับพาน  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ดูดเศษโลหะ (เหล็ก) "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจรัญ อินเกิด  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์เข๎ามุมงานตัดกระเบ้ือง "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายวิชญ์วริน เนตรรักษ ์ 
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษา 



๓๙ 
 

อุปกรณ์เข๎ามุมงานตัดกระเบ้ือง "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายวิชัย แย๎มชม  
เกียรติบัตรครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์เข๎ามุมงานตัดกระเบ้ือง "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ให้โดย 

นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน (เน๎นเร่ืองโซลําเซลล์) เคร่ืองดักยุง 
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับคอกสัตว์ "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางศิริเพ็ญ อนงค์พร  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร 
แยมผลไม๎ “Ma's Jam” "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางหทัยภัทร อินทร์ค า  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร 
แยมผลไม๎ “Ma's Jam” "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวนพเกล๎า ถาวรสาร ี 
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านผลิตภัณฑ์
อาหาร แคปหมูหมําลํา "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวจินตนา หนูบุญรักษ์  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านหัตถศิลป์ คันฉํอง
เพ๎นท์ V. ๓ Painted Glass Version ๓ 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายธงชัย การบรรจง  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านหัตถศิลป์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 



๔๑ 
 

Tree Light "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายปฏิวัติ หินกอง  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 
และระบบสมองกลฝังตัว SKTC Jump 
โดดป่ะลํะ "สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวอิสริยาภรณ์ อัมพาผล  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัว สแกน
หน๎าเพื่อเช็คชื่อเข๎าห๎องเรียน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายทรงฤทธิ์ ธนะค าด ี 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการแพทย์ เคร่ืองฉีด
พํนแอลกอฮอล์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายนนทวัช ที่รัก  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการแพทย์ 
เคร่ืองฉีดพํนแอลกอฮอล์ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ครีมสครับมะรุม "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวจฑุามาศ วิชาทน  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทก าหนดโจทย์: 
Mini Smart Farms, Mini Smart Green 
Farm "สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายทรงฤทธิ์ ธนะค าด ี 
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนด
โจทย์: Mini Smart Farms, SKTC mini 
smart farms "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายวายุ หันสมร  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครุที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวติ อุปกรณ์ควบคุมไฟท๎ายฉุกเฉิน 
"สดุยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นางนริศรา ค าสนิท  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการประกอบ
อาชีพ อุปกรณ์ชํวยยก V 2 "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายพัฒนา ศรีธาราม  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
ทุํนดับเพลิงลอยน้ าส าหรับชุมชนริมคลอง 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน เคร่ืองเติมอากาศใต๎น้ าพลังงาน
แสงอาทิตยส์ าหรับบํอเลี้ยงสัตว์น้ า "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
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นางสาวกัญญารัตน์ เอมโอด  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านผลิตภัณฑ์
อาหาร ลูกอมหาวโหํ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นางสาวอิสริยาภรณ์ อมัพาผล  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
ระบบสมองกลฝังตัว (Software & 
Embedded System lnnovation) สแกน
หน๎าร๎ูชื่อ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายปฏิวัติ หินกอง  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว(Software & 
Embedded System lnnovation) SKTC 
Jump โดดป่ะลํะ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นางสาวจฑุามาศ วิชาทน  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการแพทย์ (ด๎านการ
ป้องกันโรคติดตํอ) Disinfection Box "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายจ าลอง วริวงค์  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการแพทย์ 
(ด๎านการป้องกันโรคติดตํอ) เคร่ืองฉีดพํน
แอลกอฮอล์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นางล าพึงศ์ วอทอง  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
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ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามันไพรมํวงV2 "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายพิเชษฐ อินทร์ค า  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ชํวยคนพิการทางการมองเห็น "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายขจรเกียรติ รักษา  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวติ work sheet ส าหรับออกแบบ
โครงหลังคาทรงโมเดิลโดย Microsoft 
Excel"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายศุภกฤกต ศรีวรมย์  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการประกอบอาชีพ 
เคร่ือง CNC "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

วําที่ร๎อยตรีโอเติ้น หวยครบุรี  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการประกอบอาชีพ 
เคร่ือง CNC "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายศักดิช์ัย กล๎าหาญ  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการประกอบ
อาชีพ เคร่ืองอบแห๎งเนื้อสัตว์ "สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายนัฐชัย พฤฒามาตย ์ 
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการประกอบ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 
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อาชีพ เคร่ืองอบแห๎งเนื้อสัตว์ "สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายวุฒชัย วิชิตลักษณาวงค ์ 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เน๎นเร่ืองโซลําเซลล์ 
เคร่ืองดักยุง พลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับ
คอกสตัว์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายศุภกฤต ศรีวรมย์  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวติ เคร่ืองวัดความอุดมสมบูรณ์
ของปุ๋ยในดิน "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายศุภกฤต ศรีวรมย์  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู๎
ควบคุมทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นายศุภกฤต ศรีวรมย์  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู๎
ควบคุมทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นายศุภกฤต ศรีวรมย์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุม การแขํงขัน
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ระดับ ปวส. ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห๎ง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 
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นายศุภกฤต ศรีวรมย์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุม การแขํงขัน
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปแกรมควบคุม
อุปกรณ์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห๎งประเทศไทย การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นายทวีพงษ ์เกณฑก์าร  
ได๎รับราวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านการแพทย์ เคร่ืองฉีด
พํนแอลกอฮอล์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายทวีพงษ ์เกณฑก์าร  
ได๎รับราวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทก าหนด
โจทย์ : Mini Smart Farms SKTC mini 
smart farms "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายทรงฤทธิ์ ธนะค าด ี 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อุปกรณ์ชํวยคนพิการทางการมองเห็น "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางมะลิวรรณ ไกร์สิงห์  
ได๎รับเกียรติบัตร ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ดูแล
กิจกรรมสํงเสริมการออม ธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ประจ าปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์  
ได๎รับเกียรติบัตร ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ดูแล
กิจกรรมสํงเสริมการออมทรัพย์ โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่ปรึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 
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ครีมสคับมะรุม "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 
นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามันไพร "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์  
ได๎รับเกียรติบัตร เข๎ารํวมรํวมโครงการ 
Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และภาษีอากร 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวํมกับ 
สมาคมผุ๎สอบบัญชีภาษีอากรแหํง
ประเทศไทย สมาคมส านักงานบัญชี
คุณภาพ สมาคมส านักงานบัญชีไทย 
สมาคมส านักงานบัญชีและกฏหมาย 

นายศุภกฤต ศรีวรมย์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุม การแขํงขัน
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ระดับ ปวส. ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายศุภกฤต ศรีวรมย์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมการแขํงขัน
ทักษะการออกแบบ พัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายนิพัทธ ์สองส ี 
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุม การแขํงขัน
ทักษะการจัดการระบบเครือขําย ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสรพงษ์ พาภักด ี 
"ครูดีศรีอาชีวะ" ประจ าปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 
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นายฤทธิชัย สรรพวุธ  
"ครูดีศรีอาชีวะ" ประจ าปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นางสาวธนิตาภรณ ์ดาทองงอน  
"ครูดีศรีอาชีวะ" ประจ าปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นางปริศนา ค ามาลา  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู๎
ควบคุมทักษะการประดิษฐ์ดอกไม๎สดแบบ
ไทย งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นางปริศนา ค ามาลา  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูที่
ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ด๎านหัดถศิลป์ 
กระปุกออมสินรีไซเคิล "สุดยอดนวตักรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวดวงกมลรัตน์ พุํมลา  
ได๎รับรางวลั รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับ
เหรียญเงิน ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ด๎าน
การแพทย์ (ด๎านป้องกันโรคติดตํอ) ชุด
เคร่ืองจํายเจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาด
อัจฉริยะด๎วยระบบเซนเซอร์อัตโนมัติ "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวกัญญารัตน ์เอมโอด  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ลูกอมหาวโหํ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายธีรศานต ์สัตย์รกัษา  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อนัดับ 1 เหรียญทอง ครู
ผู๎ควบคุมทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E Commerce) งานประชุม
วิชาการองคก์ารนักวิชาชีพในอนาตคแหํงประเทศ
ไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ให้โดย 

นายศักดิ์นรินทร์ เเรํทอง  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสิทธิพงษ์ ขอดทอง  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายศักรินทร์ ทวีชาติ  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายพงษ์พัฒน์ เพ็ชรหงษ ์ 
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจิณณวตัร มงคะสิงห์  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายเจษฎาวุฒิ โชติเมธีกุล  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 
นายศุภชัย นามโพธิ ์ 
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายพิทักษ์ สินขุนทด  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายธัชพล หมื่นภักดี  
การแขํงขันทกัษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการจัดการระบบเครือขําย งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค สส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสิทธิชัย โภคานิชยื  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการจัดการระบบเครือขําย งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายนัฐนันท์ ดีไธสง  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการจัดการระบบเครือขําย งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสันติ พูลเมือง  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๕๑ 

 

 

อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31 

   

นายณรงค์ฤทธ์ิ ทับกฤษ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวนิตยาพร พูลผล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
"Creative Marketing Plan" งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวสุมลวรรณ มิ่งขวัญ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
"Creative Marketing Plan" งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายเอกชัย ค ากระจาย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
"Creative Marketing Plan" งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



