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คำนำ 
 

  รายงานการประเมินตนเอง (Self-AssessmentReport: SAR) ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง      
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  ประจำปีการศึกษา 2563 เล่มนี้เป็นความพยายามที่นำผลงานอันโดดเด่นของวิทยาลัยฯที่
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 
ตามโครงการกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ ได้มีระบบ
การจัดการศึกษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นหัวใจหลัก คือการให้ผู้เรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มีสมรรถนะวิชาชีพครบทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  ด้วยมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาได้ปรับเปลี่ยนอีกวาระหนึ่งตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด 
 

  ดังนั้น รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 จึงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ว ิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ และ
คณะกรรมการผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

  

 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
               สิงหาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำช้ีแจง 
 

  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์
ไทยอนุสรณ ์ขอชี้แจงสาระสำคัญ ดังนี้ 
  ๑. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  ๒. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  ๓. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๔. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
๖. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
    

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    1.1 ผลสัมฤทธิ ์
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในปีการศึกษา 2563 ได้ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564  โดยใช้ระบบบริหารราชการตามโครงสร้างทุกขั้นตอน 
ดำเนินนโยบายการบริหารงานตามภาระงานของฝ่ายบริหารทั้ง 4ฝ่าย โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิ
เมนต์ไทยอนุสรณ์กำกับดูแลขั้นตอนการบริหารให้เป็นไปตามแผนงานมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ และ
เกิดผลดีต่อทางราชการ  

    1.2 จุดเด่น 
      มีจำนวนผู ้เรียนในปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1310 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1136 คน รวมทั้งสิ้น 2446 คน แสดงถึงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ที่ได้รับความไว้วางใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง 
      ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 333 คน และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 479 คน รวมทั้งสิ้น 812 คน ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้
ตามสมรรถนะวิชาชีพครบทั้ง 3 ด้าน  จากการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไปศึกษาต่อ ได้งานทำ และประกอบอาชีพอิสร ะ 
ในทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 61.8  และผลสำรวจความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ  จากสถาน
ประกอบการที่รับเข้าทำงาน  จากบุคคลที่รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเกินกว่า 
3.51 คิดเป็นร้อยละ 100  

    1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
     1. การเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดเรียนการสอน โดยการเพิ่มห้องเรียนเฉพาะทางให้มากขึ้น เพ่ือ
รองรับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่เป็นพื้นฐาน ของการเรียนรู้เบื้องต้นสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ 
   2. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพ หรือสร้างองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
     3. การเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
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    1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม และพัฒนา ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในพื้นที่ เพ่ือ
ร่วมกันสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพออกสู่ตลาด  
แรงงาน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม และพัฒนา ครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างความรู้เฉพาะทางตรงสาขาวิชา 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่มี  
ประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริม และพัฒนา ด้านการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยเกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 
 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีครบทุกขั้นตอน ค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จำนวน 11 สาขาวิชา  จำนวนผู้เรียนที่ศึกษาในระบบ
ทวิภาคี 436 คน  และร่วมทำความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการหลายแห่ง 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา พร้อมทั้งจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือรักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 สถานศึกษาได้ร่วมมือกับบริษัท SCG ดำเนินโครงการ Excellent Model School ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค ี

     4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
     1) ผลิตนักศึกษาช่างเทคนิคเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม และรองรับการขยายงานของภาคธุรกิจ 
     2) ร่วมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ปวส. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสอศ. 
เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีและรองรับการขยายธุรกิจของ SCG 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ Creative กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์และปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

     4.2 วัตถุประสงค์ 
 สร้างนักศึกษาที่เป็นคนเก่ง คนดี ผ่านระบบการพัฒนาที่ Stekeholder ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

     4.3 กรอบแนวคิด  
 Stekeholder ทุกคนคือส่วนสำคัญในการสร้างเยาวชนในพื้นที ่ จ.สระบุรี ให้กลายเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ 
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     4.4 วธิีดำเนินงาน 
     สถานศึกษาและบริษัท SCG ร่วมจัดทำหลักสูตร ทวิภาคี โดยมีการประชุมและทำ MOU ในการ
คัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา 
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  

     4.5 ผลการดำเนินงาน 
     นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์จริง และผ่านการประเมินผลตามที่สถานประกอบการและ
สถานศึกษาร่วมกันกำหนด  

     4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
     1) นักศึกษาต้นแบบมีคุณภาพเพ่ือป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม 
     2) สถานศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับสถานประกอบการ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

     ที่อยู ่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 290 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 
     โทรศัพท์ 0-3628-1295  โทรสาร 0-3628-3532 
     E-mail thaluang.cementhaianusorn@gmail.com  Website www.tl.ac.th 
 
ประวัติสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  เดิมเป็นโรงเรียนสามัญเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทยเป็นเจ้าของ รับนักเรียนจากบุตรและธิดาของพนักงานในเครือซิเมนต์ไทยเข้าศึกษา  
แต่เนื่องจากสภาวการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่ตั้งโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง ได้ขยายตัวเป็นชุมชนที่มี
ขนาดใหญ่ข้ึนมาก ดังนั้นในวาระที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้ก่อตั้งครบรอบ 70 ปี บริษัทมีความประสงค์ที่จะ
ทำประโยชน์ต่อสังคม จึงมอบโรงเรียนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ท่าหลวง ซึ ่งมีเนื ้อที ่ 50 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา  
ให้กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิค จัดการศึกษาวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อผลิต  
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ 
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนที่ได้รับโอนเป็น
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา โดยตั้งชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์ และให้มีเจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2527 เป็นต้นมา ลงนามในประกาศการ
จัดตั้งคือ นายขุนทอง  ภูผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยแห่งนี้บรรลุเป้าหมายตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิ วิทยาลัยเทคนิค 
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยให้ใช้ดอกผลอันเกิดจากเงินของมูลนิธิเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิ ทยาลัย และ
สวัสดิการ ของครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาต่อไป พิธีมอบกองทุนมูลนิธิจ ัดขึ ้นในวันที ่ 1 เมษายน  
พ.ศ. 2527 ณ หอประชุมกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้วันนี้เป็นวันสถาปนาวิทยาลัย 
 
การจัดการศึกษา 
   วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทั้งในระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
   
 

http://www.tl.ac.th/
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สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลท่าลาน มีอาณาเขตติดต่อกับเขต การ
ปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองโดน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาท 
และอำเภอเสาไห้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าเรือ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดอนพุด 
ชุมชนที่อยู่ใกล้วิทยาลัยฯ มีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน คือ บ้านพักพนักงานบริษัทในเครือ SCG หอพัก
นักศึกษา บริษัท SCG ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยท่าลาน ร้านสะดวกซื้อ 7-11 จำนวน 2 แห่ง ตลาด Lotus 
จำนวน 1 แห่ง วัดม่วงน้อย วัดบึงฯ วัดเวียง วัดมหาโลก วัดบางขวัญ วัดบ้านครัว สำนักงานขนส่งอำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี (สร่างโศก) เทศบาลท่าลาน เทศบาลตำบลบ้านหมอ เทศบาลตำบลตลาดน้อย เทศบาลตำบลบาง 
โขมด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน องค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 
หรเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นต้น  
 
