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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพ 
การศึกษา โดยสาระส าคัญในมาตราท่ี 48 ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ         
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร  ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและรองรับ          
การประกันคุณภาพภายนอกต่อไป  

  

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคมวก เห ล็ก จึง ไ ด้ด า เนินการประกัน คุณภาพภายในสถาน ศึกษา               
ประจ าปีการศึกษา 2560 และบัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน  คณะครู อาจารย์ 
บุคลากร ของสถานศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพจึงใคร่ขอขอบคุณไว้          
ณ โอกาสนี้ 

    

คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   

        กันยายน 2561 
 



 
 

ส่วนที่ 1  
บทสรุปของผู้บริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นสถานศึกษาขนาดกลางมีการจัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 9 สาขาวิชา และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
จ านวน 7 สาขาวิชา มีจ านวนนักเรียน นักศึกษา ท้ังส้ินในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนท้ังส้ิน 1,056 คน 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังส้ิน 80 คน  

 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ                 
มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการศึกษาชาติ ซึ่งการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษามีการก าหนด เป้าหมายท่ีจะมีระบบจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางโดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จทางการบริหารการจัดการในแต่ละด้าน 
 

 สรุปผลงานประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ในปีการศึกษา ๒๕๖๐             
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) มีสาระส าคัญ พอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี ้
  

ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยใช้ระบบบริหารราชการแผนปฏิบัติราชการตามโครงสร้างทุกขั้นตอน ด าเนินนโยบาย
การบริหารงานตามฝ่ายบริหารท้ัง ๔ ฝ่าย โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กก ากับดูแลขั้นตอนการ
บริหารให้เป็นไปตามแผนงานมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ีได้ต้ังไว้ และเกิดผลดีต่อทางราชการ ดังนี้ 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา  
1. สถานศึกษามีความพร้อมเรื่องอาคารสถานท่ี  และภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ 
2. บุคลากรอยู่ในวัยหนุ่มสาว กระตือรือร้น  มุ่งมั่นในการท างาน  มีความสามัคคีท างานเป็นทีมได้ดี 
3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4. การสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  ส่งเข้าประกวดแข่งขัน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาการเก็บข้อมูลท่ีพร้อมใช้งาน รวดเร็วและครอบคลุม  ทุกหน่วยงานสามารถน าข้อมูลท่ีเก็บ

ไปใช้งานได้จริง 
2. การพัฒนาครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ในวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบอยู่

เสมอ 
3. การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคันให้ลดน้อยลง 
4. การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมของ ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนอย่างเต็มตัว 



 
 

5. แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคต 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในอนาคต  โดยก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งได้จัดท ารูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
4. โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
5. โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
6. โครงการนิเทศการสอน 
7. โครงการพัฒนาวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ 
8. โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและพิธีลงนามความ

ร่วมมือ 
9. โครงการความร่วมมือทางการศึกษา และแลกเปล่ียนวิชาการ 
10. โครงการการศึกษาไร้พรมแดน (ผู้พิการ) 
11. โครงการอบรมความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ 
12. โครงการคณิตคิดเร็ว 
13. โครงการแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 
14. โครงการอบรมทางวิชาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
15. โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง) 
16. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก 
17. โครงการอบรมซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED LCD 
18. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
19. โครงการจัดซื้อหนังซื้อเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
20. โครงการอบรม Google Apps For Education ส าหรับผู้เรียน 
21. โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
22. โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่วยสอน 
23. โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
24. โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
25. โครงการสอบปลายภาค 
26. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
27. โครงการสอบวัดแววความรู้ความถนัดด้านวิชาชีพ 
28. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
29. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพผู้เรียน 
30. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) 



 
 

31. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู 
32. โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
33. โครงการเร่งประสิทธิภาพก่อนสอนครูอาชีวศึกษา 
34. โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
35. โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา และฝึกอาชีพ 
36. โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีร่วมกันจัด

การศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กกับ สถานประกอบการ 
37. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
38. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
39. โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
40. โครงการสอน 108 อาชีพ 
41. โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
42. โครงการป้องกันส่ิงเสพติดในสถานศึกษา (อบรมป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์) 
43. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
44. โครงการ อาชีวะอาสา “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์” 
45. โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการออกกลางคัน 
46. โครงการจัดท าแฟ้มประวัติประจ าตัวผู้เรียน 
47. โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
48. โครงการศึกษาสภาพปัญหาผู้เรียน 
49. โครงการพบนักเรียน นักศึกษา (Home room) 
50. โครงการติดตามและจัดท าข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
51. โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
52. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
53. โครงการแนะแนวเครือข่าย 
54. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
55. โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่วิชาชีพ 
56. โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุเกมส์ 
57. โครงการปลูกจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม และสร้างพลังรักษ์โลก 
58. โครงการพิธีไหว้ครู 
59. โครงการ  Big Cleanning Day 
60. โครงการวิธีธรรมวิถีพุทธ 
61. โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
62. โครงการ “ท าความดี จิตอาสา” 
63. โครงการท าความสะอาดแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน 
64. โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ 



 
 

65. โครงการปรับนิสัยใช้ชีวิต ให้พอดี 
66. โครงการปลูกจิตส านึกด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
67. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
68. โครงการพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
69. โครงการพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
70. โครงการวันปิยมหาราช 
71. โครงการประชุมวิชาการ อวท. ทุกระดับ 
72. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อวท. 
73. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
74. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช 
75. โครงการ 12 สิงหามหาราชินี 
76. โครงการครอบครัวศีล 5 
77. โครงการธรรมศึกษา 
78. โครงการสอบนักธรรม 
79. โครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
80. โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
81. โครงการวันวชิราวุช 
82. โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
83. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS  
84. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
85. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
86. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
87. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
88. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
89. โครงการวิทยาลัยอุ่นใจ (คุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา) 
90. โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
91. โครงการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) โดยการเข้าร่วม

การแข่งขัน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  “ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.” 
โดยได้รับรางวัลดังนี้ 

 

ระดับภาค 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขัน“ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.” ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 25 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสระบุรี 

 

ระดับชาติ 
รางวัลชมเชย (เหรียญทองแดง) การแข่งขัน“ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ระดับ ปวส.” ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับชาติ ครั้งท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2560     
ระหว่างวันท่ี 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ที่ต้ัง   66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรี 18180 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3634 -4673    Fax. 0 – 3634 – 4088 
ประวัติวิทยาลัย   

  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
เดิมใช้ช่ือว่า  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่งท่ี 2 ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2540 เริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2540 บนเนื้อท่ีประมาณ 64 ไร่  ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2541 
และเปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร
อ านวยการ 3 ช้ัน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ช้ัน 1 หลัง และอาคารฝึกงาน 4 ช้ัน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ   
วันท่ี 18 ธันวาคม 2542  วิทยาลัยเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2543        
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาไ ด้มีค า ส่ัง เป ล่ียน ช่ือวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่ ง ท่ี  2                      
เป็น วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ปัจจุบันต้ังอยู่ เลขท่ี 66 หมู่  9 ถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย           
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 หมายเลขโทรศัพท์ 0  – 3634 – 4673                                
Fax. 0 – 3634 – 4673  

 

ขนาดและที่ต้ัง 
เนื้อท่ีประมาณ 64 ไร่  วิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับชุมชนตลาดมวกเหล็ก 
ทิศใต้   ติดกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
ทิศตะวันออก  ติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก 
ทิศตะวันตก  ติดกับถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจสังคม การเมือง 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีบริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด้านทิศ