๕๒ 
 

นางสาวนิภาพรรณ จันทร์สา  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวเพชรา ศรีอุตตะ  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวอรฤดี ดีโพนพัก  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวชีวรัตน์ บุญณะอินทร์  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
การประกวดเลํานิทานพื้นบ๎าน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวยุพารัตน์ ปุทธะธรรมโม  
เกียรติบัตรสิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รถยกกระถางต๎นไม๎ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวรุํงนภา พิชัยยนัต์  
เกียรติบัตรสิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รถยกกระถางต๎นไม๎ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวศิริธร ซึมรัมย์  
เกียรติบัตรสิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๕๓ 
 

ชีวิต รถยกกระถางต๎นไม๎ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 
นางสาวอัญมณ ีสอนพราหม  
เกียรติบัตรสิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รถยกกระถางต๎นไม๎ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวอรพิณ แสงสีลม  
เกียรติบัตรสิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รถยกกระถางต๎นไม๎ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายธีรภัทร ทองชิต  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ เคร่ืองให๎อาหารไกํอัจฉริยะ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายขวัญชัย บัวค าศรี  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ เคร่ืองให๎อาหารไกํอัจฉริยะ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายณัฐพงศ ์ชํวยณรงค ์ 
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ เคร่ืองให๎อาหารไกํอัจฉริยะ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายชยพล ลํวงเขต  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ เคร่ืองให๎อาหารไกํอัจฉริยะ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายศราวุธ อบอุํน  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ เคร่ืองให๎อาหารไกํอัจฉริยะ " สุดยอด

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๕๔ 
 

นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นางสาวทิพรัตน์ ค าสุขสวัสดิ ์ 
การแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูํความเป็น
เลิศ ครั้งที่ 6” ชิงถ๎วยพระราชทานพระเจ๎า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ ระดับชั้น ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวณัฐตยิา เชื้อค าสี  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูํความเป็น
เลิศ ครั้งที่ 6” ชิงถ๎วยพระราชทานพระเจ๎า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ ระดับชั้น ปวช. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเบญญทิพย์ อํอนน๎อม  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูํความเป็น
เลิศ ครั้งที่ 6” ชิงถ๎วยพระราชทานพระเจ๎า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ ระดับชั้น ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอทิตยา สีสินโท  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูํความเป็น
เลิศ ครั้งที่ 6” ชิงถ๎วยพระราชทานพระเจ๎า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ ระดับชั้น ปวส. 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

นายพงศ์ธร หาญประโคน  
การแขํงขันโดรนทํองโลก 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
โดยวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด 

นายชนะรัตน์ ล าเต็ม  
การแขํงขันโดรนทํองโลก  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
โดยวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด 

นางสาวชีวรัตน์ บุญณะอินทร์  
การแขํงขันทักษะพื้นฐาน การแขํงขันเลํา
นิทานพื้นบ๎าน 

ชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
โดยวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด 

นายสหรัฐ เงินหลํอ  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชพี 
เครื่องให๎อาหารไกอํัจฉรยิะ " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุํนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายศักรินทร์ พลศิลป์  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบ

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๕๕ 
 

อาชีพ เคร่ืองให๎อาหารไกํอัจฉริยะ " สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายวิชยุตม ์ชิ่วส าราญ  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ เคร่ืองให๎อาหารไกํอัจฉริยะ " สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายศักดิด์า ชูกระไทก  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ เคร่ืองให๎อาหารไกํอัจฉริยะ " สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวจรัญญา ปราบพาล  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ที่วางหัวแร๎งประหยัดพลังงาน      
" สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา"           
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวสุภาภรณ์ กงเกวียน  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ที่วางหัวแร๎งประหยัดพลังงาน      
" สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา"            
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายธีรภัทร แสงจันทร์  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ที่วางหัวแร๎งประหยัดพลังงาน      
" สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา"           
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายศรันชัย ศิริวงศ์ตระกูล  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ที่วางหัวแร๎งประหยัดพลังงาน      
" สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา"           
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวมาริสา ถนัดหมอ  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ที่วางหัวแร๎งประหยัดพลังงาน      

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๕๖ 
 

" สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา"           
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นางสาวณัฐฐินันท์ พิทักษ์รัตน์  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ที่วางหัวแร๎งประหยัดพลังงาน       
" สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา"           
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวพรพิมล ตรีสาม  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภณัฑ์
อาหาร ไขํเค็มใบเตยนมสด " สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวชนากานต ์ศรีประเสริฐ  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภณัฑ์
อาหาร ไขํเค็มใบเตยนมสด " สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวภัทรวรรณ เย็นรัมย ์ 
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภณัฑ์
อาหาร ไขํเค็มใบเตยนมสด " สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวสุพิชฌาย ์รองบํู  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภณัฑ์
อาหาร ไขํเค็มใบเตยนมสด " สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวพิมพ์มาดา พิทักษา  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภณัฑ์
อาหาร ไขํเค็มใบเตยนมสด " สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวขวัญใจ สุขไทย  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ตูล๎๏อก
เกอร์ออนไลน์ " สุดยอดนวัตกรรม

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



๕๗ 
 

อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 
นางสาวขวัญใจ สุขไทย  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ตูล๎๏อก
เกอร์ออนไลน์ " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวประภาพร เป่ียมสุข  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ตูล๎๏อก
เกอร์ออนไลน์ " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาววรนัน ภัทรปรากฏผล  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ตูล๎๏อก
เกอร์ออนไลน์ " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายธนวัฒน์ ลือชา  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ตูล๎๏อก
เกอร์ออนไลน์ " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายพชรพล พระแทํน  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ตูล๎๏อก
เกอร์ออนไลน์ " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวนัชนันท ์อินชิต  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์ชํวยให๎น้ าเกลือ 
V.2 " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา" การ

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๕๘ 
 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายพิธีกร สมัยกุล  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์ชํวยให๎น้ าเกลือ 
V.2 " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา"     
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายกันตพงศ ์ใจเย็น  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์ชํวยให๎น้ าเกลือ 
V.2 " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา"      
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายศุภกร เจนดง  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์ชํวยให๎น้ าเกลือ 
V.2 " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา"     
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวฑติยา ประสงค์  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์ชํวยให๎น้ าเกลือ 
V.2 " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา"     
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวกรรณิการ์ ล าพนู  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์เตือนหลอดไฟ
เบรกรถขาด " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายจิราย ุบุญยัง  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์เตือนหลอดไฟ
เบรกรถขาด " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายณัฐวุฒิ ศรีตปัญญะ  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์เตือนหลอดไฟ

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๕๙ 
 

เบรกรถขาด " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 
นางสาวอรวรรณ พูลแสง  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามันไพรมํวง Purple 
Oil Price " สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวปิยะฉัตร โสมเสน  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามันไพรมํวง Purple 
Oil Price " สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวเบญญทิพย์ อํอนน๎อม  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามันไพรมํวง Purple 
Oil Price " สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวยุวด ีหรทึก  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามันไพรมํวง Purple 
Oil Price " สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวสุภัสสร หึกขุนทด  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามันไพรมํวง Purple 
Oil Price " สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาววรินทร์ ชัยรักษ์  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามันไพรมํวง Purple 
Oil Price " สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวกนกวรรณ ศรีสอาด  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ยาดมหมํองไพรสระแก๎ว 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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" สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา"           
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นางสาวธารารัตน ์พูลเมือง  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ยาดมหมํองไพรสระแก๎ว 
" สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา"           
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางพงศกร สุขส าราญ  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ยาดมหมํองไพรสระแก๎ว 
" สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา"           
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวนฤดี สุขสุวรรณ  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนด
โจทย์ ชดุควบคุมด๎วยเครือขํายอินเตอร์เน็ต
เพื่อชุมชน Internet Of Things (LOT) 
บ๎านปลอดภัยหายหํวง " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวพรพิไล จั่นเพ็ชร  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนด
โจทย์ ชดุควบคุมด๎วยเครือขํายอินเตอร์เน็ต
เพื่อชุมชน Internet Of Things (LOT) 
บ๎านปลอดภัยหายหํวง " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายเจษฎาภรณ์ แก๎วศรี  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนด
โจทย์ ชดุควบคุมด๎วยเครือขํายอินเตอร์เน็ต
เพื่อชุมชน Internet Of Things (LOT) 
บ๎านปลอดภัยหายหํวง " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสวีเดน เพ็ชรหงษ์  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนด
โจทย์ ชดุควบคุมด๎วยเครือขํายอินเตอร์เน็ต

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๖๑ 

 

เพื่อชุมชน Internet Of Things (LOT) 
บ้านปลอดภัยหายห่วง " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

   

นางสาวนัชนันท์ อินชิต  
เกียรติบัตร องค์ความรู้การน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ Infusion pump V.2     
" สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"           
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพิธีกร สมัยกุล  
เกียรติบัตร องค์ความรู้การน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ Infusion pump V.2     
" สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"           
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายกันตพงศ์ ใจเย็น  
เกียรติบัตร องค์ความรู้การน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ Infusion pump V.2     
" สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"           
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายศุภกร เจนดง  
เกียรติบัตร องค์ความรู้การน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ Infusion pump V.2     
" สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"            
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวฑิตยา ประสงค์  
เกียรติบัตร องค์ความรู้การน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ Infusion pump V.2     
" สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"           
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวกรรณิการ์ ล าพูน  
เกียรติบัตร ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์เตือนหลอดไฟ
เบรกรถขาด " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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นายจิราย ุบุญยัง  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์เตือนหลอดไฟ
เบรกรถขาด " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายณัฐวุฒิ ศรีตปัญญะ  
เกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย อปุกรณ์เตือนหลอดไฟ
เบรกรถขาด " สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดบั ให้โดย 