สภาพเศรษฐกิจ 
  ประชากร 3 ใน 4 ประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ในอุตสาหกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย 
ข้าราชการและรับจ้าง ประชากรมีรายได้เฉลี่ยปีละ 75,000 บาท/คน   ถึง 180,000 บาท/คน   แรงงานอัตรา
ค่าจ้างท่ัวไป  วันละ 300 บาท 
 
สภาพสังคม 
  มีหน่วยงานราชการและเอกชน คือ บ้านพักพนักงานบริษัทในเครือ SCG หอพักนักศึกษา บริษัท SCG 
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยท่าลาน ร้านสะดวกซื้อ 7-11 จำนวน 3 แห่ง ร้านสะดวกซื้อBig C mini จำนวน 1 แห่ง 
ตลาด Lotus จำนวน 1 แห่ง วัดม่วงน้อย วัดบึงฯ วัดเวียง วัดมหาโลก วัดบางขวัญ วัดบ้านครัว สำนักงานขนส่ง
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (สร่างโศก) เทศบาลท่าลาน เทศบาลตำบลบ้านหมอ เทศบาลตำบลตลาดน้อย 
เทศบาลตำบลบาง โขมด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน องค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกใหญ่ หรเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นต้น ซึ่ง
สถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ ทาง วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการชุมชนในโครงการต่าง ๆ เช่น ศูนย์
ซ่อมสร้างฯ จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม ร่วมด้วยช่วยประชาชน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญ
ประโยชน์ ซึ่งแต่ละชุมชนต่างให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 434 113 0 547 

ปวช.2 308 59 0 367 

ปวช.3 334 62 0 396 

รวม ปวช. 1076 234 0 1310 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 510 93 603 

ปวส.2 424 109 533 

รวม ปวส. 934 202 1136 
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  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 609 418 68.64 

ปวส.2 633 564 89.10 

รวม 1242 982 79.07 
 
  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 517 333 64.41 

ปวส.2 567 479 84.48 

รวม 1084 812 74.91 
 
  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

4 4 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

30 30 30 

ข้าราชการพลเรือน 4 - - 

พนักงานราชการครู 9 9 9 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 42 42 42 

เจ้าหน้าที่ 18 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

16 - - 

รวม ครู 81 81 81 

รวมทั้งสิ้น 123 81 81 
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ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 8 8 16 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 12 12 24 
 

  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 9 

อาคารปฏิบัติการ 6 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอ่ืน ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 18 
 

  ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 21936240.00 

งบดำเนินงาน 6203000.00 

งบลงทุน 990000.00 

งบเงินอุดหนุน 14128745.00 

งบรายจ่ายอื่น 2062400.00 

รวมทั้งสิ้น 45320385.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
   สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม 
  อัตลักษณ์ 
   ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำเทคโนโลยี 
  เอกลักษณ์ 
   ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นองค์กรมุ่งจัดการอาชีวศึกษาาที่หลากหลาย เน้นในระบบ
และทวิภาคี ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา พัฒนาสู่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 
  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการการจนเป็นที่ยอมรั 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน/ในประเทศ และสังคมโลก/โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเป็นฐาน พัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ คือ ล้ำเลิศ
วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา 
 พันธกิจที่ 4 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ี
เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 พันธกิจที่ 6 ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 พันธกิจที่ 7 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
  เป้าประสงค์ 
   1.ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านเกณ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
 2.ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือระดมทรัพยากร แหล่ง
เรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร 
 3.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น 
 4.ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพสาขา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
  กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพสาขา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
และชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

องค์การมาตรฐานดีเด่น รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเหรียญทอง สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา"ต้นแบบ"ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับ
อาชีวศึกษา เขตสุขภาพที่ 4  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สปค.ที่4 จ.สระบุรี 

ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

"ทีมทานตะวัน" เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT-ABU ชิง
ชนะเลิศประเทศไทยประจำปี 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ อสมท 

รางวัลเหรียญทอง การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย รอบ
คัดเลือกระดับอาชีวศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
นานาชาติ ABU Robocon2020 Suva, FIJI  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ ชาติ ประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ระดับเหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการาการ
อาชีวศึกษา องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
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  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมเกียรติ์ พันธ์ุน้อย  
ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอล ทีมหญิง 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายซานาดู หว่านพืช  
ผู้ฝึกสอนทีมกีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์  
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมกีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย  
ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์เวท 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายซานาดู หว่านพืช  
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม กีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรี 

นายธนวัฒน์ ทรัพย์ศรีเกื้อกูล  
ครูผู้ควบคุมทีม ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวภัทราภรณ์ นิ่มสุนทร  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวเกษร เทศสวัสดิ์  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายอภิชาติ เกษม  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสุภัชชา เครื่องเทศ  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมงคล ผลพุด  
ครูที่ปรึกษาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกฤษฎา โชติวงษ์  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวผ่องพรรณ จันทร์สมร  
ครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอหนังสั้น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) 

นายภณ พุ่มคุ้ม  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสุภัชชา เครื่องเทศ  
ครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอหนังสั้น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) 

นายวชิระ วิงวอน  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวเมธาวี สุมโนจิตราภรณ์  
ครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอหนังสั้น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
โดย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

นายธนวัฒน์ ทรัพย์ศรีเกิ้อกูล  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวธัณย์นิชา เชาว์เจริญวเิศษ  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโรมรัน ลาดเหลา  
ครูที่ปรึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวเมธาวี สุมโนจิตราภรณ์  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายโรมรัน ลาดเหลา  
ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโรมรัน ลาดเหลา  
ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวเรณู กองคำฟู  
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาสัดส่วนที่
เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงก้อน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวกานต์ชนก บุญน้อม  
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาสัดส่วนที่
เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงก้อน  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวกานต์ชนก บุญน้อม  
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษา
ประสิทธิภาพของสบู่จากสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขาม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวเรณู กองคำฟู  
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษา
ประสิทธิภาพของสบู่จากสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขาม  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวกานต์ชนก บุญน้อม  
ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษา
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์เพิ่มความชุ่มชื้นจาก
สารสกัดว่านหางจระเข้และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวเรณู กองคำฟู  
ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษา
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์เพิ่มความชุ่มชื้นจาก
สารสกัดว่านหางจระเข้และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวนันท์ณภัสร พรมสุทธิ์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดพูดใน
ที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ English Public Speaking 
Contest 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวปรียาภรณ์ ปุริสาย  
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ดนตรีไทย (ระนาดเอก) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สานักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปรียาภรณ์ ปุริสาย  
แข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ฯ” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สานักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปรียาภรณ์ ปุริสาย  
แข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ฯ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สานักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