ตะวันตก จดถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับ ชุมชนตลาดมวกเหล็ก ด้านทิศใต้ติดต่อ
กับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  พื้นท่ีให้บริการได้แก่อ าเภอต่างๆในจังหวัดสระบุรี  คือ อ าเภอมวกเหล็ก        
อ าเภอแก่งคอย อ าเภอวังม่วงและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ จากอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาฯลฯ         
จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี  มีผู้ประกอบอาชีพหลายด้าน  ท้ังด้านการเกษตร  และด้าน
อุตสาหกรรม ดังนั้นภายในชุมชนจึงประกอบไปด้วย ผู้รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ และเกษตรกร 
และอาชีพอื่น ๆ 
 



 
 

2.2 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.2.1 ปรัชญา  (Philosophy) 

  ฝีมือเยี่ยม     เปี่ยมคุณธรรม     วิชาการเลิศล้ า     น าสังคม  
 

 2.2.2 อัตลักษณ ์(Uniqueness) 
  ฝีมือเยี่ยม 
 

 2.2.3 เอกลักษณ์ (Identity) 
   บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

 2.2.4 วิสัยทัศน์  (Vision)   
   ผลิตและพัฒนาก าลังคน มีสมรรถนะได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียนโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 2.2.5  พันธกิจ (Mission)  
  1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล 

  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
  3. วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  4. ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 

5. สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2.2.6 เป้าประสงค์ 
1. ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  สามารถน า 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
  2. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการโดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่าง
สูงสุด 

3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน  เป็นส าคัญ  และบูรณาการ  
คุณธรรม จริยธรรม จัดการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง 

4. พัฒนาการระบบบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
5. จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       2.2.7 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียน ด้านภาษาต่างประเทศ 

  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย 

  กลยุทธ์ที่ 7  จัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทวิภาคีทุกสาขางาน 

  กลยุทธ์ที่ 8  สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

  กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนาเครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน 

  กลยุทธ์ท่ี 11  เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่

สังคม 

  กลยุทธ์ท่ี 12  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด 

  กลยุทธ์ที่ 13  สร้างเครือข่าย สอนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ 14  พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ 15  ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ 16  พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

  กลยุทธ์ท่ี 17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น 

  กลยุทธ์ที่ 18  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่ 19  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 

  กลยุทธ์ที่ 20  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ 

  กลยุทธ์ที่ 21  พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 

  กลยุทธ์ท่ี 22  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก 

  กลยุทธ์ที่ 23  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 

 
 
 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นายราชิน   โพธิโต 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นายราชิน   โพธิโต 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นกัศึกษำ 

นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยวชิำกำร 
นายอนุสรณ์  หาญอาษา 

 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 

 
งำนบุคลำกร 

นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์ 
 

งำนกำรเงิน 

นางสาวมาลี   กอจันกลาง 
 

งำนกำรบัญช ี
นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ์ 

 

งำนพัสด ุ
นายอนุสรณ์   หาญอาษา 

 
งำนอำคำรสถำนท่ี 

นายสุนทร  สีบูจันดี 
 

งำนทะเบียน 
นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีรกุล 

 
งำนประชำสัมพันธ์ 
นายไมตรี  ไชยชมภู 

 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
นางสาวณัฏฌา   กรรณรัตน์ 

 
งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

นายณรงค์ชัย  กรศิริวิภา 
 

งำนควำมร่วมมือ 

นายสหรัฐ  ถูกจิตร 
 

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นายวสันต์   สมวงษ์สา 
 

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

นายจักรพงค์   ถิ่นไกล 
 

งำนกิจกรรมนกัเรียน นักศกึษำ 
นายศักดา   ข าเขียว 

 
งำนครูที่ปรึกษำ 

นางสาวศิริโฉม   วิชัย 
 

งำนปกครอง 

นายศักด์ิชาย  ชูเรณู 
 

งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

นางศิริณภา   กุลสุวรรณ 
 

งำนสวัสดิกำรนักเรียน นกัศึกษำ 
นางสาววรรณิภา  ประสมทอง 

 
งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

นายปานเทพ   ข าละเอียด 
 

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
 

งำนวัดผลและประเมินผล 
นางสาวศุภมาส  บุญศรีวงษ์ 

 

งำนวิทยบริกำรและห้องสมดุ 
นางสาวณัฏฌา   กรรณรัตน์ 

 
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

นายภัทรพงษ์  โลบุญ 
 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นายวุฒิพงศ์  เปลือยศรี 

 

สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
นายไชยยา  กุลสุวรรณ 

 
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

นายศักดิ์ชาย  ชูเรณ ู
 

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

นายสหรัฐ  ถูกจิตร 
 

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 

นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
 

สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 

นายอนุสรณ์   หาญอาษา 
 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายศักดา  ข าเขียว 

 
สำขำวิชำกำรบัญชี 

นางสาวลีลาวดี   พรหมบิน 
 

สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 

นางสาวณัฐฐินันท์   เก้าสกุล 
 

สำขำวิชำกำรโรงแรม 

นางสาวศิริโฉม  วิชัย 
 

สำขำวิชำสำมัญ สัมพันธ์ 

นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ 
 

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 

นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ 
 

สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 

นายพีรพงษ์  ศรีโมรา 
 



2.4 คณะกรรมการบริหารของสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดต้ังของสถานศึกษาก าหนด 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง 

1 นายพศ               อดิเรกสาร ประธานกรรมการ 4 

2 นายอนุสรณ์         หาญอาษา ผู้แทนครูหรือคณาจารย ์ 4 

3 นายชยันต์           ส่องประเสริฐ ผู้แทนผู้ปกครอง 4 

4 นายวีระ             พลพิทักษ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 4 

5 นายกิตติพงศ์        มหิพันธ์ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 

6 นายบุญส่ง           คุณสมบัติ ผู้แทนศิษย์เก่า 4 

7 พระหลอด           เขมจิตโต 
ผู้แทนภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

อื่นในพื้นท่ี 
4 

8 พระครูวิสิฐกิจ      จาณุกูล 
ผู้แทนภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

อื่นในพื้นท่ี 
4 

9 นายสวัสด์ิ           โสมรักษ์ ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

10 นายโอฬาร          สีฟ้า ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

11 นายสมบัติ          แก้ววิสูตร ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

12 นายกฤติกร         วาดเขียน ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

13 นายชาญวิทย์       ชัยธีราศักด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

14 นายถนัด            จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

15 นายชินวงค์         พงษ์นุ่มกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

16 ว่าท่ีร้อยตรีกิตติวุฒิ  รุ่งเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

17 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 4 



2.5 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.5.1 ตารางแสดงจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. แรกเข้าของรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และส าเร็จการศึกษา              
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 

ผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุ่น 

ผู้เรียนที่จบ
การศึกษา 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ออก 

กลางคนั 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ไม่จบ 

การศึกษา 

ร้อยละ ปีการศกึษา 
๒๕๕๘ 

ปีการศกึษา 
๒๕๖๐ 

ปกต ิ ทวิภาคี ปกต ิ ทวิภาคี 
การบัญชี 26 - 17 - 65.38 9 34.62 - - 

ธุรกิจค้าปลีก - 5 - 1 20.00 3 60.00 1 20.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 - 28 - 62.22 12 26.67 5 11.11 

ช่างยนต์ 90 - 23 - 25.56 65 72.22 2 2.22 

ช่างซ่อมบ ารุง 59 - 31 - 52.54 28 47.46 - - 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 38 - 20 - 52.63 14 36.84 4 10.53 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 21 - 12 - 57.14 9 42.86 - - 

