๔
สวนที่ ๒
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ที่อยู่ 5/10 ถนนพหลโยธิน (เลี่ยงเมือง) ตำบลปำกเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 0 3673 1481 โทรสำร. 0 3673 1480
Website: www.srbpoly.ac.th E-mail: info@Srbpoly.ac.th

๕
ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี ประกำศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2539 บนเนื้อที่ 10 ไร่
ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับบริจำคจำก นำยจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ซึ่งเป็นคหบดีในจังหวัดสระบุรี ตำมโฉนดเลขที่ 16285
เป็นวิทยำลัยสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
การบริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานศึกษา
นำยจรู ญ จึ ง ยิ่ ง เรื อ งรุ่ ง อยู่ บ้ ำ นเลขที่ 5/8 ถนนพหลโยธิ น ต ำบลปำกเพรี ย ว อ ำเภอเมื อ ง
จัง หวัดสระบุรี พร้อมทั้งครอบครัว แสดงควำมจำนงยกที่ดินในกรรมสิทธิ์ให้กับทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์
ในกำรจัดตั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ ำงสระบุรี เนื่องในวำระฉลองสิริรำชสมบัติ ครบ 50 ปี ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ หั ว
ที่ ดิ น แปลงนี้ ตั้ ง อยู่ ต ำบลปำกเพรี ย ว อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สระบุ รี โฉนดเลขที่ 162s85 เนื้ อ ที่ 10 ไร่
มีมูลค่ำทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 20,000,000 บำท นอกจำกนี้ยัง ยินยอมมอบที่ดินส่ วนหน้ำ เพื่อ สร้ ำ งถนน
สำธำรณะทำงเข้ำวิทยำลัย
ความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัย
กรมอำชีวศึกษำ (เดิม) ได้นำเสนอเรื่องกำรจัดตั้ง วิทยำลัยให้กระทรวงศึกษำธิกำร ลงนำมประกำศ
จั ดตั้ งวิ ทยำลั ยสำรพั ดช่ ำงสระบุ รี ขึ้ นเป็ นสถำนศึ กษำสั งกั ดกรมอำชี วศึ กษำ เมื่ อวั นที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ.2539
โดยได้รับงบประมำณกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้น 35,650,000 บำท ทั้งนี้ตำมโครงกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
จะจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียนไปสู่หลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนประสบกำรณ์ให้กับเยำวชน
และประชำชนทั่วไปทุกประเภทวิชำ
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๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

นายธีรวัช ใจห้าว
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายภัทระ ขันดงแก้ว
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
นายยุธพล โสวัตร์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายอานนท์ อ่างคา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นายนพดล สุชล

งานการเงิน
นางสาวณัฐนันท์ ภู่ภมร

งานบัญชี
นางสาวพรพิมล พัฒนเอี่ยม

งานพัสดุ
นางสาวจิดาภา มะลิเสือ

งานประชาสัมพันธ์
นายกิติศักดิ์ เทศพันธ์

งานอาคารสถานที่
นายทองปักษ์ พงษ์โพธิ์ชัย

งานปกครอง
นายปัญญา เผือกผล

งานความร่วมมือ
นายวิษณุ ทองมา

งานทะเบียน
นายสกุลวัฒน์ จาปาเงิน

งานสื่อการเรียนการสอน
นายธวัชชัย เหลือหลาย

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางอิสริยา พุ่มหริ่ง
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางกมลทิพย์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายธนะพัฒน์ แย้มงานธนสิทธิ์

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสิริรัตน์ อวยพร

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายเฟื่องยศ ขาละเอียด

งานวัดผลและประเมินผล
นางปาณิสรา เนตรสนอง

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวพรรณนภา ทิพย์ปาละ

งานครูที่ปรึกษา
นายสุรชาติ สิทธิสมาน

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นายกันตภณ รอดรัตน์

งานบุคลากร
นางมณีพร พรดอนก่อ

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
แผนกวิชา

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวฐิติรัตน์ พวงพียงงาม

งานบริหารทั่วไป
นางสาวรัตนา แก้วกระจ้าง

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา
นายธีรวัช ใจห้าว

คณะกรรมการวิทยาลัย

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายพุทธิศักดิ์ อุดมเศรษฐ์

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายภัทระ ขันดงแก้ว

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์

ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

แผนภูมิโครงการสร้างการบริหารปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีชุดปัจจุบัน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-สกุล
นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
นำยธีรวัช ใจห้ำว
นำยจักรพันธ์ ภู่สิงห์
นำยสุรศักดิ์ หริม่ สืบ
นำยภัทระ ขันดงแก้ว
นำงสำวจิดำภำ มะลิเสือ
นำยสกุลวัฒน์ จำปำเงิน
นำยสุรชำติ สิทธิสมำน
นำงสำวพันทิวำ ตันประเสริฐ
นำยพงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
นำงสำวพรรณนภำ ทิพย์ปำละ
นำยธวัชชัย เหลือหลำย
นำยพิพัฒน์ สัจจำ
นำยภูริดล ภูสอดสี
นำยรุ่งชัย แก่นสำกล
นำยเฟื่องยศ ขำละเอียด
นำงสำวรัตนำ แก้วกระจ่ำง