นายดำรง สัพโส  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายฉัตรชัย สมพงศ์  
ครูผู้สอนดีเด่น ในงานวันครู 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายเฉลิมพล นามปัดถา  
ครูผู้สอนดีเด่น ในงานวันครู 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายเฉลิมพล นามปัดถา  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางกาญจนา มีสุวรรณ์  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายตะวัน ขุนวิเศษ  
ครูที่ปรึกษา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายวิษณุ แจ้งธรรม  
ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเชษฐา ส่งพุ่ม  
ครูผู้ควบคุมทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด 
แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายสมเกียรติ์ พันธ์ุน้อย  
ครูผู้ควบคุมทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด 
แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์  
ครูผู้ควบคุมทักษะงานกลึงชิ้นงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขัน
และประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายตะวัน สวนนฤทธิ์  
ครูผู้ควบคุมทักษะงานวัดละเอียด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขัน
และประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายวิษณุ แจ้งธรรม  
ครูผู้ควบคุมทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.
64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายประเสริฐ บรรจง  
ครูผู้ควบคุมทักษะมาตรวิทยา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขัน
และประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายศักดิ์ดา นิ่มสำอาง  
ครูผู้ควบคุมทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(CAD-CAM) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนวัฒน์ ทรัพย์ศรีเกื้อกูล  
ครูผู้ควบคุมทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมบิลคอม
โทรลเลอร์PLC การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายเมาลี กลิ่นหอม  
ครูผู้ควบคุมทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด 
แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายมนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืน  
ครผูู้ควบคุมทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด 
แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายกนก ทองเนื้อดี  
ครูผู้ควบคุมทักษะการจัดการระบบเครือข่าย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด 
แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายเอกราช เขียวทอง  
ครูผู้ควบคุมทักษะการจัดการระบบเครือข่าย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด 
แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม  
ครูผู้ควบคุมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.
64 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวศิรินทร์ภรณ์ คำหนัน  
ครูผู้ควบคุมทักษะการนำเสนอขายสินค้า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง 
แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางกิติมาภรณ์ เขียวตื้ออินทร์  
ครูผู้ควบคุมทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง 
แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

นางสาวผ่องพรรณ จันทร์สมร  
ครูผู้ควบคุมทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.
64 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายวิศรุต ไวโสภา  
ครูผู้ควบคุมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.
64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายชาตรี เริงชัยภูมิ  
ครูผู้ควบคุมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.
64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายนนทนันท์ เวทสรากุล  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและ
ประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวสุภาวดี ผดุงเดช  
ครูผู้ควบคุมการประกวดมารยาทไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง 
แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์  
ครูผู้ควบคุมซอด้วง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและ
ประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายมนตรี คำหารพล  
ครูผู้ควบคุมขิมสาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและ
ประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

นายซานาดู หว่านพืช  
ครูผู้ควบคุมขลุ่ยเพียงออ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและ
ประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายชาตรี เริงชัยภูมิ  
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกวดดนตรีโฟล์คซอง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด 
แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

น.ส.กานต์ชนก บุญน้อม  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี  
ได้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี 
ประจำปี 2563 ประเภทครู 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ศธจ. 

นายกฤษฎา โชติวงษ์  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายเอกชัย สร้างคำ  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นางภัทราภรณ์ แก้วเกษการณ์  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์  
ครูที่ปรึกษา "ทีมทานตะวัน" เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT-ABU 
ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี 2563 วันที่ 27 ก.ย.63 ณ 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ อสมท 
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นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายวิศรุต ไวโสภา  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้ควบคุมนักศึกษาตัวแทน
สถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล งาน
ประชุมวิชาการอวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายประเสริฐ บรรจง  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายโรมรัน ลาดเหลา  
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปีพุทธศักราช 2563 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สอศ. 

นายณรงค์ องอาจ  
ได้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี 
ประจำปี 2563 ประเภทครู 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ศธจ. 

นายรักเกียรติ พันธุ์น้อย  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายวรากร พรมจิ๋ว  
ได้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี 
ประจำปี 2563 ประเภทครู 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ศธจ. 

นายวรากร พรมจิ๋ว  
ครูที่ปรึกษา "ทีมทานตะวัน" เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT-ABU 
ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี 2563 วันที่ 27 ก.ย.63 ณ 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ อสมท 

นายณันฐกานต์ โมธินา  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

น.ส.เบญจวรรณ ชูมงคล  
เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกแกนนำ To be 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วช.สระบุรี 
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Number One ต้านภัยยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
จ.สระบุรี วันที่ 21 ต.ค.63 

นายนนทนันท์ เวทสรากุล  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายนนทนันท์ เวทสรากุล  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายภณ พุ่มคุ้ม  
ครูที่ปรึกษา "ทีมทานตะวัน" เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT-ABU 
ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี 2563 วันที่ 27 ก.ย.63 ณ 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ อสมท 

นายอานันท์ ธัญญานนท์  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายเอกราช เขียวทอง  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายเอกราช เขียวทอง  
เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกแกนนำ To be 
Number One ต้านภัยยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
จ.สระบุรี วันที่ 21 ต.ค.63 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วช.สระบุรี 

นายนิพนธ์ ศรีเอี้ยง  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายชิตมงคล พงษ์สิงห์  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายภาคภูมิ ทับสีหา  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 
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นายภาคภูมิ ทับสีหา  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายภาคภูมิ ทับสีหา  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายภาคภูมิ ทับสีหา  
เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 22/2562 
ระดับประเทศ ณ สนามช้าง อินเทอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 
ประเภทรถตลาด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สอศ.และ บ.เอ.พี ฮอนด้า 
จก. 

นายภาคภูมิ ทับสีหา  
เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 23/2563 
ระดับประเทศ ณ สนามช้าง อินเทอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 
ประเภทรถตลาด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สอศ.และ บ.เอ.พี ฮอนด้า 
จก. 

น.ส.ผ่องพรรณ จันทร์สมร  
เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกแกนนำ To be 
Number One ต้านภัยยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
จ.สระบุรี วันที่ 21 ต.ค.63 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วช.สระบุรี 

น.ส.ผ่องพรรณ จันทร์สมร  
เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกแกนนำต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่า
หลวงฯ วันที่ 16 ก.ย.63 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วท.ท่าหลวงฯ 

น.ส.ผ่องพรรณ จันทร์สมร  
ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับการประเมิน
ชมรมวิชาชีพดีเด่น ปีการศึกษา2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วท.ท่าหลวงฯ 

น.ส.พิมตา สงสังวรณ์  
ได้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี 
ประจำปี 2563 ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ศธจ. 