ช่างก่อสร้าง - 8 - 6 75.00 2 25.00 - - 

การโรงแรม - 9 - 4 44.44 5 55.56 - - 

รวม 279 22 131 11 47.18 147 48.83 12 3.99 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 2.5.2 ตารางแสดงจ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. แรกเข้าของรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕9 และส าเร็จการศึกษา              
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 

ผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุ่น 

ผู้เรียนที่จบ
การศึกษา 

ปีการศกึษา 
๒๕๖๐ 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ออก 

กลางคนั 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ไม่จบ 

การศึกษา 

ร้อยละ ปีการศกึษา  
๒๕๕9 

ปกต ิ ทวิภาคี ปกต ิ ทวิภาคี 
การบัญชี - 17 - 15 88.24 2 11.76 - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 27 - 24 88.89 1 3.70 2 7.41 

เทคนิคยานยนต์ - 14 - 13 92.86 1 7.14 - - 

เทคนิคซ่อมตัวถัง - 9 - 6 66.67 2 2.22 1 11.11 

เครื่องมือกล - 11 - 10 90.91 - - 1 9.09 

ไฟฟ้าก าลัง - 22 - 22 100 - - - - 

อิเล็กทรอนิกส์ - - - - - - - - - 

โยธา - 6 - 4 66.67 2 3.33 - - 

รวม - 106 - 94 88.68 8 7.55 4 3.77 

 
        2.5.3 ตารางแสดงค่าร้อยละ ของจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นและส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

 

หลักสูตร/ระดับชั้น 

 

ผู้เรียนแรกเข้าของ
รุ่น 

ผู้เรียนที่จบ
การศึกษาปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 
ร้อยละ 

ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาค ี
   ปวช. 279 22 131 11 47.18 
   ปวส. - 106 - 94 88.68 
 รวม 279 128 131 105 57.74 



 
 

2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันป ี 
 (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายนของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 

ยานยนต์ 67 - - 65 - - 33 - - 165 

ไฟฟ้าก าลัง 84 - - 47 - - 28 - - 159 

อิเล็กทรอนิกส์ 15 - - 21 - - 14 - - 50 

ก่อสร้าง - 13 - - 15 - - 6 - 34 

ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 66 - - 31 - - 36 - - 133 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49 - - 33 - - 38 - - 120 

การบัญชี 32 - - 19 - - 19 - - 70 

การโรงแรม - 5 - - 12 - - 4 - 21 

ธุรกิจค้าปลีก - 13 - - 14 - - 3 - 30 

รวม 313 31 - 216 41 - 168 13 - 782 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันป ี(ต่อ) 
 (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายนของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 

ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป ี

รวม 
1 2 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

เทคนิคยานยนต์ - 17 8 - 14 - 39 

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - 5 - - 7 - 12 

ไฟฟ้าก าลัง - 18 19 - 25 - 62 

โยธา - 3 20 - 8 - 31 

เครื่องมือกล - 14 - - 12 - 26 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 25 - - 28 - 53 

การบัญชี - 22 12 - 17 - 51 

รวม - 104 59 - 111 - 274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.7 ข้อมูลบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 
2.7.1 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน 
(คน) 

 
สถานภาพ 

ใบประกอบ
วิชาชีพ 

 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
สอ

น 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

า 
ปริ

ญ
ญ

าต
รี 

ช่างยนต์ 5 4 1 5 - - - 5 - 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 5 3 2 5 - - - 5 - 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 - 3 - - 1 2 - 

ช่างก่อสร้าง 3 2 1 3 - - - 3 - 

ช่างซ่อมบ ารุง 4 3 1 4 - - - 4 - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 1 4 - - 1 3 - 

การบัญชี 4 3 1 4 - - 1 3 - 

การโรงแรม 1 1 - 1 - - - 1 - 

ธุรกิจค้าปลีก 2 1 1 2 - - 1 1 - 

เทคนิคพื้นฐาน 3 1 2 3 - - - 3 - 

ทักษะชีวิต 5 2 3 5 - - 1 4 - 

รวม 39 26 13 39 - - 5 34 - 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

2.7.2 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 
 

ฝ่าย/ งาน 

 
 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วร

าว
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

งานบริหารงานท่ัวไป 2 - - - 2 

งานบุคลากร 1 - - - 1 

งานการเงิน 1 - - - 1 

งานการบัญชี 1 - - - 1 

งานพัสดุ 3 - - - 3 

งานอาคารสถานท่ี 1 - - - 1 

งานทะเบียน 1 - - - 1 

งานประชาสัมพันธ ์ 1 - - - 1 

รวม 11 - - - 11 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - - 1 

งานความร่วมมือ 1 - - - 1 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 1 - - - 1 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - - 1 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 1 - - - 1 

รวม 6 - - - 6 

 
 
 



 
 

2.7.3 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)  
 

 
 
 

ฝ่าย/ งาน 

 
 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วร

าว
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 

งานครูท่ีปรึกษา 1 - - - 1 

งานปกครอง 1 - - - 1 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 - - - 1 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 - - - 1 

รวม 6 - - - 6 

ฝ่ายวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - - 1 

งานวัดผลและประเมินผล 1 - - - 1 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - - 1 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - - 1 

งานส่ือการเรียนการสอน 1 - - - 1 

รวม 5 - - - 5 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.7.4 จ านวนบุคลากรอื่นๆ (ต่อ)  
 

 
 
 

ฝ่าย/ งาน 

 
 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วร

าว
 

นักการภารโรง 6 - - - 6 

ยามรักษาการ 1 - - - 1 

พนักงานขับรถ 2 - - - 2 

รวม 8 - - - 8 

รวมทั้งสิ้น 36 - - - 36 

 
 



2.8 ข้อมูลหลักสูตร 

2.8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 9 สาขาวิชา 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ 
ช่างซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 

ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การโรงแรม การโรงแรม 
 

2.8.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) จ านวน 7 สาขาวิชา 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
เครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
ไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 

โยธา โยธา 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

2.9 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 

ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 
อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ/อาคารห้องสมุด 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอื่นๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 10 



 
 

2.10 ข้อมูลงบประมาณ 

รายการ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร 3,267,700.- 
งบด าเนินงาน 3,935,200.- 
งบลงทุน 750,000.- 
งบเงินอุดหนุน 9,235,550.- 
งบรายจ่ายอื่น 2,348,700.- 

รวมทั้งสิ้น 19,537,150.- 
 

2.11 ข้อมูลรางวัลและผลงานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.12 ข้อมูลรางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

1 
การประกวด ส่ิ ง ประ ดิษ ฐ์ขอ งคนรุ่ น ใหม่         
ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560          
(นายบพิตร  วงศ์เจริญ) 

คณะกรรมการ

อ านวยการ 
- 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

2 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นายบพิตร  วงศ์เจริญ) 

ประธาน

กรรมการการ

ตัดสินทักษะ 

(ปวช.) 

- 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

3 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาต ิ
(นายราชิน  โพธิโต) 

กรรมการการ

ตัดสินทักษะ 

(ปวส.) 

- 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

4 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นายราชิน  โพธิโต) 

ประธาน

กรรมการการ

ด าเนินงาน 

(ปวช.) 

- 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

5 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรม “ทักษะ
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับ
ภาค ภาคกลาง (นายจักรพงค์  ถิ่นไกล) 

ครูผู้ควบคุม - 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

6 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรม “ทักษะ
การเขียนแบบก่อสร้ างด้วยคอมพิวเตอร์” 
ระดับชาติ (นายจักรพงค์  ถิ่นไกล) 

ครูผู้ควบคุม - 
วิทยาลัยเทคนิค

ราชบุรี 

7 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
เทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ การประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง  
(นายอนุสรณ์  หาญอาษา) 

คณะกรรมการ

และเลขานุการ 
- 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 

 

 



 
 

2.12 ข้อมูลรางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

8 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
เทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ การประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง  
(นายพีรพงษ์   ศรีโมรา) 

คณะกรรมการ - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

9 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
เทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ การประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง  
(นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์) 

คณะกรรมการ - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

10 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นายอนุสรณ์  หาญอาษา) 

กรรมการและ

เลขานุการการ

ด าเนินงาน 

(ปวช.) 