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำน
รองประธำน
รองประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๒.๓ ขอมูลของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา ดานบุคลากรของสถานศึกษา
ดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ดานอาคารสถานที่ ดานงบประมาณ และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
(ปีที่จัดทำรำยงำน สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนำยนของปีกำรศึกษำที่รำยงำน)
ขอมูลดานผูเรียน
ชั้นปี
1
ระดับ/สาขา
งาน

2

3

ปกติ

ทวิภำคี

เทียบโอน 25

ปกติ

ทวิภำคี

เทียบโอน 24

ปกติ

ทวิภำคี

เทียบโอน 22

เทียบโอน 23

รวม

ธุรกิจค้ำปลีก

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

ยำนยนต์

-

46

16

3

32

10

2

23

8

4

144

ไฟฟ้ำกำลัง

20

32

13

4

13

9

3

13

9

4

120

กำรตลำด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คอมพิวเตอร์

6

15

17

1

-

14

-

12

10

11

86

กำรบัญชี

10

-

-

5

-

-

2

-

3

5

25

รวม

36

93

46

13

54

33

7

51

30

24

387

กำรตลำด

-

12

-

-

5

-

-

-

-

-

17

เทคนิคยำน
ยนต์

-

11

11

2

12

9

-

-

-

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

-

45

12
ไฟฟ้ำกำลัง

17

4

25

6

12

32

-

-

-

-

96

คอมพิวเตอร์

-

-

30

-

-

22

-

-

-

-

52

กำรบัญชี

7

-

21

2

-

11

-

-

-

-

41

อุตสำหกรรมฯ

-

-

25

-

-

28

-

-

-

-

53

กำรจัดกำร

-

-

28

-

-

30

-

-

-

-

58

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
รวม

6

-

-

2

-

-

-

-

-

-

8

30

27

140

12

29

132

-

-

-

-

370

66

120

186

25

83

165

7

51

30

24

757

รวมทั้งสิ้น
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ขอมูลดานจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน

ชั้นปี
ปวช.

ยำนยนต์

70

ไฟฟ้ำกำลัง

61

ค้ำปลีก

1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

131

กำรบัญชี

4

กำรตลำด

8

รวม

ปวส.