นางวรรณญา สุขคำภีระ  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจำปี 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางช่อเพชร องอาจ  
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจำปี 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อศจ.สระบุรี 

นายวัชรพงศ์ โสภา  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายวรวิทย์ เฉยขุนทด  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายเกียรติศักดิ์ พันธุ์พุฒ  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายสันติภาพ เหล่าลดา  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายฐิติวัฒน์ ลำเรียง  
ร่วมดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี 

นายกนก ทองเนื้อดี  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายเมาลี กลิ่นหอม  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายชาตรี เริงชัยภูมิ  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอด

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี 

นายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายมนูภัณฑ์ อยู่ยังยืน  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่งการแฟระบบลมร้อน การ
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายวรากร พรมจิ๋ว  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การ
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายเอกราช เขียวทอง  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การ
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวสุภาวดี ผดุงเวช  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายนิพนธ์ ศรีเอี้ยง  
ครูผู้ควบคุมทักษะงานกลึงกัดตัดใสชิ้นงาน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุม
วิชาการอวท.ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 28 23-27มี.ค.64 ณ วท.
สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

นางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายประเสริฐ บรรจง  
ครูผู้ควบคุมทักษะมาตรวิทยา แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานประชุมวิชาการองค์การอวท. 
ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

นางวทันยา พลายละหาร  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวลลิตา นาพุทธา  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์  
ครูผู้ควบคุมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส 
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
งานประชุมวิชาการองค์การอวท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 
วันที่ 23-27 มี.ค.64 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

นายกนก ทองเนื้อดี  
ครูผู้ควบคุมทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
งานประชุมวิชาการองค์การอวท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 
วันที่ 23-27 มี.ค.64 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

นางสาวผ่องพรรณ จันทร์สมร  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายวิศรุต ไวโสภา  
ครูผู้ควบคุมทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล แข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุม
วิชาการองค์การอวท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 
มี.ค.64 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวิศรุต ไวโสภา  
ครูผู้ควบคุมทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการองค์การ
อวท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

นางสาวธัณย์นิชา เชาว์เจริญวเิศษ  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสุภัชชา เครื่องเทศ  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวเมธาวี สุมโมจิตราภรณ์  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายนิพนธ์ ศรีเอี้ยง  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายรัตนชัย กองวงศ์  
ครูผู้ควบคุม สิ่่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล  
วิทยากรอบรมโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์ระดับชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 
2564 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ มณฑลทหารบกท่ี 18 

นายสราวุธ สุดสงวน  
เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวิศาล เพ็ชรมุณี  
ได้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี 
ประจำปี 2563 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 

นายวิศาล เพ็ชรมุณี  
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายนันทวุฒิ ภู้มณี  
วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร "ทักษะการเชื่อม"  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
บริษัท สยามไฟเบอร์
ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด โรงงาน
ท่าหลวง จ.สระบุรี 

นายนันทวุฒิ ภู้มณี  
วิทยากรอบรมโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์ระดับชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี2564 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ มณฑลทหารบกท่ี 18 

นายนันทวุฒิ ภู้มณี  
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางนันทวัน อุบลวัตร  
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 
2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางนันทวัน อุบลวัตร  
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี  
วิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการควบคุม
และติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.สระบุรี 

นายโรมรัน ลาดเหลา  
ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยถอดถุงมือยางการประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 6-7เม.ย.64 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 



28 

 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวญาณวรรณ อินทศร  
กล่องพลังานฉุกเฉิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายวัฎจักร ป้องจันทา  
กล่องพลังงานฉุกเฉิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวกมลทิพย์ น้อยนาจารย์  
กล่องพลังงานฉุกเฉิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยลัยการอาชีพสระบุรี 

นายนิพัฒน์ วนิดา  
กล่องพลังงานฉุกเฉิน 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายภาณุพงษ์ สัจจประภากุล  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายธนสินธ์ ภูเวียงแก้ว  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายกฤษฎา สายด้วง  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายเกษมสันต์ บุญธรรม  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยลัยการอาชีพสระบุรี 

นายสุรพงษ์ หนุนงาม  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

จังหวัด วิทยลัยการอาชีพสระบุรี 

นายบูรพา นิลคูหา  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวนพมาศ เติมวิถี  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาการอาชีพสระบุรี 

นายพีรภัทร จันทร์ปาน  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยลัยการอาชีพสระบุรี 

นายพลวัฒน์ ภู่รัตน์  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายธีรพัตน์ มหาดไทย  
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายฉัตรชัย ศรีนางแย้ม  
ตู้สำรองไฟป้องกันภัยเมื่อไฟดับ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐชานนศ์ สังข์พราม  
ตู้สำรองไฟป้องกันภัยเมื่อไฟฟ้าดับ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายสุริยา ว่องไว  
ตู้สำรองไฟป้องกันภัยเมื่อไฟฟ้าดับ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวประภาพร จันทร์กระจ่าง  
น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวอัจฉราวดี ภาคกลาง  
น้ำหอมปรัปอากาศโมงราชินี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายนครินทร์ แก้วพวง  
น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายนครินทร์ แก้วพวง  
น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายชัชนาทร นิ่มเนียม  
เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายหรรษา นาคภิบาล  
เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายยงยุทธ์ ไผทรัตน์  
เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายพัฒนดิษฐ์ โพธิ์สง่า  
เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายสิริพงษ์ ราชมณี  
เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายสิริพงษ์ ราชมณี  
เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายสิรภพ ผลไม้  
ชุดนำ้หล่อเย็นระบบแรงโน้มถ่วง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายโชค ชูเชิด  
ชุดน้ำหล่อเย็นระบบแรงโน้มถ่วง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายโชค ชูเชิด  
ชุดน้ำหล่อเย็นระบบแรงโน้มถ่วง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพงศพัศ มาเจริญ  
ชุดน้ำหล่อเย็นระบบแรงโน้มถ่วง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายฉัตรธเนตร พรหมเรนทร์  
ชุดน้ำหล่อเย็นระบบแรงโน้มถ่วง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายจิรายุ อยู่สุข  
ชุดน้ำหล่อเย็นระบบแรงโน้มถ่วง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทลัยการอาชีพสระบุรี 

นายสราวุฒิ ขำดี  
ชุดน้ำหล่อเย็นระบบแรงโน้มถ่วง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายกานต์นิธิ รัชตปกรณ์  
ชุดน้ำหล่อเย็นระบบแรงโน้มถ่วง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวพิชญา มนตรี  
น้ำยาล้างจานผักหวามมะกรูด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวกาญจนี ย่างโบเจริญ  
น้ำยาล้างจานผักหวานมะกรูด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาววุฒิพร แสนท้าว  
น้ำยาล้างจานผักหวามมะกรูด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวนิภาพร คล้ายสุวรรณ  
น้ำยาล้างจานผักหวามมะกรูด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวพนิดา สิงห์ทอง  
น้ำยาผักหวานมะกรูด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวศศิธร ป้อมประสาร  
น้ำยาล้างจานผักหวานมะกรูด 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวมุทิตา ช้อนทอง  
เจลล้างมือสระเเหน่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวจิราวรรณ แจ่มใจ  
เจลล้างมือสะระแหน่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวกัญญารัตน์ พ่วงดี  
เจลล้างมือสะระแหน่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวกัญญารัตน์ พ่วงดี  
เจลล้างมือสะระแหน่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอริสรา ด้วงเงิน  
เจลล้างมือสะระแหน่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวอริสรา ด้วงเงิน  
เจลล้างมือสะระแหน่ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายธนพล รื่นวงษ์  
เครื่องหยอดเมล็ดพกพา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายนักรบ สุระเสียง  
เครื่องหยอดเมล็ดพกพา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายสุวพิชญ์ ปัญญาศิริวัฒน์  
เครื่องหยอดเมล็ดพกพา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายครินทร์ แก้วพวง  
อุปกรณ์ช่วยตัดวัสดุแผ่นบาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายกิตติธัช ศรีธรรมรัก  
อุปกรณ์ช่วยตัดวัสดุแผ่นบ้าง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายสุรเชษฐ์ เชื้อมีแรง  
อุปกรณ์ช่วยตัดวัสดุแผ่นบาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายอดิศักดิ์ เถื่อนวงษ์  
อุปกรณ์ช่วยตัดวัสดุแผ่นบาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายณัฐวุฒิ ถีระมัด  
อุปกรณ์ช่วยตัดวัสดุแผ่นบาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยลัยการอาชีพสระบุรี 

นายณัฐวุฒิ ถีระมัด  
อุปกรณ์ช่วยตัดวัสดุแผ่นบาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายนครินทร์ แก้วพวง  
อุปกรณ์ช่วยต้ดวัสดุแผ่นบาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายเทวิน จันสวัด  
อุปกรณ์ย้ายต้นไม้ในกระถาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายเทวิน จันสวัด  
อุปกรณ์ย้ายต้นไม้ในกระถาม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายรัชชานนท์ กระปุกนาค  
อุปกรณ์ย้ายต้นไม้ในกระถาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
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นางสาวธนิตา การะเกตุ  
อุปกรณ์ย้ายต้นไม้ในกระถาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายสธน สุภาพ  
อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายจีระพงษ์ อุประ  
อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายยงยศ บุญมาหล้า  
อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายพรชัย เลิศอนันต์  
อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายชยพล พลเยี่ยม  
อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายชัยชนะ คนึงเหตุ  
อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาววิภารัตน์ อ่ิมอุดม  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวอริสรา อินนา  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวกรพินธิ์ จันทะคีรี  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวพัชรินทร์ โพธิราช  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวพัชรินทร์ โพธิราช  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายศักดิกรณ์ ท้วมพุดซา  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายอดิศักดิ์ เพ็งนุ่ม  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายบุญทวี มนัสโสภณ  
อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT 

รอง
ชนะเลิศ 

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
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นางสาวปราณี คำแก้ว  
อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวรัชนีวรรณ ตากรวดดี  
อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวจิราลักษณ์ บุญภักดี  
อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายธนบุญศรีโชค ไทยสงคราม  
อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายธีระพงษ์ นวลปลั่ง  
อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายพิษณุ ประสงค์ทรัพย์  
อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวรจเรช เสนาปิน  
อุปกรณ์ควมคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นายจักรินทร์ เทพจิตร์  
อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

นางสาวรัชนีวรรณ ตากรวดดี  
อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจักรินทร์ เทพจิตร์  
อุปกรณ์ควบคุมนำ้ในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจิราลักษณ์ บุญภักดี  
อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบIOT 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนบุญศรีไชค ไทยสงคราม  
อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธีระพงษ์ นวลปลั่ง  
อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายบุญทวี มนัสโสภณ  
อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบIOT 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปราณี คำแก้ว  
อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบIOT 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นายพิษณุ ประสงค์ทรัพย์  
อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิศาชล ฟักไข่  
การแข่งขันทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายธีระพงษ์ คำถนอม  
การแข่งขันทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวเพ็ญศรี พิกุล  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมใน
การผลิตเชื้อเพลิงก้อน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายชนาธิป เพิ่มวิชา  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมใน
การผลิตเชื้อเพลิงก้อน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายคมสัน สิทธิวงศ์  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมใน
การผลิตเชื้อเพลิงก้อน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาววราภร แหล่งหล้า  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสบู่
จากสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขาม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวอรนภา อินทรปาลิต  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสบู่
จากสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขาม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นางสาวสุพิชญา มิตรจิต  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสบู่
จากสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขาม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

นายวิศวะ เฉลิมวัฒน์  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกุลสุนภา สวนสุข  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงสนคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิริภัสสร ดวงสะอาด  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางสาวรินมร จำปาทอง  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิดา สายแสน  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปนัดดา แวงวรรณ  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธาดา สมนึก  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอืน่ 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนากร วรากรจารุกุล  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวฐิติรัตน์ คงสุวรรณ  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นายศิรชาโชตน์ รักณรงค์  
สกอร์บอร์ดไร้สาย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกิตติภณ ชัยยะ  
เครื่องอบสมุนไพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวัยวัฒน์ มั่นเจริญ  
เครื่องอบสมุนไพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนังคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณัฐพล ลิ้มประยูรสวัสดิ์  
เครื่องอบสมุนไพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวญาณวรรณ อินทศร  
เครื่องอบสมุนไพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธีรวุฒิ มองเพชร  
เครื่องอบสมุนไพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนังงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายดนุสรณื วันเด่น  
เครื่องคั้นน้ำมะนาว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวัฏจักร ป้องจันทา  
เครื่องคั้นน้ำมะนาว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานครธกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวญาณวรรณ อินทศร  
เครื่องคั้นน้ำมะนาว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นายมนสิช เมาลิกุล  
เครื่องคั้นน้ำมะนาว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนะกงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนัท เยาวยอด  
อุปกรณ์ช่วยถอนตะปู 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุวศิน กุศลพันธุ์  
อุปกรณ์ช่วยถอนตะปู 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายคุณนนท์ เฟ่ืองหัตถกิจ  
อุปกรณ์ช่วยถอนตะปู 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนวพร สุขใจ  
บัสจ่ายไฟอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายบวรลักษณ์ ศิลป์สกุลเจริญ  
บัสจ่ายไฟอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศุภลักษณ์ ชาติเผือก  
บัสจ่ายไฟอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชลธิชา เฉลยชล  
บัสจ่ายไฟอเนกประส่งค์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด สำนักคณธกรรมการการศึกษา 

นางสาวเพ็ญนภา แดงพงษ์  
จักรยานเก็บสายยาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมันญา วันทา  
จักรยานเก็บสายยาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นายภานุวัฒน์ พรมพิมพ์  
จักรยานเก็บสายยาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุภาภรณ์ ชำนาญจิตร  
จักรยานเก็บสายยาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเกรียงไกร ประเสริฐการ  
จักรยายเก็บสายยาง 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นายพิษณุ ประสงค์ทรัพย์  
อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณัฐชานนศ์ สังข์พราม  
ตู้สำรองไฟป้องกันเมื่อไฟฟ้าดับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นายสุริยา ว่องไว  
ตู้สำรองไฟป้องกันภัยเมื่อไฟฟ้าดับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นายฉัตรชัย ศรีนางแย้ม  
ตู้สำรองไฟป้องกันภัยเมื่อไฟฟ้าดับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนครินทร์ แก้วพวง  
น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวประภาพร จันทร์กระจ่าง  
น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอัจฉราวดี ภาคกลาง  
น้ำหอมปรับอาการโมกราชินี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอัจราวดี ภาคกลาง  
น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวประภาพร จันทร์กระจ่าง  
น้ำหอมปรับอากาศโมงราชินี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนครินทร์ แก้วพวง  
น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววิภารัตน์ อ่ิมอุดม  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววิภารัตน์ อ่ิมอุดม  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพัชรินทร์ โพธิราช  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอริสรา อินนา  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอริสรา อินนา  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกรพินธิ์ จันทะคีรี  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอดิศักดิ์ เพ็งนุ่ม  
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ระบบน้ำวน 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นายวีระจักร สาระเดช  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายธรชัย มูลเหล้า  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายชินดนัย บานเย็น  
ทักษะเครื่องยนต์เล็กโซลีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายทวีเดชกร เชิดชูศิลป์  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายณัฐพล ทองสูงเนิน  
ทักษะงานกลึงชิ้นงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายเชาวลิต สร้อยระย้า  
ทักษะงานวัดละเอียด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายฐิติพงศ์ ชมพูเอก  
ทักษะงานวัดละเอียด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายกรินทร์ พ่ึงทิม  
ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