นางสาวรัชเนตร พุทธสอน  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวติ อุปกรณ์ชํวยคน
พิการทางการมองเห็น "สุดยอดนวตักรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวอโณชา ป่ินประวัต ิ 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวติ อุปกรณ์ชํวยคน
พิการทางการมองเห็น "สุดยอดนวตักรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายพงษธร ชะมอนรัมย์  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวติ work 
sheet ส าหรับออกแบบโครงหลังคาทรงโม
เดิลโดย Microsoft Excel "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายวรวิช วงษ์นุช  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวติ work 
sheet ส าหรับออกแบบโครงหลังคาทรงโม
เดิลโดย Microsoft Excel "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายภีรพัฒน์ พิมพ์ไกรด ี 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านการประกอบอาชีพ เคร่ือง CNC "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายไชยโชต ิขวัญยืน  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านการประกอบอาชีพ เคร่ือง CNC "สุด

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 
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ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายสิริวัตร เยี่ยมชื่น  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ เคร่ือง
อบแห๎งเน้ือสัตว์ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายวัฒนา บุญวิจิตร  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ เคร่ือง
อบแห๎งเน้ือสัตว์ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายเกียรติคุณ เหล็กนาง  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เน๎นเร่ืองโซลําเซลล์ 
เคร่ืองดักยุง พลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับ
คอกสตัว์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาววิภาดา สืบเชื้อ  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เน๎นเร่ืองโซลําเซลล์ 
เคร่ืองดักยุง พลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับ
คอกสตัว์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายสุแทน ประทังค า  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เน๎น
เร่ืองโซลําเซลล์) เคร่ืองดักยุง พลังงาน
แสงอาทิตยส์ าหรับคอกสัตว์ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายประเวศ ลุนะหา  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน      

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 
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(เน๎นเร่ืองโซลําเซลล์) เคร่ืองดักยุง พลังงาน
แสงอาทิตยส์ าหรับคอกสัตว์ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นางสาวพรพิมล ตรีสาม  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านผลิตภณัฑอ์าหาร แยมผลไม๎        
“Ma's Jam” "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวสุพิชฌาย ์รองบํู  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านผลิตภณัฑอ์าหาร แยมผลไม๎       
“Ma's Jam” "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวโซนา ไท  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑอ์าหาร แคปหมู
หมําลํา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวกชกร ปลายเดือน  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑอ์าหาร แคปหมู
หมําลํา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวกุลธิดา สิทธิพล  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
หัตถศิลป์ คันฉํองเพ๎นท์ V. ๓ Painted Glass 
Version ๓ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหม ํ

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวธดิารัตน ์กาวนอก  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
หัตถศิลป์ คันฉํองเพ๎นท์ V. ๓ Painted Glass 
Version ๓ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา"  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 



๖๖ 
 

นางสาวอรนุช โก๏ะรัมย์  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านหัตถศิลป์ Tree Light "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

 
รอง

ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวพรพนา สังเทยีม  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านหัตถศิลป์ Tree Light "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวภัทรวดี โกนกระโทก  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสมอง
กลฝังตัว SKTC Jump โดดป่ะลํะ "สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายพณิชนนท ์ปรีเปรม  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสมอง
กลฝังตัว SKTC Jump โดดป่ะลํะ "สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายธีระภัทร ทองชิต  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และ
ระบบสมองกลฝังตัว สแกนหน๎าเพื่อเช็คชื่อ
เข๎าห๎องเรียน "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายณัฐพงษ์ วรรณษา  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และ
ระบบสมองกลฝังตัว สแกนหน๎าเพื่อเช็คชื่อ
เข๎าห๎องเรียน "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 



๖๗ 
 

นายภาณ ุบุญนาค  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านการแพทย์ เคร่ืองฉีดพํนแอลกอฮอล์
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

 
ชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายธันวา ตลาดเงิน  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านการแพทย์ เคร่ืองฉีดพํนแอลกอฮอล์
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายภาณ ุบุญนาค  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์ เคร่ืองฉีดพํน
แอลกอฮอล์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นายธันวา ตลาดเงิน  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์ เคร่ืองฉีดพํน
แอลกอฮอล์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวเพชร ีศรีทอง  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ ครีมสครับมะรุม "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวอาภัสรา เตยหอม  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ ครีมสครับมะรุม "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวนัชนันท ์อินชิต  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 



๖๘ 
 

ประเภทก าหนดโจทย์: Mini Smart Farms 
Mini Smart Green Farm "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายกฤษณะพงษ ์จงเชื่อกลาง  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทก าหนดโจทย์: Mini Smart Farms 
Mini Smart Green Farm "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวณชิากานต์ วายลม  
ได๎รับรางวัล รองนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์: Mini 
Smart Farms SKTC mini smart farms 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวสุพัตรา กันการ  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์: Mini 
Smart Farms SKTC mini smart farms 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวกรรณิการ์ ล าพนู  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวติ อุปกรณ์
ควบคุมไฟท๎ายฉุกเฉิน "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายณัฐวุฒิ ศรีตะปัญญะ  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวติ อุปกรณ์
ควบคุมไฟท๎ายฉุกเฉิน "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นางสาวเยาวมาลย ์สมด ี 
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 



๖๙ 
 

สิ่งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์
ชํวยยก V 2 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นางสาวจุรีพร มั่นศรี  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์
ชํวยยก V 2 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายวรายุส นาคนาคา  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทุํนดับเพลิงลอยน้ า
ส าหรับชุมชนริมคลอง "สุดยอดนวตักรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายกิตติชัย กล๎าหาญ  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทุํนดับเพลิงลอยน้ า
ส าหรับชุมชนริมคลอง "สุดยอดนวตักรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายพชธกร ฤทธิ์ถิ  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เคร่ือง
เติมอากาศใต๎น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
บํอเลี้ยงสัตว์น้ า "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายทศพล ปนสันเทียะ  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เคร่ือง
เติมอากาศใต๎น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
บํอเลี้ยงสัตว์น้ า "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายนคพล เรืองนารี  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 



๗๐ 
 

สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑอ์าหาร ลูกอมหาว
โหํ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 
นายธานุพัฒน์ บ าค าศรี  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑอ์าหาร ลูกอมหาว
โหํ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายธีระภัทร ทองชิต  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝัง
ตัว (Software & Embedded System 
lnnovation) สแกนหน๎าร๎ูชื่อ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายณัฐพงษ์ วรรณษา  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝัง
ตวั (Software & Embedded System 
lnnovation) สแกนหน๎าร๎ูชื่อ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นางสาวภัทรวดี โกนกระโทก  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded 
System lnnovation) SKTC Jump 
โดดป่ะลํะ "สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายเวงซัง แต  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded 
System lnnovation) SKTC Jump 
โดดป่ะลํะ "สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 



๗๑ 
 

นางสาวนัชนันท์ อินชิต  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านการแพทย์ (ด๎านการป้องกันโรคติดตํอ) 
Disinfection Box "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นางสาวฑติยา ประสงคเ์กื้อ  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด๎านการแพทย์ (ด๎านการป้องกันโรคติดตํอ) 
Disinfection Box "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายภาณุ บุญนาค  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์ (ด๎านการป้องกัน
โรคติดตํอ) เคร่ืองฉีดพนํแอลกอฮอล์ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นายธันวา ตลาดเงิน  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์ (ด๎านการป้องกัน
โรคติดตํอ) เคร่ืองฉีดพนํแอลกอฮอล์ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศกึษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นางสาวยุวด ีหรทึก  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามัน
ไพรมํวงV2 "สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

นางสาวเบญญทิพย์ อํอนน๎อม  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ น้ ามัน
ไพรมํวงV2 "สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 



๗๒ 

 

 

นางสาวพิมลกาญต์ แซ่กวาง  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

นางสาวกุลธิดา ยอดสุรพันธ์  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

นางสาวจันทปกา อังศุสิงห์  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

นางสาวนิรวรรณ วงอินทร์  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

นางสาวอรฤดี ดีโพนพัก  
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะการจัดการ   
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวทิพรัตน์ ค าสุขสวัสดิ์  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 



๗๓ 
 

นางสาวชลธชิา พรมโสภา  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน การ
แขํงขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นางสาวสุชาดา เทพวงษ ์ 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน การ
แขํงขันทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นางสาวศิริลักษณ ์เลือกชิ้นงาน  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน การ
แขํงขันทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นางสาวศิริลักษณ ์เลือกชิ้นงาน  
ได๎รับเกียรติบัตร เข๎ารํวมแขํงขันตอบปัญหา
วิชาการด๎านการบัญชี UTCC Accounting 
Competiton 2020 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

นางสาวสุชาดา เทพวงษ ์ 
ได๎รับเกียรติบัตร เข๎ารํวมแขํงขันตอบปัญหา
วิชาการด๎านการบัญชี UTCC Accounting 
Competiton 2020 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

นางสาวศิริรัตน์ ไวมือ  
ได๎รับเกียรติบัตร เข๎ารํวมแขํงขันตอบปัญหา
วิชาการด๎านการบัญชี UTCC Accounting 
Competiton 2020 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