- 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

11 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นายอนุสรณ์  หาญอาษา) 

กรรมการและ

เลขานุการการ

ตัดสินทักษะ 

(ปวช.) 

- 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

12 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นายเริงชัย  ก้านล าใย) 

กรรมการ - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

13 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นายสุนทร  สีบูจันดี) 

กรรมการ - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

14 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นายอัศวิน  ตั้งพรชัย) 

กรรมการ - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 



 
 

2.12 ข้อมูลรางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

15 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นายนัฐพล  แก้วเมฆ) 

กรรมการ - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

16 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นางสาวศุภมาส  บุญศรีวงษ์) 

กรรมการ - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

17 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  
(นางเสาวภาคย์  โพธิ์งาม) 

กรรมการ - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

18 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายศักดิ์ชาย  ชูเรณู) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

19 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีรกุล) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

20 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายณรงค์ชัย  กรศิริวิภา) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

21 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวศริิโฉม  วิชัย) 

ครูท่ีปรึกษา 

(รองชนะเลิศ

อันดับ 1) 

เหรียญทอง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

22 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวอรดี  สีแดง) 

ครูท่ีปรึกษา 

(รองชนะเลิศ

อันดับ 1) 

เหรียญทอง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

23 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายศักดิ์ชาย  ชูเรณู) 

ครูท่ีปรึกษา 

(รองชนะเลิศ

อันดับ 1) 

เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 



 
 

2.12 ข้อมูลรางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

24 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายณรงค์ชัย  กรศิริวิภา) 

ครูท่ีปรึกษา 

 (รองชนะเลิศ

อันดับ 1) 

เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

25 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่      ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”           
(นายไชยยา  กุลสุวรรณ) 

ครูท่ีปรึกษา - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

26 

การประกวด ส่ิ ง ประ ดิษ ฐ์ขอ ง คนรุ่ น ใหม่        
ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย”์           
(นางศิริณภา  กุลสุวรรณ) 

ครูท่ีปรึกษา - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

27 

การประกวด ส่ิ งประ ดิษ ฐ์ขอ ง คนรุ่ น ใหม่        
ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์”           
(นายศักดิ์ชาย  ชูเรณู) 

ครูท่ีปรึกษา - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

28 

การประกวด ส่ิ ง ประ ดิษ ฐ์ขอ ง คนรุ่ น ใหม่        
ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์”           
(นายณรงค์ชัย กรศิริวิภา) 

ครูท่ีปรึกษา - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

29 

การประกวด ส่ิ ง ประ ดิษ ฐ์ขอ งคนรุ่ น ใหม่        
ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์”           
(นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีรกุล) 

ครูท่ีปรึกษา - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

30 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่      ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“หมวกกันน็อคยุคใหม่”         
(นางสาวศิริโฉม  วิชัย) 

ครูท่ีปรึกษา - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

31 

การประกวด ส่ิ ง ประ ดิษ ฐ์ขอ ง คนรุ่ น ใหม่        
ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“หมวกกันน็อคยุคใหม่”         
(นางสาวอรดี  สีแดง) 

ครูท่ีปรึกษา - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 



 
 

2.12 ข้อมูลรางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

32 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวอุไรภรณ์  เกษรทอง) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

33 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายพีรพงษ ์ ศรีโมรา) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

34 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายอนุสรณ์  หาญอาษา) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

35 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวอุไรภรณ์  เกษรทอง) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

36 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

37 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวศุภมาส  บุญศรีวงษ์) 

ครูท่ีปรึกษา - อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

38 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวมาลี  กอจันกลาง) 

ครูท่ีปรึกษา - อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

39 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์) 

ครูท่ีปรึกษา - อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

40 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายนัฐพล  แก้วเมฆ) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

41 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายจ ารูญ  ก้านล าใย) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

 



 
 

2.12 ข้อมูลรางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

42 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายหลอด  สุริวงศ์) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

43 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวศิริโฉม  วิชัย) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

44 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวอรดี  สีแดง) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

45 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายสุนทร  สีบูจันดี) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

46 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายอัศวิน  ตั้งพรชัย) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

47 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายจ ารูญ  ก้านล าใย) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

48 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายหลอด  สุริวงศ์) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

49 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวศิริโฉม  วิชัย) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

50 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวอรดี  สีแดง) 

ครูท่ีปรึกษา เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 



 
 

2.13 ข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

1 

การแข่ ง ขัน ทักษะวิ ชาชีพสถาปัตยกรรม 
“ ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง ด้ ว ย
คอ ม พิ ว เ ต อ ร์ ”  ร ะ ดั บ ภ าค  ภ าคก ล า ง            
(นายประกฤษฎิ์  ตรีคุณา) 

รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เหรียญทอง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2 

การแข่ ง ขัน ทักษะวิ ชาชีพสถาปัตยกรรม 
“ ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง ด้ ว ย
คอ ม พิ ว เ ต อ ร์ ”  ร ะ ดั บภ าค  ภ าคก ล า ง             
(นายวรวุฒิ  บุญชิต) 

รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เหรียญทอง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3 

การแข่ ง ขัน ทักษะวิ ชาชีพสถาปัตยกรรม 
“ ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์” ระดับชาติ  
(นายประกฤษฎิ์  ตรีคุณา) 

ชมเชย เหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี 

4 
การแ ข่ง ขันทักษะวิ ชาชีพสถาปัตยกรรม 
“ ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์” ระดับชาติ (นายวรวุฒิ  บุญชิต) 

ชมเชย เหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี 

5 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวอัญลีญา  น้อยสนิท) 

รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เหรียญทอง อาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

6 

การประกวด ส่ิงประ ดิษ ฐ์ของคนรุ่น ใหม่       
ระ ดับอาชีว ศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี  
ประจ าปีการศึกษา 2560  
(นางสาววิลาวัณย์  แนวประเสริฐ) 

รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เหรียญทอง อาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

7 

การประกวด ส่ิงประดิษ ฐ์ของคนรุ่น ใหม่         
ระดับอาชีว ศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี  
ประจ าปีการศึกษา 2560  
(นายนิกร  พันธุวงษ์) 

 (รองชนะเลิศ

อันดับ 1) 
เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

8 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวสุทธิดา  ชาวลุ่มบัว) 

 (รองชนะเลิศ

อันดับ 1) 
เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

 

 



 
 

2.13 ข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

9 

การประกวด ส่ิงประดิษ ฐ์ของคนรุ่น ใหม่        
ระดับอาชีว ศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี  
ประจ าปีการศึกษา 2560  
(นางสาวสิราวรรณ  สวนอาด) 

(รองชนะเลิศ

อันดับ 1) 
เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

10 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายมนตรี  สืบวงษ์) 

(รองชนะเลิศ

อันดับ 1) 
เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

11 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายนันทวัฒน์  ศรีสงคราม) 

(รองชนะเลิศ

อันดับ 1) 
เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

12 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวตะวันฉาย  โคชมัด) 

รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เหรียญทอง อาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี 

13 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายศรายุทธ  ธรศรี) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

14 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายจิระพงศ์   เสริฐเตียน) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

15 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายณัฐพงษ์   พ่อค้าช้าง) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

16 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายฤทธิเดช  แซ่ผู่) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