นายธีรพัฒน์ ไตรทอง  
ทักษะมาตรวิทยามิติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวอรวี จอกแก้ว  
ทักษะมาตรวิทยามิติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายอิสระ ม่วงเพชร  
ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(CAD-CAM) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด 
แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายศุภกิตติ์ วิมุติบุตร  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมบิลคอมโทรลเลอร์ PLC การ
แข่งขนัทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายกฤษณงศ์ หน่วยจันทึก  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมบิลคอมโทรลเลอร์ PLC การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายเจษฎา ผิวสุข  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมบิลคอมโทรลเลอร์ PLC การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายพงศกร ปราโมทย์  
ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายจรัวรวี คงดีเพียร  
ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

นายภูรี โกจินอก  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายณัฐพนธ์ รอดปิ่นทอง  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวณิชาภัทร เหลืองศรี  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวมนัสนันท์ ทองยอด  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายพงศกร แจ่มจันทร์  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายอัฑฒพงศ์ เซ่งเครือ  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวมนทราทิพย์ รอดสิน  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวนัทชา ทองมาก  
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

นางสาวสุธิตา สังข์ทอง  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาววรรณิภา วงษ์สุวรรณ  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวนาตยา เส็งแสงทอง  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวณัฐธิดา จันทราบุตรี  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวสุพิชญา มิตรจิต  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายสัณห์พิชญ์จันทร์ตะกุด  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวนิชานันท์ บุญยพัฒนา  
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาววรางคณา ส่องแสง  
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

นางสาวศิลารัตน์ จันทร์แจ่ม  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุม
วิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวมิตา เจริญกิจพิพัฒนา  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวอรนภา อินทรปาลิต  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายภูวเดช ศิริพูน  
การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวพัชรินทร์ ปุ่มประเสริฐ  
การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. 
วันที่ 22-25 ก.พ.64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวกุลกัลยา ปักเคเต  
ซอด้วง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.
64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวมัณฑิตา แซ่ย่าง  
ขิมสาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 ก.พ.
64  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายธรรมรัตน์ ภักศรีวงษ์  
ขลุ่ยเพียงออ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะ

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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สั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการอวท. วันที่ 22-25 
ก.พ.64  

นายเจตริน บุญรื่น  
ทักษะการประกวดดนตรีโฟล์คซอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายดนัย ได้ระเบียบ  
ทักษะการประกวดดนตรีโฟล์คซอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายญาณโรจน์ ผิวอ่อน  
ทักษะการประกวดดนตรีโฟล์คซอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประกวด แสดง แข่งขันและประชุมวิชาการ
อวท. วันที่ 22-25 ก.พ.64  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายจักรินทร์ เทพจิตร์  
สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายพิษนุ ประสงค์ทรัพย์  
สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายธีรพงษ์ นวลปลั่ง  
สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวรจเรข เสนาปิ่น  
สิ่งปนะดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายธนบุญศรีโชค ไทยสงคราม  
สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวรัชนีวรรณ ตากรวดดี  
สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจิราลักษณ์ บุญภัคดี  
สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวปราณี คำแก้ว  
สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายบุญทวี มนัสโสภณ  
สิ่งประดิษฐ์ Smart Helmet การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายวีรงุฒิ ดอกคำ  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายศักดิ์ดา แตงสี  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคัวกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายจักกริช หอมนวล  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายนันทการ เทียมสรวง  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายกฤษกร โพธิ์ศรีรัตน์  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวณัฐฤทัย มากธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายกนกศักดิ์ เพ็ชรมณี  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายขวัญชัย มีภักดี  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายณัฐกิตติ์ มูนวงษ์  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวดารารัตน์ ทรงสะอาด  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวจิราพร แซ่จึง  
สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวพรพรรณ โพธิ์ดำรงค์  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อนการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวพรพรรณ โพธิ์ดำรงค์  
สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวอรพิน ถินนารัตน์  
สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวกัลยารัตน์ โคกเพ็ชร์  
สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวนฤมล วุฒิชัยรังสร  
สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวกนกรดา คุณนาม  
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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นางสาวกัญญารัตน์ ถอยรัมย์  
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาววรรณนิภา พลูธนะ  
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  

รอง
ชนะเลิศ 

 อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวศิรประภา ชัชวารี  
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายพัสยศ พัดน้อย  
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวสุพิชฌาย์ มีขวัญ  
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวมุฑิตา โสภากุล  
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กิ่งกระถิน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายกิตติกรณ์ ฝ่ายคำมี  
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายยงยศ บุญมาหล้า  
ทักษะงานกลึงกัดตัดใสชิ้นงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานประชุมวิชาการอวท. ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 
23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายณัฐวุฒิ กีระมัด  
ทักษะงานกลึงกัดตัดใสชิ้นงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท. ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 
23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายวิชาญชัย หยินมีลาภ  
ทักษะมาตรวิทยา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิชาชีพระยะสั้น งานประชุมวิชาการอวท. ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 
มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

นายสุริยา งามประเสริฐ  
ทักษะมาตรวิทยา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น งานประชุมวิชาการอวท. ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 
มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายกฤษดา บุญชู  
ทักษะการเขียนโทรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์PLC การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งาน
ประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี  

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายชัชวาล พัดน้อย  
ทักษะการเขียนโทรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์PLC การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งาน
ประชุมวิชาการอวท. ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายกริชฤทธิ์ ศรีคำ  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท. ภาค
กลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายจรัสรวี คงดีเพียร  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท. ภาค
กลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายภูรี โกจินอก  
ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท. 
ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายรัตนพล สุขสงวน  
ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท. 
ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตติธัช วิจิตรธำรงชัย  
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายวรเชษฐ์ โพธิ์นิล  
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายอัครรินทร์ ลาภเกิด  
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายอานันดา ทองตะเภา  
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท. ภาค
กลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายกรพล ดารารัตน์ศิลป์  
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท. ภาค
กลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายวัฒนากรณ์ สุนทโรทก  
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวชลภรณ์ จอมสง่า  
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท. ภาคกลาง ครั้งที่ 28 
วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นางสาววิลาสินี เพชรพลอย  
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 
วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายฉัตรชัย วันภักดี  
ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 
23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายดุสิต สอนฤทธิ์  
ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 
23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายวิชาญชัย หยินมีลาภ  
ทักษะมาตรวิทยา การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 
มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายสุริยา งามประเสริฐ  
ทักษะมาตรวิทยา การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 
มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายยงยศ บุญมาหล้า  
ทักษะงานกลึงกัดตัดใสชิ้นงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 
23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายณัฐวุฒิ กีระมัด  
ทักษะงานกลึงกัดตัดใสชิ้นงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 
23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายกฤษดา บุญชู  
ทักษะการเขียนโทรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์PLC การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุม
วิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายชัชวาล พัดน้อย  
ทักษะการเขียนโทรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์PLC การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุม
วิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายกริชฤทธิ์ ศรีคำ  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาค
กลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจรัสรวี คงดีเพียร  
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาค
กลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี  