นางสาวทิพรัตน ์ค าสุขสวัสดิ ์ 
ได๎รับเกียรติบัตร เข๎ารํวมแขํงขันตอบปัญหา
วิชาการด๎านการบัญชี UTCC Accounting 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาต ิ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 



๗๔ 
 

Competiton 2020 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
นายภีรพัฒน์ พิมพ์ไกรด ี 
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
แขํงขันการประกวดผลงานละเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวส. งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวลลิตา ทามัน  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญเงิน การแขํงขันการประกวดผลงาน
ละเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ 
ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายไชยโชต ิขวัญยืน  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญเงิน การแขํงขันการประกวดผลงาน
ละเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ 
ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายทินกร พรโสภณ  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญเงิน การแขํงขันการประกวดผลงาน
ละเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ 
ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายกิจเจริญ พลอยน๎อย  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ
เหรียญทองแดง การแขํงขันทักษะการจัดการ
ระบบเครือขําย งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชพีในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



๗๕ 
 

นายเจษฎาภรณ์ แก๎วศรี  
ได๎รับเกียรติบัตร เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะ
การออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายสวีเดน เพ็ชรหงษ์  
ได๎รับเกียรติบัตร เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะ
การออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นายวิจารณ ์หาบุตรตะ  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ
เหรียญทองแดง การแขํงขันทักษะการจัก
การระบบเครือขําย งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

นางสาวศุภกานต ์พวงเกต ุ 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ทักษะ
การประดิษฐ์ดอกไม๎สดแบบไทย งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นางสาวยี่ฮง ซิม  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ทักษะ
การประดิษฐ์ดอกไม๎สดแบบไทย งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 

นายสุรศักดิ ์สริมล าจวน  
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ เหรยีญทอง ทักษะการ
ประดิษฐ์ดอกไม๎สดแบบไทย งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
การแขํงขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดสระแก๎ว 
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นางสาวทิพย์วิภา เข๎าครอง  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านหัดถศิลป์ กระปุกออมสินรี
ไซเคิล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวยีฮง ซิม  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านหัดถศิลป์ กระปุกออมสินรี
ไซเคิล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

นางสาวพัชรินทร์ พรมงาม  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านหัดถศิลป์ กระปุกออมสินรี
ไซเคิล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรํุนใหมํ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให๎สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

    มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี ้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให๎มีความร๎ู 
มีทักษะและการประยุกต์ใช๎เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด๎านความร๎ู 
 ผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความร๎ูเกี่ยวกับข๎อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน๎นความร๎ูเชิงทฤษฏี และหรือข๎อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา 
1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ 
   ผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู๎อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน๎าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพมีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหมํ หรือกลุํมวิชา



๗๘ 
 

เพิ่มเติมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน โดยความรํวมมือ
กับสถานประกอบการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได๎รับการพัฒนาอยําง
เป็นระบบตํอเน่ือง เพื่อเป็นผู๎พร๎อมทั้งด๎านคุณธรรม จริยธรรมและความเข๎มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข๎อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตํละหลักสูตร สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให๎ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์ 
2.3 ด๎านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ ห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหลํงเรียนร๎ู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูํอยํางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรํวมมือของผู๎บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู๎เรียน รวมทั้งการชํวยเหลือ สํงเสริม สนับสนุนจากผู๎ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    สถานศึกษารํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ เพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนร๎ู มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนร๎ู 
   สถานศึกษามีการสร๎างความรํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนร๎ู  การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู๎เรียนและคนในชุมชนสูํสังคมแหํงการ
เรียนร๎ู 
3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย 
   สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียน หรือรํวมกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ ที่สามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรํสูํสาธารณชน



 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตํละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ด้านความรู้ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด๎านความร๎ู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์   
 1.ด๎านความรู ๎
 1.  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว จัดให๎ผู๎เรียนได๎รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด จัดกิจกรรม
สอนเสริมเพื่อทบทวนความร๎ูและทักษะวิชาชีพ ท าการทดสอบโดยใช๎แบบทดสอบกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
           1.1) เชิงปริมาณ : ผู๎เรียนที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
                     - ระดับ ปวช. จ านวน     596  คน   
                     - ระดับ ปวส. จ านวน     552  คน  
                        รวมจ านวน              1,148  คน 
           1.2) เชิงคุณภาพ : ผู๎เรียนที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร๎อยละ 100 
           1.3) ผลสะท๎อน  : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ก าหนดให๎ผู๎เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ   
ปวส.2 ที่คาดวําจะส าเร็จการศึกษา เข๎ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด๎านความร๎ู ในรายวิชาตําง ๆ 
ตามโครงสร๎างหลักสูตร เพื่อเป็นการวัดความร๎ูของผู๎เรียนกํอนส าเร็จการศึกษา โดยใช๎ข๎อสอบมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปรากฏผลผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด๎านความร๎ู 
ผู๎เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพ (ปวช.) ผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด๎านความร๎ูใน
การเข๎าประเมินคร้ังแรก คิดเป็นร๎อยละ  100  ของผู๎เข๎ารับการประเมินทั้งหมด  และผู๎เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด๎านความร๎ูในการเข๎า
ประเมินคร้ังแรก คิดเป็นร๎อยละ  100 ของผู๎เข๎ารับการประเมินทั้งหมด ในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. มีผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด๎านความร๎ูในคร้ังแรก 
คิดเป็นร๎อยละ  100 ของผู๎เข๎ารับการประเมินทั้งหมด ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
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 2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET)  
วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว จัดให๎ผู๎เรียนได๎รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา        
(V-NET) ในระดับ ปวช. 3 โดยความสมัครใจของผู๎เรียน จัดให๎มีกระบวนการสอนซํอมเสริมเพื่อทบทวน
ความร๎ูในกลุํมวิชาที่ใช๎ทดสอบแกํผู๎เรียน กํอนถึงก าหนดทดสอบ ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
           2.1) เชิงปริมาณ : ผู๎เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด๎านอาชีวศึกษา  (V-NET) จ านวน 116 คน ผํานการทดสอบ จ านวน  62 คน                               
           2.2) เชิงคุณภาพ : ผู๎เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎านอาชีวศึกษา      
(V-NET) คิดเป็นร๎อยละ 53.45 
           2.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีความมุํงมั่นพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความร๎ูที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่  21 ประกอบด๎วย ความร๎ูทางภาษา ความร๎ูด๎านคณิตศาสตร์ ความร๎ูด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความร๎ูการคิดแบบมีวิจารณญาณ ความร๎ูการสื่อสาร และความร๎ูในการคิดแบบสร๎างสรรค์ 
และการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความร๎ูตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่เป็นการทดสอบวัด
ความร๎ูของผู๎เรียนใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านภาษาและการสื่อสาร ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎านสังคม
และการด ารงชีวิต และด๎านอาชีพ 
  4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 1) ผลสัมฤทธิ์  
วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก๎ว  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการ
ประเมินที่ 2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมิน ใน 2 รายการ
ประเมิน ได๎แกํ ผู๎เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู๎ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ  รายละเอียดดังนี้ 

 1. ผู๎เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู๎ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
               วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ด าเนินการสํงเสริม สนับสนุน ให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในการเป็นผู๎ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยวิธีการที่หลากหลายตามกระบวนการด าเนินงาน
ของศูนย์บํมเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา เชํน การอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการเป็นผู๎ประกอบการ 
การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การฝึกทักษะการเป็นผู๎ประกอบการตามโครงการบํมเพาะ
วิสาหกิจอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว เป็นต๎น และปรากฎผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
                 1.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู๎เรียนกลุํมเป้าหมายที่ผํานการพัฒนาเป็นผู๎ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 68 คน 
                                          2. ผู๎เรียนที่ประสบความส าเร็จสูํการเป็นผู๎ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  36  คน 
                 1.2) เชิงคุณภาพ : ผํานการประเมินศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 
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            1.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว พัฒนาผู๎เรียนอาชีวศึกษาให๎มีทักษะ และ
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมด๎านวิชาชีพ  เชํน ผลิตภัณฑ์ใหมํ สามารถหารายได๎
ระหวํางเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะและประสบการณ์การท าธุรกิจทั้งในและนอก
สถานศึกษา สามารถน าทักษะ ประสบการณ์  ไปตํอยอดในการเป็นผู๎ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทาง 
ในการสร๎างอาชีพและสร๎างรายได๎ตํอไปในอนาคต โดยก าหนดให๎มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู๎เรียนสูํการเป็นผู๎ประกอบการ ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 ในระดับคุณภาพ ดี  (3 คะแนน) 
 