17 

การประกวด ส่ิงประดิษ ฐ์ของคนรุ่น ใหม่       
ระ ดับอาชีว ศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี  
ประจ าปีการศึกษา 2560  
(นายคณาพงศ์  ปานพวงแก้ว) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

 

 



 
 

2.13 ข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

18 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายไชยกฤต  จั่นขุนทด) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

19 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายอาทิตย์   แก้วระหนั) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

20 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายสิทธิเบศร์  แสงวิเศษ) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

22 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายอัครพล  บุบผา) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

23 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายพงษ์พัฒน์ ลูกหินออ่น) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

24 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายธวัชชัย  กางกรณ์) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

25 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายจิณณวัตร  อินทร์เจริญ) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

26 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายอภิสิทธิ์  อ้นชะดา) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

27 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวภูมริน  นาราช) 

เข้าร่วม - อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

28 

การประกวด ส่ิงประดิษ ฐ์ของคนรุ่น ใหม่       
ระดับอาชีว ศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี  
ประจ าปีการศึกษา 2560  
(นางสาวมินตรา  แทนพุดซา) 

เข้าร่วม - อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 



 
 

2.13 ข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

29 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวปภาวรินทร์  โกจินอก) 

เข้าร่วม - อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

30 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวเมพิยา เผ่าต๊ะใจ) 

เข้าร่วม - อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

31 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวกัญญารัตน์  ชมภู) 

เข้าร่วม - อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

32 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายชลกร  ม่วงปาน) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

33 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายสุพจน์  สายบัว) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

34 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายวีรวุฒิ  ศรีสง่า) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

35 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายเจริญทรัพย์  เกตุสุดา) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

36 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายอานนท์  เรือนศรี) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

37 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 3จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายนิธิพล  สงวนเชาว์) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

38 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายกรินรัตน์  ศึกดี) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

 



 
 

2.13 ข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

39 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายอดิศร  พันธุ์โคกกรวด) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

40 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายประกฤษฎิ์  ตรีคุณา) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

41 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายกศิน  วัตตพันธ์) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

42 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายธราวุฒิ ธรารัมย์) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

43 

การประกวด ส่ิงประดิษ ฐ์ของคนรุ่น ใหม่       
ระดับอาชีว ศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี  
ประจ าปีการศึกษา 2560  
(นางสาวสุชาวดี  ลองจ านงค์) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

44 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวสุพรรษา  ไขทะเล) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

45 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวศยามล  จ่าบาล) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

46 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวปิยธิดา  มาลา) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

47 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายณัฐวุฒิ  อนุโลม) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

48 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวศศิกานต์  สุ่มมาตย์) 

- เหรียญทองแดง อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 



 
 

2.13 ข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

49 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ขอคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวพิมพ์พิมล  ศิริวงศ์) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

50 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวพันพัสสา  มาลาวิทยา) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

51 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นางสาวมินธาดา  แก้วจีน) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

52 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายสมศักดิ์  ใจสิงห์) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

53 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายพีรพงษ์  ศรีลานุช) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

54 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายอภิรักษ์  วารี) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

55 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายกฤษณะ  ทานกระโทก) 

- เหรียญเงิน อาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

56 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560   
“หมวกกันน็อคยุคใหม่”           
(นางสาววิลาวัณย์  แนวประเสริฐ) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

57 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“หมวกกันน็อคยุคใหม่”           
(นางสาวตะวันฉาย  โคชะมัด) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 

 



 
 

2.13 ข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

58 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” 
(นายวีรยุทธ  ศรีอ่อน) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

59 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย”์ 
(นายวรากร  เปล้ืองทุกข์) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

60 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” 
(นายปณิธาน  ของสันเทียะ) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

61 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” 
(นายไชยวัฒน์  นาคเม้า) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

62 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นายไชยกฤต  จ่ันขุนทด) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

63 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นายอัครพล  บุบผา) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

64 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นายอาทิตย์  แก้วระหัน) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 

 

 



 
 

2.13 ข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 

ท่ี รายการรางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงานที่จัด 

65 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นายศรายุทธ  ธงศรี) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

66 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นายสิทธิเบศร์  แสงวิเศษ) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

67 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นายจิระพงศ์  เสริฐเตียน) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

68 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นายนิกร  พันธุวงษ์) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

69 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นางสาวสุทธิดา  อัตถาล า) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

70 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นางสาวสิราวรรณ  สวนอาด) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

71 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560         
“รถสามล้อโซล่าเซลล์” 
(นายมนตรี  สืบวงษ์) 

ชมเชย - 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 

 

 



 
 

2.14 ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 2.14.1 วิสัยทัศน์   
   ผลิตและพัฒนาก าลังคน มีสมรรถนะได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียนโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 2.14.2 พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล 

  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
  3. วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  4. ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 

5. สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2.14.3 เป้าประสงค์ 
2. ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  สามารถน า 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
  2. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการโดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่าง
สูงสุด 

6. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน  เป็นส าคัญ  และบูรณาการ  
คุณธรรม จริยธรรม จัดการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง 

7. พัฒนาการระบบบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
8. จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 

    2.14.4 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียน ด้านภาษาต่างประเทศ 

  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย 

  กลยุทธ์ที่ 7  จัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทวิภาคีทุกสาขางาน 

  กลยุทธ์ที่ 8  สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 



 
 

  กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนาเครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน 

  กลยุทธ์ท่ี 11  เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่

สังคม 

  กลยุทธ์ที่ 12  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด 

  กลยุทธ์ที่ 13  สร้างเครือข่าย สอนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ 14  พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ 15  ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน 

  กลยุทธ์ท่ี 16  พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น 

  กลยุทธ์ที่ 18  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่ 19  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 

  กลยุทธ์ที่ 20  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ 

  กลยุทธ์ท่ี 21  พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 22  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก 

  กลยุทธ์ที่ 23  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.15 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. จัดท าแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ การศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

- โครงการสอนซ่อมเสริม 
- โครงการท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
- โครงการพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน 

2. จัดท าแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ การศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  

- โครงการสอนซ่อมเสริม 
- โครงการท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
- โครงการพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน 

3. จัดท าแผนพัฒนาการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีวิทยาลัย จัดซื้อ
วัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

- โครงการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดซื้อ 
จัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  ส่ือประกอบการ
เรียนการสอนทุกปี 
- โครงการจัดระดมทุนเพื่อ
จัดซื้อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา  



 
 

2.15 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในโดย

หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

1. จัดการสอนซ่อมเสริมส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มจะไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

- โครงการสอนซ่อมเสริม 
- โครงการพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอน 
- โครงการท าวิจัยในช้ัน
เรียน 

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ - การน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ
และบริการวิชาชีพ 

- กิจกรรมตอบปัญหา
วิชาการในวันท่ี 5 ธันวา
มหาราช 

- โครงการพัฒนาครูด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

- โครงการอบรมส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

- โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- โครงการนิทรรศการทาง
วิชาการประจ าปี 

 3. ครูท่ีปรึกษาควรเอาใจใส่  ก ากับ
ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน
นักศึกษา 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

- โครงการสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมการเข้าพบครูท่ี
ปรึกษา   



 
 

2.15 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 4. ควรจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ
ฝึก  อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียน
ในแต่ละสาขาวิชาเพิ่มขึ้นให้
เพียงพอ  เหมาะสม  และ
รายงานแยกสาขาวิชาเพื่อให้
รายงานว่าสาขาใดได้รับ
งบประมาณเพียงพอสาขาใดท่ียัง
ไม่เพียงพอ  เหมาะสม 

- โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน
ทุกปี 

- มอบหมายผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายและบันทึก
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 

- การดูแลและบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักรก่อน 
และหลังการเรียนการสอน 

 5. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ี 

- จัดประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุนร่วมกัน 

- อบรมบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภาระหน้าท่ี      
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลกร 

 6. การส ารวจหรือประเมินผลทุก
ครั้งควรน าผลการประเมินไป
ปรุงปรุงพฒันา 

- สรุปและรายงานผลจากการ
ประเมินทุกครั้ง 

- ท าแผนพัฒนาจากผลการ
ประเมินท่ีต้องปรับปรุงไป
ปฏิบัติ 

 7. การรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 1 กิจกรรม ควรแยก
รายละเอียดเช่นมีสาขาอะไรบ้าง
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเท่าไร 

- จัดประชุมช้ีแจงรูปแบบการ
รายงานผลการด าเนิน
โครงการ  

 8. ควรแจ้งรายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีจัดท าในโครงการ 

- จัดประชุมช้ีแจง
รายละเอียดการรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ  

 



 
 

2.15 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 9. การเผยแพร่ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ควรจัดท าใน
ลักษณะเผยแพร่บทคัดย่อหรือ
เนื้อหา 5 บท 

- โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศเผยแพร่ข้อมูล 

 10. ควรมีการประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศเพื่อจะได้น าไปใช้ได้
อย่างสะดวก 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

-ประชุมคณะกรรมการ
ประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ 

 11. ควรจัดการประเมินภายใน
สาขาวิชาทุกปีเพื่อพัฒนาจาก
ส่วนย่อยสู่สถานศึกษา 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบทุก
สาขา 

- ประชุมช้ีแจง 
- ก ากับ ติดตาม รายงานผล

แต่ละสาขา 
- จัดการประเมินภายใน

สาขาวิชา 
 12. ควรอบรมให้ความรู้เรื่อง

มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินภายนอกเพื่อ
เตรียมพร้อมรับการประเมิน 

- ประชุมช้ีแจง 
- จัดอบรม สร้างความรู้

ความเข้าใจ 
- การมอบหมายงานให้มีส่วน

ร่วมในการท าประกัน
คุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 



 
 

2.15 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกโดย 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 

1.  มีคณะกรรมการระดับจังหวัด
สระบุรี  ท่ีวิทยาลัยท าความ
ร่วมมือในการวิเคราะห์หา
คุณภาพข้อสอบมาตรฐานท่ีใช้
แล้ว  เพื่อหามาตรฐานข้อสอบ
และจัดท าเป็นคลังข้อสอบของ
สถานศึกษาและระดับจังหวัด
สระบุรี 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้
ความเข้าใจ    ท าความ
ร่วมมือในการวิเคราะห์หา
คุณภาพข้อสอบมาตรฐานท่ี
ใช้แล้ว 
- การมอบหมายงานให้มี
ส่วนร่วมในการท าจัดท าเป็น
คลังข้อสอบ 

 2. ควรมีการก าหนดให้ครูผู้สอน
จัดท าแผนการสอนเป็นปัจจุบัน    
มีคณะกรรมการหรือ
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผู้
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการ
สอนให้เป็นการปฏิบัติท่ีดี 
(Good Practices)  ของ
สถานศึกษา 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอก
เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของ
แผนการสอน 
- จัดประชุมครูและคณะ 
กรรมการ ผู้เช่ียวชาญช้ีแจง
การจักท าแผนการสอนท่ีมี
คุณภาพ 
- มอบหมายครูผู้สอน
รับผิดชอบ จัดท าแผนการ
สอนเป็นปัจจุบันและได้
คุณภาพ 

 3. ควรมีการจัดท าแผนจัดหา
ครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณให้
เพียงพอและตามรายวิชาท่ีเปิด
สอนโดยการส ารวจความต้องการ
ของแต่ละแผนกวิชาและน ามา
เป็นแผนจัดหาครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 

 

-จัดท าแผนจัดหาครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ 
- ประชุมครูทุกรายวิชาท่ี
สอนส ารวจความต้องการ
ครุภัณฑ์ในการเรียนการ
สอน 
- โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน 
ทุกปีงบประมาณ 



 
 

2.15 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 4. ควรมีการน าเทคโนโลยีมา
สนับสุนนการเรียนการสอน          
การปฏิบัติงานให้มาก เพื่อลด
การจ้างครูจ้างพิเศษสอน ท่ีมี
แนวโน้มการเปล่ียนงานบ่อยอัน
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
นักเรียนในภาพรวมของวิทยาลัย 

 

 - ให้การสนับสนุนครูผู้สอน
น าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การเรียนการสอน          
การปฏิบัติงานให้มากกว่า
ในปัจจุบัน 

 5. ควรมีการพัฒนาบุคคลากรใน
ด้านการประกันคุณภาพทุกด้าน  
เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

-  ประชุมช้ีแจง  
-  จัดอบรมสร้างความรู้

ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพทุกด้าน   

-  การมอบหมายงานให้มี
ส่วนร่วมในการท า   
ประกันคุณภาพทุกด้าน
ของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ประกอบด้วย ๔  มาตรฐาน 12 ประเด็นการ
ประเมิน ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ มีความรู้       

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

1.1 ด้านความรู้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิตต้ังแต่ ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 
  ๑.๑.๒ ร้อยละของ ผู้ส า เร็จการ ศึกษาท่ี ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                
(ด้านความรู้) 
  ๑.๑.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 
  ๑.๑.๔ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ ชุมชนท่ีมีระดับความพึงพอใจ               
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๑.๕ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดีประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ              
ต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑.๒.๒ ร้อยละของ ผู้ส า เร็จการศึกษาท่ี ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                     
(ด้านทักษะวิชาชีพ) 
 
  ๑.๒.๓ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ ชุมชนท่ีมีระดับความพึงพอใจ              
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 
  ๑.๒.๕ จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา

เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 

  ๑.๓.๑  มีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ          
กิจนิสัยท่ีดี 
 ๑.๓.๒  มีโครงการปลูกฝังความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 ๑.๓.๓  มีโครงการปลูกฝังการเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 ๑.๓.๔  มีโครงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  ๑.๓.๕  ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนท่ีมีระดับความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
 
 

 

 

 



 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี ้
  ๒.๑.๑ สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
  ๒.๑.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   
 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี ้
  ๒.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ๒.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
  ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในช้ันเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
 ๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 

เรียบร้อย ปลอดภัยและมีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน          

ศูนย์วิทยบริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

  ๒.๓.๒ สถานศึกษา มีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๓ สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (๓) มาตรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (๔) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
   (๕) มีการจัดระบบเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง(RMS) 
   (๖) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๔ สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ                
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง
การศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๔.๑ สถานศึกษามีการจัดสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
  ๒.๔.๒ สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ๒.๔.๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
  ๒.๔.๔   สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 

 

 

 



 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ  
  ๓.๑.๒ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ         
ทวิภาคี 
  ๓.๑.๓ สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม                
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร(ทุนการศึกษา/วัสดุ/อุปกรณ์/ผู้เช่ียวชาญ/               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พระสงฆ์) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ๓.๑.๔ สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๓.๒.๑  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๓.๒.๒  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้เรียน 
  ๓.๒.๓  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ 
  ๓.๒.๔  มีการน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
  ๓.๒.๕  มีการน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา 
เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้โดดเด่น ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

 ๔.๑ ด้านความโดดเด่นของผู้เรียน   
  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ 
  ๔.๑.๒ ผลการแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ๔.๑.๓ ผลการแข่งขันอื่น ๆ 
 