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายภูรี โกจินอก  
ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.
ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายรัตนพล สุขสงวน  
ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.
ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายอานันดา ทองตะเภา  
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาค
กลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายกรพล ดารารัตน์ศิลป์  
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาค
กลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นางสาวชลภรณ์ จอมสง่า  
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 
วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นางสาววิลาสินี เพชรพลอย  
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 
วันที่ 23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายฉัตรชัย วันภักดี  
ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 
23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายดุสิต สอนฤทธิ์  
ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานประชุมวิชาการอวท.ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 
23-27 มี.ค.64 ณ วท.สิงห์บุรี 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาภาค
กลาง 

นายภูรินท์ บุราคร  
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายเอกณเดช ชวนะพงศ์  
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายศุภกร เมฑสั้น  
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ถอดถุงมือยาง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวชลธิชา เอ็มอาบ  
สิ่งประดิษฐ์ Mimi smart farm การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวพัทธิ์ธีรา เรืองรังสี  
สิ่งประดิษฐ์ Mini smart farm การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาา
จังหวัดสระบุรี 

นายกริชฤทธิ์ ศรีคำ  
สิ่งประดิษฐ์ Mini smart farm การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นายวิริทธิ์พล ดนตรีเจริญ  
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวกัลยารัตน์ โคกเพ็ชร์  
สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวนฤมล วุฒิชัยรังสรรค์  
สิ่งประดิษฐ์ ผักหวานนมสด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 
6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรัชนีวรรณ ตากรวดดี  
สิ่งประดิษฐ์ Mini smart farm การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวปราณี คำแก้ว  
สิ่งประดิษฐ์ Mini smart farm การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวจิราลักษณ์ บุญภักดี  
สิ่งประดิษฐ์ Mini smart farm การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวจรัสรวี คงดีเพียร  
สิ่งประดิษฐ์ Mini smart farm การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
วันที่ 6-7 เม.ย 64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณข์องชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

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

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้าน
ความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

 
 1.) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 1.1) เชิงปริมาณ 

- จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 383 คน จากจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 387 คน 

 - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 492 คน จากจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 494 คน 
 1.2) เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เรียนระดับ ปวช. 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 98.97 
 - ผู้เรียนระดับ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 99.60 
   ค่าเฉลี่ยรวม = 99.32  ค่าคะแนน = 5   มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 1.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  
 2.) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
 ---ไม่มีผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)--- 
 
 



57 

 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
 ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ปรากฏผลดังนี้ 

 
 1.) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    
 1.1) เชิงปริมาณ   
 - จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 
70 คน 
 - จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  15 คน 
 1.2) เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   คิดเป็นร้อยละ 
21.4 เทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด ในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี    
 1.3) ผลสะท้อน 
 จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ มีผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จการประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์  
 
 2.) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 2.1) เชิงปริมาณ 
 จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับจังหวัด 22 รายการ  
 จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค 9 รายการ 
 2.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ชนะเลิศ 14 รายการ  
                                            รองชนะเลิศอันดับ1  5 รายการ  
                                            รองชนะเลิศอันดับ2  3 รายการ                                         
 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค   ชนะเลิศ 3 รายการ   
                                          รองชนะเลิศอันดับ1  1 รายการ  
                                          รองชนะเลิศอันดับ2 4 รายการ  
                                          รองชนะเลิศอันดับ3 1 รายการ 
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 2.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.1) เชิงปริมาณ  
 - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 517  คน สำเร็จการศึกษา 333  คน 
 - จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า  567  คน สำเร็จการศึกษา  479  คน 
 1.2) เชิงคุณภาพ 
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ  64.41 
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ  84.48 
 คิดเป็นผู้สำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นรอ้ยละ 74.91    
 มีค่าคะแนน  4   มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
 1.3) ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือแนะแนวผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน   
จากร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.   และระดับ ปวส. ร้อยละ 74.91  
 
 2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

2.1) เชิงปริมาณ  
- จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. รวมทั้งสิ้น 1795  คน  
- จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  1792 คน 
*หมายเหตุ คิดเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ  ไม่คิดรวมนักศึกษาฝึกงาน   

ในภาคเรียน2/2563 
2.2) เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 99.83 
มีค่าคะแนน = 5   มีคุณภาพอยู่ในระดับ   ยอดเยี่ยม 
2.3) ผลสะท้อน 
สถานศึกษาได้รับรางวัล  ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  ระดับชาติ ระดับเหรียญเงิน ประจำปี

การศึกษา 2563 
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3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา  
3.1) เชิงปริมาณ 
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. และ ปวส. มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน       
  ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ  จำนวน 607 คน 
3.2) เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. มีงานทำในสถานประกอบการ 
  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ  61.8  
  มีค่าคะแนนอยู่ที่ 3 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
3.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 
  2) จุดเด่น  
 1) จุดเด่นด้านความรู้  

        ผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ 99.32 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ด้านความรู้) มีคุณภาพ
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  

 2) จุดเด่นด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
       ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ชนะเลิศและเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค 14 รายการ        

       ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ชนะเลิศและเข้าแข่งขันต่อในระดับชาติ 8 รายการ     
 3) จุดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
        สถานศึกษามีผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  ระดับชาติ ระดับเหรียญเงิน ประจำปี
การศึกษา 2563  และมีผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 99.83 มีค่า
คะแนน = 5  มีคุณภาพอยู่ในระดับ   ยอดเยี่ยม 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
 1.เพ่ิมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
 2.เพ่ิมจำนวนผู้ประกอบการจากการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ให้มีจำนวนมากข้ึน 
 3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลการแข่งขันตั้งแต่ระดับเหรียญทองแดงเพ่ิมข้ึน ทั้งในระดับจังหวัด 
ภาค และระดับชาติ 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 1).สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านทักษะและการประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
และหน่วยงานต่าง ๆ 
 2).สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านทักษะวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
 1.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามขั้นตอน 
 1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีค่าคะแนน = 5 
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ สถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
 
 2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ กำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม  
 2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 4 สาขาวิชา  จากสาขางานทั้งหมด 24 
สาขาวิชา  
 2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ = 16.67  มีค่าคะแนน = 1  
ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา 
 2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
 1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100.00 
 1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
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 2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน การจัดการเรียน
การสอน  
 2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 81 คน 
 2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100.00 
 2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ คุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน  
 
 3) การจัดการเรียนการสอน  
 3.1) เชิงปริมาณ :  1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 81 คน  
                      2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 81 คน 

 3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย 81 คน 
 4. จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน 81 คน 
 5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ 81 คน 