 2.  ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ 
        วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว สนับสนุนและสํงเสริมผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีความร๎ูในด๎านทักษะ
วิชาชีพผํานกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากครูผู๎มีความร๎ูความสามารถตรงตามสาขาวิชา เปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความร๎ูความสามารถในสาขาวิชาชีพ โดยจัดงานประชุมทางวิชาการและ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในระดับ
สถานศึกษา และสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค และระดับชาติ 
กํอให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
         2.1) เชิงปริมาณ : ผู๎เรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  
                                     - ระดับจังหวัด  จ านวน  69  คน 
                                   - ระดับภาค     จ านวน   24  คน                                          
            2.2) เชิงคุณภาพ : ในปีการศึกษา 2563 มีผู๎เรียนได๎รับรางวัลจากการประกวดแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับตําง ๆ ดังนี้      
                       1) การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 
                                       - ทักษะงานจักรยานยนต์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
                                       - ทักษะงานเคร่ืองยนต์เล็กแก๏สโซลีน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
                                - ทักษะงานเชื่อม SMAW&GTAW ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ 
                                   - ทักษะงานเชื่อม SMAW&GTAW ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ 
                                    - ทักษะการจัดการงานเครือขําย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
                                 - การประกวดดนตรีโฟลคซอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
                         - การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
                          - การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดบ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
            2.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว จัดการเรียนการการสอนโดยมุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ในสาขาวิชาชีพที่เรียน สามารน าความรู๎ท่ีได๎จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช๎ในอาชีพ
ได๎ รวมถึงการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนน าความร๎ูในสาขาวิชาชีพมาใช๎ปรากฏผลเชิงประจักษ์ ได๎แกํ      
การประกวด แขํงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา โดยการก าหนดแผนงาน โครงการแขํงขันทักษะ
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วิชาชีพในระดับสถานศึกษาทุกปีการศึกษาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  และการเข๎ารํวมกับองค์กร
วิชาชีพตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให๎สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

    1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การดูแลและแนะแนวผู๎เรียน  
           วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ได๎ก าหนดนโยบายวิทยาลัย ฯ มีค าสั่งมอบหมายหน๎าที่ จัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูหัวหน๎าแผนกวิชารํวมกันเพื่อก าหนดแผนการรับนักเรียน 
นักศึกษา  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดกิจกรรมการแนะแนวทาง
การศึกษาตั้งแตํแรกเข๎า ชี้แจงระเบียบข๎อบังคับของสถานศึกษา  ให๎กับนักเรียน นักศึกษา จัดคณะครูที่
ปรึกษา ติดตามดูแล ให๎ค าแนะน าแก๎ไขปัญหากลุํมนักเรียนที่ได๎รับมอบหมาย จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา 
มีการวางแผน การจัดท ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตั้งแตํแรกเข๎าทุกปีศึกษาอยํางเป็นระบบ  เพื่อให๎ผู๎เรียน
ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มากที่สุด เชํน โครงการคัดกรองผู๎เรียน  โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
(เยี่ยมบ๎าน)  ซึ่งจากการด าเนินการดังกลําว ปรากฎผล ดังนี้ 
         1.1) เชิงปริมาณ :  ผู๎เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563    
                                 - ระดับ ปวช. จ านวนผู๎เรียนแรกเข๎า  884  คน ส าเร็จการศึกษา 578 คน 
      - ระดับ ปวส. จ านวนผู๎เรียนแรกเข๎า  580  คน ส าเร็จการศึกษา 486 คน 
            - รวมผู๎เรียนแรกเข๎า 1,464 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,064 คน 
              1.2) เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของผู๎เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 - ระดับ ปวช. ร๎อยละ 65.38 
 - ระดับ ปวส. ร๎อยละ 83.79 
 - รวมผู๎เรียนที่ส าเร็จการศึกษาของรํุน ร๎อยละ 72.68 
          1.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  ด าเนินการจัดระบบดูแลผู๎เรียนรายบุคคล
และชํวยเหลือผู๎เรียน ได๎แกํ การดูแลผู๎เรียนประจ าวัน การติดตามพฤติกรรมการเรียนประจ าวัน ระบบ
ครูที่ปรึกษา การเยี่ยมบ๎าน การสอนซํอมเสริม ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให๎ผู๎เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได๎
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
 
 2. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
               2.1) เชิงปริมาณ : ผู๎เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 3,484 คน 
           2.2) เชิงคุณภาพ : ผู๎เรียนที่ได๎รับการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะทางด๎านคุณธรรม  
จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
        2.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตาม
แผนงานพัฒนาคนดี และคนเกํง ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎
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มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย รวมถึงก าหนดให๎ครูผู๎สอนทุกคน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านคุณธรรม  จริยธรรม และ
คํานิยมที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนคิดเป็นร๎อยละ 20 ในทุกรายวิชา   
 
 3. การมีงานท าและศึกษาตํอของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
           วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ได๎ติดตามผู๎ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผํานมา และมีการ
ส ารวจความพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได๎รับข๎อมูลตอบกลับจากสถาน
ประกอบการ หนํวยงานที่ผู๎ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู๎ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาตํอ 
และจากบุคคล สถานประกอบการ หนํวยงานผู๎รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู๎ส าเร็จ
การศึกษา ปรากฎผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
                    3.1) เชิงปริมาณ : ผู๎ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผํานมามีงานท า
ในสถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ จ านวน 909 คน 
                    3.2) เชิงคุณภาพ : ผู๎ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผํานมา มีงานท าใน
สถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ คิดเป็นร๎อยละ 89.29 
                    3.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีการติดตามการมีงานท าและศึกษาตํอของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา ในด๎านการน าความร๎ูที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ และความร๎ูด๎านวิชาชีพ โดยใช๎
ความสัมพันธ์สํวนตัวของครูที่ปรึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ โซเชียลเน็ตเวิร์ก และการติดตามผู๎ส าเร็จ
การศึกษาโดยตรงในสถานประกอบการหรือสถาบันการศึกษาของครูแนะแนว เนื่องจากผู๎ส า เร็จ
การศึกษาสํวนใหญํท างานและศึกษาตํอในเขตพื้นที่ใกล๎เคียง น าผลการติดตามมาใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน 
จนเป็นผู๎มีคุณสมบัติตามที่ตลาดแรงงานต๎องการ และเป็นที่ยอมรับของชุมชนท๎องถ่ิน 

   2) จุดเด่น  
    การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด๎านความร๎ู 
ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ และด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบท
ของสถานศึกษา ปรากฏจุดเดํนจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
               1) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด๎านความร๎ู โดยใช๎ข๎อสอบ และแบบประเมินของส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              2) การทดสอบความร๎ูพื้นฐานที่จ าเป็นในการศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) 
               3) ในภาพรวมของสถานศึกษาผู๎ส าเร็จการศึกษามากกวําร๎อยละ 90 ผํานการประเมิน
มาตรฐาน   วิชาชีพด๎านความรู๎ และทักษะการประยุกต์ใช๎จากการสอบคร้ังแรก 
               5) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ โดยการมีสํวนรํวมของ
สถาน ประกอบการหรือผู๎ช านาญการในแตํละสาขาอาชีพ  
               6) การเตรียมความพร๎อมให๎กับผู๎เรียนในการเข๎ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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               7) ผู๎ส าเร็จการศึกษาผํานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 71.64 ของผู๎เข๎ารับการประเมินทั้งหมด  
              8) ระบบการดูแลและชํวยเหลือผู๎เรียน 
               9) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาคนดี คนเกํง และมีความสุขของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
               10) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ได๎รับการ
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเดํน ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญํ 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  
    การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด๎านความร๎ู 
ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ และด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบท
ของสถานศึกษา ปรากฏจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
   1)  การเพิ่มจ านวนผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะในการเป็นผู๎ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระให๎มากยิ่งขึ้น  
   2) การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) ให๎สูงขึน้ 
    3) การเพิ่มจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาให๎มากขึ้นเมื่อเทียบกับผู๎เรียนแรกเข๎า 

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
     การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด๎านความร๎ู 
ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ และด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบท
ของสถานศึกษา ปรากฏข๎อเสนอแนะในการพัฒนาตามจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
                1)  สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะในการเป็นผู๎ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระให๎มากยิ่งขึ้น 
                2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุํมวิชาการพัฒนาทักษะการคิดและการแก๎ปัญหา 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต ทักษะภาษาและการสื่อสาร และทักษะการคิดและการแก๎ปัญหาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                3)  การลดปัญหาการออกกลางคัน 
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  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบ  
                    1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว จัดการศึกษาใน 5 ประเภทวิชา รวม  23 
สาขาวิชา ทุกสาขาวิชามีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบ คิดเป็น ร๎อยละ 
100 
                    1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงและสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของสถานประกอบการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
 1) มีการศึกษาความต๎องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 
 2) ประสานงานกับสถานประกอบการอยํางตํอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 
 3) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารํวมกับสถานประกอบการ 
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน 
 4) น าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได๎จากการพัฒนาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนจริง
  
 5) มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได๎จากการ
พัฒนาอยํางตํอเน่ือง  
              1.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีการศึกษาความต๎องการของตลาดแรงงาน 
เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน ด๎วยความรํวมมือกับสถานประกอบการ และน าหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่ได๎จากการพัฒนาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนจริงในสถานศึกษา   
 
   2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
          วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎วสํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให๎ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม โดยศึกษา ส ารวจข๎อมูลความต๎องการในการพัฒนารํวมกับสถานประกอบการหรือหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ปรากฎผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
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            2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว จัดการศึกษาใน 23 สาขาวิชา มีสาขาวิชา
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบ จ านวน 23 สาขาวิชา 
            2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม คิดเป็นร๎อยละ 100 
       2.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ก าหนดให๎ทุกสาขาวิชาด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา เพิ่มเติม 
ภายใต๎ความรํวมมือกับสถานประกอบการหรือสถาบัน/องค์การทางวิชาชีพ โดยวิทยาลัยฯ ได๎ก าหนด
รูปแบบในการด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง ไว๎อยํางชัดเจน ประกอบด๎วย การวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
การวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา การวิเคราะห์องค์ความรู๎ ทักษะ ใหมํที่
จ าเป็น เพื่อน ามาก าหนดในรายวิชา 
 