 ๔.๒ ด้านความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับ
ของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ผลการเพิ่มวิทยฐานะ 
  ๔.๒.๒ ผลการประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

 ๔.๓ ด้านความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ 
  สถานศึกษามีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  ๔.๒.๒ ผลงานด้านความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ 
 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงล าดับตามมาตรฐาน                
และประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส า เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้       

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

1.1 ด้านความรู้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา โดยสรุปประเด็นการประเมินได้ดังนี้ 

1.1.1 ผลสัมฤทธิ ์

     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ

แนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาใน ระดับดีมาก  

1.1.2 จุดเด่น 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 88.68 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิต         

ต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๑๐๐.๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ด้านความรู้)   

ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๘๒.๖๔  มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา    

(V-NET)  ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  สถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ 85.25               

มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

1.1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กควรเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

 

 

 



 
 

1.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อและเป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 

 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี โดยสรุปประเด็นการ
ประเมินได้ดังนี้ 

1.2.1 ผลสัมฤทธิ ์

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะวิชาชีพ     

และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ ใน            

การปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

มีสุขภาวะท่ีดี ในระดับดีมาก ดังนี้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 88.68 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ     

ต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 87.85 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ด้านทักษะ) 

สถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ 88.25 มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา    

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๖๑.๖๒ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือ

ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  

1.2.2 จุดเด่น 

   ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 88.68 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ   

ต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 87.85 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ด้านทักษะ)

สถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ 88.25 มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

สมรรถนะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

1.2.3 จุดที่ควรพัฒนา 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี และ ควรหาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลการแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐานและวิชาชีพต้ังแต่ระดับเหรียญทองแดงเพิ่มขึ้น 

 
 
 



 
 

1.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

     วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อและเป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านทักษะวิชา
พื้นฐานและวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม โดยสรุปประเด็นการประเมินได้ดังนี้ 

1.3.1 ผลสัมฤทธิ ์

    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ในระดับดีมาก ดังนี้ 

 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติ ความภูมิใจ สร้างกิจนิสัยท่ีดี และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย จ านวน 83 โครงการ               
มี โครงการปลูกฝังความมี จิตสาธารณะ และมี จิตส า นึกรักษ์ ส่ิ งแวดล้อม จ านวน 14 โครงการ                         
และสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์
ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
 

1.3.2 จุดเด่น 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติ ความภูมิใจ สร้างกิจนิสัยท่ีดี และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย จ านวน 83 โครงการ               
มี โครงการปลูกฝังความมี จิตสาธารณะ และมี จิตส านึกรักษ์ ส่ิ งแวดล้อม จ านวน 14 โครงการ                         
และสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์
ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

 

1.3.3 จุดที่ควรพัฒนา 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรเพิ่มจ านวนโครงการปลูกฝังการเคารพกฎหมายเคารพ
สิทธิของผู้อื่นมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข 



 
 

1.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ                
หรือศึกษาต่อ และเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยสรุปประเด็นการประเมินได้ดังนี ้

2.1.1 ผลสัมฤทธิ ์
     วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม ก าหนดรายวิชาใหม่ 
รวมถึง น าผลจากการวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงในปีการศึกษา ๒๕๖๐   

2.1.2 จุดเด่น 
   หลักสูตรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

และตลาดแรงงานด้วยทรัพยากรบุคลากรครูท่ีมีศักยภาพ จึงได้แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนท่ี
หลากหลาย มีการพัฒนารายวิชา น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผลประเมิน
การเรียน  

2.1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
   สนับสนุนให้แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระบบ         

ทวิภาคีเพิ่มขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
2.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาส าหรับ
ครูผู้สอน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รองรับ Thailand 4.0 

 
 
 

 



 
 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยสรุปประเด็นการประเมินได้ดังนี้ 

2.2.1 ผลสัมฤทธิ ์
   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีครู ท่ีมี คุณวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด               

และตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และตรงกับสาขางานท่ีสอนท้ังในระดับ ปวช.และ ปวส. 
2.2.2 จุดเด่น 

    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัย เพื่อแก้ปัญหา
ในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ 

2.2.3 จุดที่ควรพัฒนา 
   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาเพิ่ม
ทักษะวิชาชีพ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูจัดท างานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น 

2.2.4  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนให้

เพียงพอในสาขาวิชาท่ีต้องรองรับ Thailand 4.0 โดยเฉพาะรายวิชาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยสรุปประเด็นการประเมินได้ดังนี้ 

2.3.1 ผลสัมฤทธิ ์
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีหลักการบริหารจัดการบุคลากรโดยการแบ่งหน้าท่ีการบริหารงาน
อย่างชัดเจน มีปฏิทินปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาจากผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ           
ท้ัง ๔ ฝ่าย มีการจัดสรรพื้นท่ีการใช้งานอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าตารางการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน พื้นท่ี      
สีเขียว มีระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ ส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ และห้องประชุม เป็นต้น 
 
 
 
 



 
 

2.3.2 จุดเด่น 
  บุคลากรทุกคนต้ังแต่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ  
    งานศูนย์ข้อมูลมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบ log in มีการส ารองข้อมูล
ไฟล์ SQL และก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

2.3.3 จุดที่ควรพัฒนา 
     วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับส่ือการ
เรียนการสอน ท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ัน และควรจัดสรรงบ
ประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนท่ีช ารุดเสียหาย รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียนให้พร้อมใช้งานเสมอ 

2.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรเพิ่มระบบเทคโนโลยีสารเทศเทศให้มีความทันสมัย ให้ทุกคน

สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานได้ง่ายท้ังระบบ การแจ้งข่าวผู้ปกครองผ่านระบบ SMS แจ้งข่าวสาร   หนังสือ
ราชการ บันทึกข้อความ ให้กับทางการศึกษาผ่านระบบ RMS ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยสรุปประเด็นการประเมินได้ดังนี้ 

2.4.1 ผลสัมฤทธิ ์
  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ 

สนองตอบจิตอาสา เพื่อเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีโครงการท่ีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ ด าเนินการจัดท าโครงการท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตลอดปีการศึกษาอีกกว่า 83 โครงการ        

โดยผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม 

  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบายท่ีหน่วยงาน     

ต้นสังกัดก ากับดูแล มีแผนกวิชาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในระบบทวิภาคี ร้อยละ ๗๕ ของสาขาวิชา ท่ีเปิด

สอนท้ังหมดและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน (Fix it center) ออกให้บริการประชาชนจ านวน ๓ ศูนย์ มี 4 สาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ            

และโครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน (สอนอาชีพระยะส้ัน ๑๐๘ อาชีพ) ได้ผลตอบรับจากประชาชน     

ท่ีเข้ารับบริการเป็นอย่างดี สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามท่ีมอบหมาย 

 



 
 

2.4.2 จุดเด่น 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ปฏิบัติตามนโยบายท่ีส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาก าหนด โดยมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกิจกรรมโครงการท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็น

ระบบ และมีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับในระดับสังคม ชุมชน เป็นอย่างดี 
2.4.3 จุดที่ควรพัฒนา 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการการจัด

การศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการเรียนให้ตรงตามความต้องการ

ตลาดแรงงาน 

2.4.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนรวมถึงโครงการ ๑๐๘ อาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ช่วยเหลือผู้อื่น และอยู่

ร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี   
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสรุปประเด็นการประเมิน
ได้ดังนี้ 

3.1.1 ผลสัมฤทธิ ์

   3.1.1.1 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับความร่วมมือและประสานงานสร้างเครือข่าย

กับองค์กรต่างประเทศ ในโครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียนวิชาการ 