 3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
 3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
 
 4.) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
 4.1) เชิงปริมาณ :  1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 81 คน 

 2. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชา
เป็นปัจจุบัน 81 คน 
 3. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 81 คน 
 4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจ ในการเรียน 
81 คน 
 5. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอ่ืนๆ 
81 คน 

 4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  แบบคัดกรองเพ่ือจำแนกผู้เรียนเป็น
กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา และแบบบันทึกประวัตินักเรียน  โดยร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 100 
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 4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการชั้นเรียน  
 

5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
5.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ   81 
คน  
                      2. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 81 คน 
                      3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 81 คน 
                     4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 81 คน 
                     5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ 81 คน 
5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   ร้อยละ 100  
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน 
 
6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ
เรียนการสอน จำนวน 123 ห้อง 
6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพการ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน

การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว 1000/1000 Mbps.    
 1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  
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2.) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการ พัฒนาให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรือ
งานฟาร์ม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 
3.) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง  
3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก  
 
4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือต่อผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จำนวนผู้เรียนที่ใช้
บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 1682 คน  
4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ผลการประเมิน
ภาพรวม มีค่าคะแนน = 4  มีระดับคุณภาพ = ดีเลิศ  
4.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนใช้บริการศูนย์วิทยบริการร้อยละ 81.56 
 
5.) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ
เรียนการสอน จำนวน 123 ห้อง 
5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพการ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
-การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.2 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียน แผนฝึกอาชีพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
-ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
1.3 ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
-ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
-จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
-จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
1.4 ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
-การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
1.5 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จำนวน 11 สาขาวิชา)  
การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี  
ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) เชิงปริมาณ : 1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จำนวน 11 สาขาวิชา  
                 2.จำนวนผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี = 436 คน 
1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ค่าคะแนน = 5 มี
ระดับคุุณภาพ = ยอดเยี่ยม 
1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี สถานประกอบการที่ทำความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จำนวน 14 แห่ง และวิทยาลัยฯมีกระบวนการทำงานครบถ้วนตามขั้นตอน 
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  2) จุดเด่น  
  หลักสูตรวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานด้วยทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ จึงได้แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนที่
หลากหลาย  อีกทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ RMS และ ศธ.02 มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผล
ประเมินการเรียนร้อยละ 100  รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  สนับสนุนให้แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมให้มากขึ้น 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  วิทยาลัยฯควรจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสำหรับครูผู้สอน  โดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รองรับ Thailand 4.0 
 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1.) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าคะแนน = 5  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
 
2.) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน  
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3.) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 4  โครงการ  ได้แก่   
               โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่  (ไม่สามารถออกให้บริการได้เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด19) 
               โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์  (ไม่สามารถออกให้บริการได้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด19) 
               โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)  
               โครงการบริการชุมชน  (ไม่สามารถออกให้บริการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัส โควิด19) 
3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา คุณภาพยอดเยี่ยม  
3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษา
ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1.) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 
2563 มีจำนวนทั้งสิ้น  25  ผลงาน 
1.2) เชิงคุณภาพ :  สถานศึกษาคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดและได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 3 ชิ้นงาน  ระดับเหรียญเงิน  8 
ชิ้นงาน  ระดับเหรียญทองแดง 5 ชิ้นงาน   
1.3) ผลสะท้อน : นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้มาพัฒนาประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความต้องการและใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้  รวมทั้งนำไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 
 

  2) จุดเด่น  
  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการสร้างความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน สมาคม องค์กรต่างๆ สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ  ได้รับ
ความร่วมมือ และการสนับสนุนส่งเสริมเงินทุนการศึกษา สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงภูมปิัญญาท้องถิ่น ในการ
จัดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทำให้ปริมาณ
จำนวนสถานประกอบการและผู้เรียนระบบทวิภาคีมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
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  3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1.) ควรพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนและประสานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
 2.) พัฒนาและส่งเสริมสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ แต่ละแผนกวิชา เพื่อระดมเงิน
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลน 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  สถานศึกษาควรเพิ่มจำนวนโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญมาสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ให้ครบทุกสาขางาน และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านออกบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ให้แก่บุคคล ชุมชน ชมรม สมาคมองค์กรต่างๆ มากยิ่งข้ึน ทั้งในและต่างประเทศ  ครูและผู้เรียนส่ง
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และผลงานในสนามของเอกชนหรือตามชมรมต่างๆให้มากขึ้นเพ่ือเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 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)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 3 45 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 63 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 66.32 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 4 8 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 63 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 96.92 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 80.00 

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

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 81.82 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 66.32 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 93.17 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 96.92 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 88.25 

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

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์
เพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net)  

2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
3. โครงการสอบประเมินความรู้ตามสภาพจริง 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะและ

พัฒนาผู้เรียน 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันและ

แก้ไขขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
4. โครงการตามแนวทางพระราชดำริ เช่น 

โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือ

รายวิชาเรียน 
3. โครงการสำรวจความต้องการในด้านความรู้

ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการนิเทศการสอน 
2. โครงการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การเรียนการสอนของครูผู้สอน  
3. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็คความเร็วสูง 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารเรียน 
ห้องน้ำและไฟฟ้า 

2. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพและสถานที่
พักผ่อนของนักเรียนนักศึกษา 

3. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่โรงอาหาร 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
2. โครงการอาชีวอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
3. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix It Center) 
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการร่วมมือบันทึกข้อตกลง 
2. โครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนให้ความรู้กฎ

จราจรและภัยยาเสพติด 
3. โครงการพัฒนาครูด้านการสอนออนไลน์ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 1. โครงการการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษา 

ระดับปวช.3 และปวส.2 
3. โครงการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ

ท่ีอยู : 290 ต.บานครัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี

18270 

โทร: 0-3628-1295 

E-mail:

thaluang.cementhaianusorn@gmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

12 (ปวช.) 

12 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1310 (ปวช.) 

1136 (ปวส.)

จำนวนครู

81

ผูอำนวยการ นายเฉลิมชนม

เวทสรากุล

โทร 0816413936

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

88.25
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 87.66 81.82

2. การจัดการอาชีวศึกษา 90.24 93.17

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 95.00

รวม 89.60 88.25

ขอมูลแกไขเมื่อ 2021-08-07 เวลา 17:31:24



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย

อนุสรณ

ท่ีอยู : 290 ต.บานครัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี

18270 

โทร: 0-3628-1295 

E-mail:

thaluang.cementhaianusorn@gmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

12 (ปวช.) 

12 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1310 (ปวช.) 

1136 (ปวส.)

จำนวนครู

81

ผูอำนวยการ นายเฉลิมชนม

เวทสรากุล

โทร 0816413936

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

88.25
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 87.66 81.82

2. การจัดการอาชีวศึกษา 90.24 93.17

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 95.00

รวม 89.60 88.25

ประเด็นที่
2562 2563

Score Score

1.1 ดานความรู 100.00 100.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 52.00 68.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 82.11 66.32

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 52.00 52.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 100.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 96.92

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80.00 80.00

ขอมูลแกไขเมื่อ 2021-08-07 เวลา 17:31:24