 4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนร๎ูสูํการปฏิบัติ 
              1.1) เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนร๎ูสูํการปฏิบัติของครูผู๎สอน
ทุกคน ทุกรายวิชา พบวํา เป็นแผนการจัดการเรียนร๎ูที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
ก าหนด คิดเป็นร๎อยละ 100 
            1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ด าเนินการสํงเสริม สนับสนุนให๎ครูผู๎สอนทุกคน
จัดท าแผนการจัดการเรียนร๎ูสูํการปฏิบัติที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
อยํางมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยครูผู๎สอนมี
การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหนํวยการเรียนร๎ูที่มุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนด
รูปแบบการเรียนร๎ูสูํการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนร๎ูที่หลากหลาย เชํน PJBL Active Learning  
STEM Education เป็นต๎น  จัดการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนร๎ูที่เหมาะสม ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด๎วยรูปแบบ วิธีการที่
หลากหลาย 
          1.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว พัฒนาครูในการจัดแผนการจัดการเรียนร๎ูสูํการ
ปฏิบัติที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและแนวทางการน าแผนฯไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ 
รํวมกับหนํวยงานภายนอก เชํน สถาบันอุดมศึกษา ส านักพัฒนาสมรรถนะครูแลละบุคลากรทาง
การศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึง
การจัดท าคูํมือการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)     
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 2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนร๎ูสูํการปฏิบัติที่เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎ใน       
การจัดการเรียนการสอน 
         2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีครูผู๎สอนทั้งสิ้น จ านวน 106 คน มีครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนร๎ูสูํการปฏิบัติที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 106 คน 
           2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู๎สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนร๎ูสูํการปฏิบัติที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร๎อยละ 100 ของครูทั้งหมด   
         2.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ก าหนดให๎ครูผู๎สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนร๎ูสูํการปฏิบัติที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ให๎สามารถน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎จริงอยํางมี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยการสํงเสริม พัฒนา
ให๎ครูผู๎สอนจัดกิจกรรมการจัดการเรียนร๎ูที่หลากหลาย เชํน PJBL Active Learning STEM Education 
เป็นต๎น ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม (5 คะแนน) 

  3. การจัดการเรียนการสอน 
         3.1) เชิงปริมาณ  
 1. จ านวนครูผู๎สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 100 คน 
      2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนร๎ูครบทุกรายวิชาที่สอน 106 คน 
 3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย 106 คน 
        4. จ านวนครูที่ใช๎สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลํงการเรียนร๎ูในการ
จัดการเรียนการสอน 106 คน 
 5. จ านวนครูผู๎สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนร๎ูและแก๎ปัญหาการจัดการ
เรียนร๎ู 106คน 
       3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู๎สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก 
คุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนร๎ูครบทุกรายวิชาที่สอน จัดการ
เรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช๎สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลํงการเรียนร๎ูในการจัดการเรียนการสอน ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนร๎ูและแก๎ปัญหาการจัดการเรียนร๎ู คิดเป็นร๎อยละ 98.87 
        3.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  จึงก าหนดให๎ครูผู๎สอนทุกคน ทุกรายวิชา มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน จัดท าคูํมือการจัดการเรียนการสอน คูํมือการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการ การสอนอาชีวศึกษา แนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อสํงเสริมให๎
ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์ ในทุกรายวิชา และในการ
พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  ก าหนดกระบวนการในการพัฒนา
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คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนไว๎ 5 ประเด็น ประกอบด๎วย 1) ครูผู๎สอนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนร๎ูแบบมุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพทุกรายวิชา 2) ครูผู๎สอนมีบันทึกหลังการสอน มีการใช๎สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 3) ครูผู๎สอนมี
การจัดตั้งกลุํม PLC และ ID Plan เพื่อพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอน 4) มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 5) ครูผู๎สอนแก๎ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการวิจัย หรือการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนร๎ู  

 4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   4.1) เชิงปริมาณ  
 1. จ านวนครูผู๎สอนที่จัดท าข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 106 คน 
   2. จ านวนครูผู๎สอนที่มีข๎อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน 106 คน 
   3. จ านวนครูผู๎สอนที่ใช๎เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให๎มีบรรยากาศที่เอื้อตํอ
การเรียนร๎ู 106 คน 
   4. จ านวนครูผู๎สอนที่ใช๎วิธีการเสริมแรงให๎ผู๎เรียนมีความมุํงมั่นตั้งใจในการเรียน 106 คน 
   5. จ านวนครูผู๎สอนที่ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนรายบุคคลด๎านการเรียนและด๎านอื่น ๆ 106 คน 
       4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู๎สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณาจากการ
จัดท าข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล การจัดท าข๎อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา
เป็นปัจจุบัน การใช๎เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให๎มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนร๎ู การใช๎วิธีการ
เสริมแรงให๎ผู๎เรียนมีความมุํงมั่นตั้งใจในการเรียน และการดูแลชํวยเหลือ ผู๎เรียนรายบุคคลด๎านการเรียน
และด๎านอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 100 
         4.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนมีการจัดท าข๎อมูลผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล มีข๎อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา ใช๎เทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนให๎มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนร๎ู เป็นผู๎เสริมแรงให๎ผู๎เรียนมีความมุํงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียนรายบุคคลด๎านการเรียนและด๎านอื่นๆ สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎ครูผู๎สอนทุกคน
สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของแตํละบุคคลได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนประจ าวัน ปรากฏ 
 
 5. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
            วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว สํงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให๎ครูผู๎สอนในแตํละรายวิชาทุก
คน ให๎ได๎รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และน าผลการพัฒนามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
การสร๎างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ และงานวิจัย และเผยแพรํผลงาน ซึ่งปรากฎผล ดังนี้  
 5.1) เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนครูผู๎สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข๎ารํวมการพัฒนาวิชาชีพ 98 คน 
   2. จ านวนครูผู๎สอนที่ได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางน๎อย 12 ชั่วโมงตํอปี 104 คน 
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   3. จ านวนครูผู๎สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน 104 คน 
   4. จ านวนครูผู๎สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 104 คน 
               5. จ านวนครูผู๎สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได๎รับ
การยอมรับหรือเผยแพรํ 78 คน 
      5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู๎สอนที่ได๎รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ โดยพิจารณา
จากการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข๎ารํวมการพัฒนาวิชาชีพ  การพัฒนาตนเองอยํางน๎อย 12 ชั่วโมง
ตํอปี   การน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ผลงาน
จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ที่ได๎รับการยอมรับหรือเผยแพรํ คิดเป็นร๎อยละ 92.08 
       5.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูผู๎สอนทุกคน ได๎รับการ
พัฒนาให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหนํงที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยก าหนดให๎ครูผู๎สอนทุกคนมีการ
ประเมินตนเอง จัดท าแผนพัฒนาตนเอง ด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่ก าหนด น าผลการพัฒนา
ตนเองมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และเข๎ารํวมชุมชนการเรียนร๎ู   
 
 6. การเข๎าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
      6.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ทั้งหมด จ านวน 
139 ห๎อง มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน จ านวน 60 ห๎อง 
      6.2) เชิงคุณภาพ : ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเป็นร๎อยละ 43.17 ของห๎องเรียนทั้งหมด 
      6.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล๎อมภูมิทัศน์  
อาคารสถานที่  ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ให๎มีสภาพที่เอื้อตํอการเรียนร๎ู 
สะอาดและปลอดภัยกับผู๎เรียน จนมีความพร๎อมในการให๎บริการในด๎านตํางๆ กับผู๎เรียน  มีการสํงเสริม
ให๎ครูผู๎สอนใช๎สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน โดยการติดตั้งโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ พร๎อมระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต และระบบเสียงในการจัดการเรียนการสอน และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการ เชํน ระบบ LINE, Facebook เป็นต๎น 
4.2.3 ด๎านการบริหารจัดการ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด๎านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ได๎สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจัดให๎มีระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เชื่อมตํอให๎มีการติดตํอ สื่อสารผํานระบบออนไลน์ได๎ทั้งภายในแลละภายนอก ครบทุกฝ่าย ทุกงาน ตาม
โครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ   
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        1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีข๎อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัด
การศึกษาอยํางเป็นระบบ ตํอเนื่องและเป็นปัจจุบัน  มีระบบข๎อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
ด๎านตําง ๆ ครบถ๎วน สมบูรณ์  มีการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศ ครบทุก
ฝ่าย ทุกงาน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วําด๎วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 
2552   
       1.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  มีแผนงาน โครงการ ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยํางเป็นระบบ ตํอเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี
ความพร๎อมในการให๎บริการในด๎านตํางๆ กับผู๎เรียน และการบริการอินเทอร์เน็ต ด๎วยระบบ Wifi  
ให๎บริการฟรีครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานศึกษา มีการสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การจัดท าข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล การวัดและประเมินผล 
ระบบครูที่ปรึกษา การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับคุณภาพ ดี (3 คะแนน) 
 