  3.1.1.2 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัด

การศึกษาระบบ ทวิภาคีภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการโดยมีความร่วมมือจัดท าและพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีสถานประกอบการท่ี

ร่วมกันจัดการเรียนการสอน จ านวน 16 แห่งแบ่งเป็นสาขางานได้ 8 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษา 110 คน            

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นการจัดการศึกษาร่วมกันสองส่วน ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ        

โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ๑ ปี ในรูปแบบความรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพ และเข้าสู่             

สถานประกอบการ ๑ ปี เป็นทักษะการปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ านวน 110 คน 



 
 

  3.1.1.3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 

หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

       1) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและการช่วยเหลือจาก

บุคคล ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน มอบทุนการศึกษา มีจ านวน 105 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง 7 ทุน   

ทุนไม่ต่อเนื่อง 98 ทุน รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 120,000 บาท ซึ่งมีจ านวนเงินเพิ่มขึ้นทุกปี 

        2) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการส่งเสริมและความร่วมมือช่วยเหลือจาก

บุคคล ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนสนับสนุนวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี

ส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะด้านวิชาการวิชาชีพอย่างหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ในทุกสาขาวิชา  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นการพัฒนาผู้เรียน

ด้านหนึ่งท่ีมีความส าคัญมาก มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจ านวน 10 โครงการ 

   3) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน 

องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ได้บริจาควัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้าง

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพเตรียมพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการในหลาย

สาขาวิชาเป็นท้ังวัสดุถาวร วัสดุฝึก อาทิ เช่น ติดต้ังศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ของอีซูซุ   

ในสาขาวิชาช่างยนต์ วัสดุฝึกของ SCG ในการจัดศูนย์การเรียนรู้ระบบทวิภาคี ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง, วัสดุ

ฝึกภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันฐาน

สมรรถนะช่างติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

  3 . 1 . 1 . 4  วิ ท ย า ลั ย เ ทคนิ ค มวก เ ห ล็ ก มี ก า ร ปร ะส าน คว ามร่ ว มมื อกั บ                     

สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยร่วมกันจัดการศึกษา

ร่วมกับสถานประกอบการ MOU รวม จ านวน 9 สาขางาน 16 สถานประกอบการ 

 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้จัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center และโครงการสอนอาชีพ

ระยะส้ัน ๑๐๘ อาชีพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติจริงโดยความร่วมมือของหลายสาขาวิชา 

จัดทีมครูและนักศึกษาท่ีมีความรู้  มีทักษะการท างานอย่างดีเย่ียมของแต่ละสาขาวิชา  ออกเผยแพร่องค์ความรู้

ในด้านทฤษฏีเชิงวิชาการ และสอนทักษะในการลงมือปฏิบัติโดยท าเป็นตัวอย่าง ให้แก่บุคคล ชุมชน อย่าง

แพร่หลายในท้องถิ่นเป็นเวลาต่อเนื่อง ในด้านบริการและวิชาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่น  

 3.1.1.5 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้มีการประสานงานและระดมความร่วมมือกับ           

สถานประกอบการโดยน านักศึกษา ออกศึกษาดูงานสถานประกอบการ สร้างประสบการณ์โดยตรงให้ผู้เรียนได้

สัมผัสกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีศักยภาพและเมื่อส าเร็จ

การศึกษาออกไปสามารถศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้าใน

สาขาวิชาชีพนั้นๆ ต่อไปในอนาคต 



 
 

3.1.2 จุดเด่น 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในการสร้างความร่วมมือกับบุคคล 

ชุมชน สมาคม องค์กรต่างๆ สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ท้ังในด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ               

ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนส่งเสริมเงินทุนการศึกษา สนับสนุนผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ในการจัดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองท าให้

ปริมาณจ านวนสถานประกอบการและผู้เรียนระบบทวิภาคีมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 

3.1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

  3.1.3.1 ฝึกอบรมภาษาท่ีสองให้แก่ครูบุคลากรเพื่อประสานความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 

  3.1.3.2 พัฒนาและส่งเสริมสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กแต่ละแผนกวิชา 

เพื่อระดมเงินทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และช่วยเหลือผู้เรียนท่ีขาดแคลน 

3.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กควรเพิ่มจ านวนโครงการให้ผู้เช่ียวชาญมาสร้างองค์ความรู้

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนให้ครบทุกสาขางาน และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเช่ียวชาญ 

เฉพาะด้านออกบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่บุคคล ชุมชน ชมรม สมาคมองค์กรต่างๆ มากยิ่งขึ้นท้ังในและ

ต่างประเทศ 
 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยสรุปประเด็นการประเมินได้ดังนี้ 

3.2.1 ผลสัมฤทธิ ์

    งานวิจัยครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูจัดท างานวิจัย                

เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างมีระบบของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีบุคลากรครู ท้ัง ส้ิน 43 คน              

และมีผลงานวิจัย จ านวน 76 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56.57 

    งานวิจัยผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีโครงการกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม               

ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีการแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เป็นประจ าทุกปี 

มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผลงานท่ีดีเด่นเข้าแข่งขัน

ในระดับภาค และระดับชาติต่อไป ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง และในการจัดการเรียน

การสอน ในวิชาโครงการในระดับปวช.๓ และ ปวส.๒ มีส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จ านวนท้ังส้ิน     

88 โครงการ 



 
 

 

3.2.2 จุดเด่น 

     วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีการส่งเสริมความรู้ให้ครูผู้สอนในการจัดท างานวิจัย             

เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาจัดท าผลงาน                

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื่อเข้าประกวดแข่งขัน และเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง

ต่อเนื่อง 

3.2.3 จุดที่ควรพัฒนา 

    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรมีการจัดท าผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์       

งานสร้างสรรค์ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนสามารถต่อยอดได้ และเป็นประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ 

3.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ควรมีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม

จากบุคคลช้ันน าท่ีประสบความส าเร็จในด้านการสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแรง

บันดาลใจให้แก่ และน านวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และแพร่หลายในสังคมเพิ่มมากข้ึน 

มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา 
เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้โดดเด่น ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

 ๔.๑ ความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ   
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ 
  ๔.๑.๒ ผลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  ๔.๑.๓ ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  4.1.4 ผลการแข่งขันอื่น ๆ 
 

 ๔.๒ ความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน    
 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี ้
  4.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  4.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 



 
 

  4.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในช้ันเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 4.2.4 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ (3Rs8Cs) 
 4.4.5 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 

 

 ๔.๓ ความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ตามคุณธรรม        
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่า “มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ สนองตอบจิตอาสา” ประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๔.3.๑ มีโครงการปลูกฝังด้านการมีวินัย 
  ๔.3.๒ มีโครงการปลูกฝังด้านความรับผิดชอบ 
  4.3.3 มีโครงการปลูกฝังด้านการมีจิตอาสา 
 

 4.4 ความโดดเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ    
วิทยาลัยฯ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  4.4.1 ส่งเสริมผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพ  
  4.4.2 ส่งเสริมผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และ กิจกรรม อวท. 
  

๔.5 ความโดดเด่นด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.5.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ 
   

 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ ๕ 
ผลการปฏบิตัิงานที่เปน็แบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) โดยการเข้าร่วม

การแข่งขัน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  “ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.” 
โดยได้รับรางวัลดังนี้ 

 

ระดับภาค 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขัน“ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.” ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 25 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสระบุรี 

 

ระดับชาติ 
รางวัลชมเชย (เหรียญทองแดง) การแข่งขัน“ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ระดับ ปวส.” ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับชาติ ครั้งท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2560     
ระหว่างวันท่ี 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 



 
 

 
 

 