 2. อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงาน 
ทั้งหมด จ านวน 139 ห๎อง ทุกห๎องได๎รับการพัฒนาให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนร๎ู คิดเป็น ร๎อยละ 100 
ของห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงาน ทั้งหมดของสถานศึกษา 
 2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว พัฒนาอาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนร๎ู ปรากฏผลในเชิงประจักษ์จากการพัฒนาอาคารสถานที่ ห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนร๎ู โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให๎บริการผู๎เรียนเพียงพอ
ตํอความต๎องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาให๎เอื้อตํอการจัดการ
เรียนร๎ู  (นําดู นําอยูํ นําเรียน)   
 2.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  พัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนร๎ู โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให๎มีความ
พร๎อมและเพียงพอตํอการใช๎งานของผู๎เรียนหรือผู๎รับบริการ เอื้อตํอการจัดการเรียนร๎ู เชํน สนามกีฬา 
สวนหยํอม น้ าตก โรงอาหาร น้ าดื่ม ห๎องน้ าหญิง/ชาย ที่จอดรถ สถานที่พักผํอน วิทยบริการและ
ห๎องสมุดแหลํงการเรียนร๎ูภายในสถานศึกษา ศูนย์บํมเพาะเพื่อหารายไดระหวําเรียน ส านักงานองค์การ
นักวิชาชีพ การบริการอินเทอร์เน็ตฟรี ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนร๎ู โรงฝึกงานทุกห๎องมี
เคร่ืองปรับอากาศหรือพัดลมให๎บริการ    
 
 3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
 3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ได๎มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมา
อยํางตํอเนื่อง  จนถึงปัจจุบันมีความพร๎อมทางด๎านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทุกด๎าน  ได๎แกํ ระบบ
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ไฟฟ้า ระบบประปา  การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ พร๎อมใช๎งาน 
 3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  มีการการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให๎บริการทางการศึกษาแกํบุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียน หรือ
ผู๎ใช๎บริการในสถานศึกษา มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช๎งานในสถานศึกษาได๎แกํ ระบบสํงก าลัง 
ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของ
ระบบไฟฟ้าอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน และปลอดภัย มีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการ มีถนน ชํองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า 
ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบการสื่อสารภายใน และ
ภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว (กลุํมไลน์/เฟสบุ๏ค ผํานระบบ Wifi ของสถานศึกษา/วิทยุสื่อสาร/
โทรศัพท์ภายใน) มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เพื่อดูแลทรัพย์สิน และการใช๎
ชีวิตประจ าวันของครู บุคลากร ผู๎เรียน เชํน ระบบวงจรปิด สามารถตามดูผํานระบบออนไลน์ครอบคลุม
บริเวณภายในสถานศึกษา ยามรักษาการณ์ 24 ชั่วโมง ครูเวรตอนกลางคืน กลางวัน วันหยุดราชการ 
และมีครูก ากับดูแลความเรียบร๎อยรํวมกับยามรักษาการณ์ตลอดเวลา 
 3.3) ผลสะท๎อน : ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎ ประกอบด๎วย ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู๎เรียน ผู๎มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช๎บริการระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน อยูํในระดับ มากที่สุด  
 
 4. แหลํงเรียนร๎ูและศูนย์วิทยบริการ 
 4.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  มีผู๎เรียนทั้งหมด 3,484 คน มีผู๎เรียนเข๎าใช๎
บริการศูนย์วิทยบริการของสถานศึกษา จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และผู๎เรียนเข๎า
ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง คิดเป็นร๎อยละ  82.21 ของผู๎เรียนทัง้หมดของสถานศึกษา 
 4.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว พัฒนาแหลํงเรียนร๎ูและศูนย์วิทยบริการหรือ
ห๎องสมุดที่มีความพร๎อมและเพียงพอส าหรับให๎ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู๎เรียน หรือผู๎สนใจ ใช๎
บริการค๎นคว๎าหาความร๎ูเพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ู โดยมีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลํงเรียนร๎ูและศูนย์วิทย
บริการหรือห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง มีศูนย์วิทยบริการหรือห๎องสมุดที่มีสภาพแวดล๎อมเอื้อตํอการศึกษา 
ค๎นคว๎า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู๎เรียน หรือผู๎สนใจ มีจ านวนหนังสือตํอจ านวนผู๎เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และมีระบบสืบค๎นด๎วยตนเองเพียงพอ                                                   
มีการสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนเข๎าใช๎บริการศูนย์วิทยบริการหรือห๎องสมุดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของ
ผู๎เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู๎ใช๎บริการ มีแหลํงเรียนร๎ู หรือสื่อ อุปกรณ์ 
ห๎องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน   
 4.3)  ผลสะท๎อน : ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎ ประกอบด๎วย ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู๎เรียน ผู๎มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช๎บริการแหลํงเรียนร๎ูและศูนย์วิทย
บริการของสถานศึกษา อยูํในระดับ มากที่สุด  
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 5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช๎งานด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
 5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ได๎สํงเสริมและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช๎งานด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยจัดให๎มีระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเชื่อมตํอให๎มีการติดตํอ สื่อสารผํานระบบออนไลน์ได๎ทั้งภายในแลละภายนอก ครบทุกฝ่าย 
ทุกงาน ตามโครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ   
 5.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎วมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช๎งาน
ด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให๎เกิดประสิทธิภาพ ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ให๎มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต๎อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร 
และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข๎อมูลสารสนเทศระหวํางสถานศึกษากับส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนํวยงานอื่นที่ เกี่ยวข๎อง มีระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช๎งาน มีผู๎รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข๎อมูล การเข๎าถึงข๎อมูล 
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ  ใช๎ข๎อมูล มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช๎
งานภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มีระบบ
สารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 5.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว บริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา อยํางเป็นระบบ ตํอเนื่องและเป็นปัจจุบัน จนมีความพร๎อมในการ
ให๎บริการในด๎านตํางๆ กับผู๎เรียน  และการบริการอินเทอร์เน็ต ด๎วยระบบ Wifi  ให๎บริการฟรีครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของสถานศึกษา สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
การจัดท าข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล การวัดและประเมินผล ระบบครูที่ปรึกษา การรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา เชํน ระบบ RMS , LINE , Facebook 
4.2.4 ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การจัดการอาชีวศึกษาสูํระบบทวิภาคี 
 1.1) เชิงปริมาณ  
 1) สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  คิดเป็นร๎อยละ 100 ของสาขาวิชาที่
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เฉพาะในระดับ (ปวส.) 
 2) ผู๎เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร๎อยละ 61.18 ของผู๎เรียนทั้งหมด (ผู๎เรียนใน
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2563 จ านวน 693 คน เรียนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี จ านวน 424 คน) 
 1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงาน
คณะกรรมการการใน 5 ขั้นตอน  
 1.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ได๎รับความรํวมมือจากสถานประกอบการขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รํวมกับสถานศึกษา โดยผู๎เรียน
ในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคสระแก๎วจะได๎คําตอบแทนจากการปฏิบัติงาน พร๎อม
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สวัสดิการ เชํน ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน คําเดินทาง เป็นต๎น เป็นไปตามนโยบายการสํงเสริมการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   2) จุดเด่น  
    การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษาด๎านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด๎านการบริหารจัดการ และด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏจุดเดํนจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
            1) วิทยาลัยฯ มีรูปแบบในการจัดท าแผนการเรียนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
ที่ชัดเจน และสามารถน าสูํการปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
   2) วิทยาลัยฯ มีรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหมํหรือ
กลุํมวิชาเพิ่มเติมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงานโดยความ
รํวมมือกับสถานประกอบการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ชัดเจน และสามารถน าสูํการปฏิบัติได๎อยํางเป็น
รูปธรรม 
 3) ทุกสาขาวิชามีการจัดท าแผนการเรียน และหลักสูตรที่ได๎รับการพัฒนามาใช๎จริง
อยํางเป็นรูปธรรม  
 4) ครูผู๎สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนทุกรายวิชา 
 5) ครูผู๎สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนร๎ูแบบมุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพทุกรายวิชา 
มีบันทึกหลังการสอน มีการใช๎สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนกาสอน มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการจัดตั้งกลุํม PLC และ ID Plan เพื่อพัฒนาตนเองและการจัดการเรียน
การสอน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ และครูผู๎สอนทุกคนแก๎ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการวิจัย 
 6) สภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์
วิทยบริการ ให๎มีสภาพที่เอื้อตํอการเรียนร๎ู สะอาดและปลอดภัยกับผู๎เรียน 
 7) มีความพร๎อมในการให๎บริการในด๎านตํางๆ กับผู๎เรียน เชํน สนามกีฬา น้ าดื่ม โรง
อาหาร ห๎องน้ าหญิง ห๎องน้ าชาย ร๎านค๎าสวัสดิการ ห๎องพยาบาล สถานที่ในการพักผํอน  Wifi ให๎บริการ
ฟรีครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานศึกษา 
  8) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยการติดตั้ง
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ พร๎อมระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต และระบบเสียงในการจัดการเรียนการ
สอนทุกห๎องเรียน 
 9) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
 10) การพัฒนาแหลํงเรียนร๎ูภายในสถานศึกษา 
 11)  จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความเข๎มแข็ง ผู๎เรียนได๎รับคําตอบแทนจากการ
ฝึกประสบการที่เหมาะสม ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
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 12) มีสถานประกอบการที่ลงนามความรํวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรํวมกับ
สถานศึกษาเพียงพอตามความต๎องการของผู๎เรียน 

    3) จุดที่ควรพัฒนา  
   การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษาด๎านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด๎านการบริหารจัดการ และด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
            1) การประเมินผลการใช๎หลักสูตรรายวิชา กลุํมวิชาที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน 
            2) การสํงเสริมให๎ครูอาวุโสใช๎จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ 
            3) การใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ตํอราชการสูงสุด 
   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษาด๎านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด๎านการบริหารจัดการ และด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏข๎อเสนอแนะในการพัฒนาตามจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
           1) วิทยาลัยฯ ต๎องก าหนดให๎ครูผู๎สอนประเมินผลการใช๎หลักสูตรรายวิชา กลุํมวิชาที่
ปรับปรุงเพิ่มเติมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน 
           2) การพัฒนาครูอาวุโสให๎มีความร๎ู ความสามารถในการใช๎จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
    3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
           4) ก าหนดรูปแบบในการจัดท าและพัฒนาแผนการฝึกรํวมกับสถานประกอบการให๎
เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
           5) เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให๎ครอบคลุมพื้นที่การ
จัดการเรียนสอน 
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  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร๎างสังคมแหํงการเรียนร๎ูด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนร๎ู          
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี ้ 

   1) ผลสัมฤทธิ์  
  1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม 
                    1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
จ านวน 147 คน ทุกคนที่มีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
                    1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว บริหารจัดการศึกษาโดยอาศัย
กระบวนการมีสํวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให๎
เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ก าหนด โดยการมีสํวนรํวมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา                  
ของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผู๎บริหารสถานศึกษาใช๎นวัตกรรมการมีสํวน
รํวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                    1.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาโดย
อาศัยกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ได๎แกํ รูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รูปแบบการบริหาร
จัดการศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการการจัดท าแผนการจัดการเรียนร๎ู รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาโครงการ เป็นต๎น ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
 
 2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                    2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว จัดการศึกษาใน 23 สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของสาขาวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
                     2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  มีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือตํางประเทศ ในด๎านครูพิเศษ ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด๎านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง  อยํางตํอเนื่อง มีแผนงาน 
โครงการ การระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ
ตํางประเทศ ประกอบด๎วย ทุนการศึกษา ภายใน/ภายนอก / สถานประกอบการ ครูจีน  ครูฝึกในสถาน
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ประกอบการ ครูเป็นวิทยากร การสร๎างความร๎ูความเข๎าใจในการจัดการเรียนการสอน วัดและ
ประเมินผลกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ครูผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตํางประเทศรํวมพัฒนาผู๎เรียน 
การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชํน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอยํางเป็นรูปธรรม 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขําย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยํางตํอเน่ือง 
                    2.3) ผลสะท๎อน : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว  ได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงาน องค์การ 
สถาบัน และบุคคลในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา อาทิ สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ วัด 
ศิษย์เกํา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบายการสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
        
 3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                    3.1) เชิงปริมาณ : ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว จัดกิจกรรมในการ
บริการชุมชนและจิตอาสาจ านวน จ านวน  16 กิจกรรม 
                    3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยูํใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                    3.3) ผลสะท๎อน  : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว ด าเนินโครงการ การบริการชุมชน การ
บริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสํวนรํวมของผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู๎เรียน ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ สํงผลให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีจิตอาสาโดยใช๎วิชาชีพสร๎างประโยชน์ให๎กับชุมชนและสังคม โดยมี
นวัตกรรมด๎าน จิตอาสา จนเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชนท๎องถ่ิน และตลาดแรงงาน 

 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร๎างสังคมแหํงการเรียนร๎ูด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผลงานของผู๎เรียนด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย  
          วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว สํงเสริมและสนับสนุนผู๎เรียน ทั้งด๎านงบประมาณและบุคลากร
ผู๎เชี่ยวชาญ ผํานกระบวนการเรียน การสอนในรายวิชาโครงการ/โครงการ การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เป็นต๎น เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความร๎ูและสร๎างผลงานด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ และงานวิจัย   
ซึ่งปรากฎผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
                    1.1) เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย  
                                        - ระดับสถานศึกษา  จ านวน 63  ผลงาน 
                                        - ระดับจังหวัด จ านวน  3  ผลงาน 
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                                        - ระดับภาค ยังไมํมีการจัดการแขํงขันเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 
                                        - ระดับชาติ  จ านวน 1  ผลงาน 
                    1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว เข๎ารํวมการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ แขํงขัน รถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง econo  คร้ังที่ 23 ระหวํางวันที่ 15-16  ธันวาคม 
2563  ณ สนามช๎าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์  โดยผลการแขํงขัน ประเภทรถประดิษฐ์ 
ได๎ล าดับที่ 20 ของประเทศ จากผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมด 145 ทีม และได๎เข๎ารํวมการแขํงขันรถ econo  
ประเภทรถตลาด ได๎ล าดับที่ 9 ของประเทศ จากผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมด 154 ทีม    
                    1.3) ผลสะท๎อน : ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎น าความร๎ูด๎านวิชาการและวิชาชีพมาใช๎ใน
การสร๎างและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย รวมถึงการเผยแพรํและถํายทอด
องค์ความร๎ูสูํสาธารณชน ได๎แกํ  1) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (PjBl)  2) การสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิชาชีพ  3) การเผยแพรํ หรือถํายทอดองค์ความร๎ูด๎าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์  งานวิจัยของผู๎เรียน 

   2) จุดเด่น  
   การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนร๎ู  ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํง
การเรียนร๎ู ตามบริบทของสถานศึกษา ปรากฏจุดเดํนจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
            1)  สถานศึกษาเปิดโอกาสให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสํวนรํวมในการก าหนดแผนงาน นโยบาย การบริหาร
สถานศึกษา 
            2) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
            3) สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือจากองค์กร ชุมชน ท๎องถิ่น จากการให๎บริการชุมชน
และจิตอาสา 
            4) สถานศึกษาให๎การสนับสนุน สํงเสริม และพัฒนาผู๎เรียนในการสร๎างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ และงานวิจัย จนได๎รับการยอดรับจากองค์กรตํางๆ ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  
   การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนร๎ู  ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํง
การเรียนร๎ู ตามบริบทของสถานศึกษา ปรากฏจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือ การสํงเสริม สนับสนุน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู๎เรียนในการ
พัฒนาหรือสร๎างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ และงานวิจัยที่น ามาใช๎ประโยชน์ได๎จริงให๎มาก
ยิ่งขึ้น 



๙๘ 
 

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนร๎ู  ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํง
การเรียนร๎ู ตามบริบทของสถานศึกษา ปรากฏข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามจุดที่ควรพัฒนา จากการ
ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือ สถานศึกษาควรให๎การสํงเสริม สนับสนุน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู๎เรียนในการพัฒนาหรือสร๎างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ และ
งานวิจัยที่น ามาใช๎ประโยชน์ได๎จริงให๎มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน       
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ี  

 5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเดน็การประเมินที ่1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)      
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมินที ่2 ด้านทักษะและการประยกุต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 17 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 68.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 



๑๐๐ 

 

ประเดน็การประเมินที ่3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 93 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 97.89 
ระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม            
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

 5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเดน็การประเมินที ่1 ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

ประเดน็การประเมินที ่2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สูก่ารปฏบิัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 77 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 90.59 
ระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรยีนการสอน
อาชีวศกึษา ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมินที ่3 ด้านการบรหิารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ    
โรงฝึกงาน หรอืงานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรยีนรู้และศนูย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้าน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 



๑๐๒ 

 

ประเดน็การประเมินที ่4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเดน็การประเมินที ่1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศกึษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

ประเดน็การประเมินที ่2 ด้านนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรยีนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 6 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 40.00 
ระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 95.45 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยกุต์ใช้ 68 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 90.59 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 85 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 40 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 94.43 
ระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)    
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 



ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิม่เติม 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้  
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศกึษามีความรู้เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้น
ความรู้เชิงทฤษฎี และหรอืข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐาน คุณวุฒิอาชวีศกึษาแต่ละระดับการศกึษา  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ ส าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษามีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ทกัษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศกึษาสามารถประยกุตใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การด ารงชีวติอยู่รวมกับ ผู้อื่นได้อยางมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ด ี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศกึษามีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยทีด่ี ภูมิใจ
และรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ
มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดลอ้ม  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชวีศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน ประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรอื
ก าหนดรายวิชาใหม ่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยความรว่มมือกับสถาน 
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๑๐๖ 

2.2 ด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคณุวฒุิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชพี จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสตูร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชวีศึกษาแตล่ะ ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจดั
การศกึษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ หลักสูตรส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

2.3 ด้านการ
บริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมี
ประสิทธิภาพ  

2.4 ด้านการน า
นโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความส าเรจ็ในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศกึษา ตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความรว่มมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศกึษาและผู้เรียน รวมทั้งการชว่ยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความ
ร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสรา้งความรว่มมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจดัการศึกษา การจดัทรพัยากรทางการศกึษา กระบวนการเรียนรู ้
การบริการทางวชิาการและวิชาชพี โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศกึษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค ์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือรว่มกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรตา่งๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ไดต้ามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน  

 



สถานทีต่ัง้ เลขที่ 200 หมู่ 11 ต าบลวฒันานคร อ าเภอวัฒนานคร จังวัดสระแก้ว 27160 
โทรศัพท ์037-261-535  โทรสาร  037-261-675 
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