2๗๕

เทคนิคยำนยนต์

35

ไฟฟ้ำกำลัง

76

อุสำหกรรมกำรผลิต

68

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

48

กำรบัญชี

45

กำรจัดกำรทั่วไป

54

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1

กำรตลำด

5

รวม

332
รวมทั้งสิ้น

599

14
ข้อมูลด้านจานวนบุคลกรทางการศึกษา

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

สถานภาพ

งำนบริหำรงำนทั่วไป

๓

-

๒

-

๑

งำนบุคลำกร

๓

-

๒

-

๑

งำนกำรเงิน

๓

-

๑

-

๓

งำนกำรบัญชี

๔

-

๑

-

๓

งำนพัสดุ

๕

๑

๑

-

๓

งำนอำคำรสถำนที่

๑๒

-

๑

-

๑๑

งำนทะเบียน

๕

๑

๑

-

๓

งำนประชำสัมพันธ์

๕

๒

๑

-

๒

รวม

๔๐

๔

๑๑

-

๒๗

งำนวำงแผนและงบประมำณ

๔

-

๑

-

๓

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ

๕

๑

๑

-

๓

งำนควำมร่วมมือ

๓

-

๒

-

๑

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

๗

๓

๒

-

๒

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

๔

๑

๑

-

๒

งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ

๘

๒

๑

-

๕

รวม

๓๑

๗

๘

-

๑๖

ฝ่าย/ งาน

จานวน
(คน)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

15
ข้อมูลด้านจานวนบุคลกรทางการศึกษา ๒๕๖๐

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วราว

สถานภาพ

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ

๑๐

2

๖

-

3

งำนครูที่ปรึกษำ

๕

๓

๑

๑

8

งำนปกครอง

๕

๒

๑

-

3

งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน

๖

๑

๒

-

4

งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ

๕

๒

๒

-

๑

งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน

๙

๔

๓

-

๒

รวม

๔๐

๑๔

๑8

๑

๑๓

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

๕

๑

๒

-

๒

งำนวัดผลและประเมินผล

๕

๒

๓

-

๕

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด

๕

๒

๑

-

๒

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

๔

๑

๑

-

๒

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน

๔

๑

-

-

๓

รวม

๒๓

๗

๗

-

๑๔

ฝ่าย/ งาน

จานวน
(คน)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

รวมทั้งสิ้น
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ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
1. อัตรากาลัง ปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 1๐ ตุลำคม 2560
ผู้ให้ข้อมูล นำงมณีพร พรดอนก่อ

อัตรากาลังของ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ก. ข้าราชการ
1. ผู้บริหำร
2. ข้ำรำชกำรครู
3. ข้ำรำชกำรพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1. ทำหน้ำที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

มีบุคลากรทั้งสิ้น
5
12
-

68

คน
17

คน

-

คน

16

คน

34

คน

คน
คน
คน
คน
คน

ค. พนักงานราชการ
1. ทำหน้ำที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

16
-

คน
คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทำหน้ำที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

11
23

คน
คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ

-

คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น

-

คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1. ข้ำรำชกำร
2. ลูกจ้ำงประจำ

1

คน

2. ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก.ครูผู้สอน
- ต่ำกว่ำ ม.6
- ปวช./ม.6
1
- ปวส./อนุปริญญำตรี
- ปริญญำตรี
31
- ปริญญำโท
6
- ปริญญำเอก
1
รวม
39

1
-

คน
คน

62

คน
ข.เจ้าหน้าทีท่ ั่วไป/สนับสนุน รวม
7
คน
7
3
คน
4
8
คน
8
5
คน
36
คน
6
คน
1
23
คน
62

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
- จ้ำงด้วยงบบุคลำกร
- จ้ำงด้วยงบดำเนินงำน
1
- จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนุน
10
- จ้ำงด้วยเงินรำยได้ (บกศ.)
- จ้ำงด้วยเงินอื่น ๆ
รวม
11

34
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
คน
23
คน
คน
คน
23
คน

รวม
1
33
34

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

กลุ่มผู้เรียน

สาขาวิชา

สาขางาน

ทวิภาคี

เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์

ทวิศึกษา

ผู้ด้อยโอกาส

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)
• อุตสาหกรรม

• พาณิชยกรรม

ช่างยนต์

ยานยนต์









ช่างไฟฟ้ากาลัง

ไฟฟ้ากาลัง









การบัญชี

การบัญชี

-



-

-

การตลาด

การตลาด



-





คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-







ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
• อุตสาหกรรม

• บริหารธุรกิจ

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์







ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากาลัง







เทคนิคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต

-



-

การบัญชี

การบัญชี

-





คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-



-

การตลาด

การตลาด



-

-

การจัดการทัว่ ไป

การจัดการทัว่ ไป

-



-

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-




ปรับปรุง ภาคเรียน 1/2560
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โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมปลาย (ทวิศึกษา)
โรงเรียนมัธยมที่เข้าทาความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 6 โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี
2. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒวิ ิทยำ ๓. โรงเรียนสองคอนวิทยำคม
4. โรงเรียนหินกองวิทยำคม
๕. โรงเรียนประเทียบวิทยำทำน
6. โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำงวิทยำ
ประเภทวิชา
• อุตสาหกรรม

• พาณิชยกรรม

สาขาวิชา
ช่างยนต์

สาขางาน
ยานยนต์

ช่างไฟฟ้ากาลัง

ไฟฟ้ากาลัง

การตลาด

การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียน
1. โรงเรียนสองคอนวิทยำคม
๒. โรงเรียนหินกองวิทยำคม
1. โรงเรียนประเทียบวิทยำทำน
2. โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำงวิทยำ
3. โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี
1. โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี
2. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยำ
3. โรงเรียนสองคอนวิทยำคม
4. โรงเรียนหินกองวิทยำคม
5. โรงเรียนประเทียบวิทยำทำน
1. โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี
2. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยำ
3. โรงเรียนสองคอนวิทยำคม
4. โรงเรียนหินกองวิทยำคม
5. โรงเรียนประเทียบวิทยำทำน

วันที่ทาการสอน
อังคำร-พุธ
พฤหัสบดี-ศุกร์
พฤหัสบดี-ศุกร์
พฤหัสบดี-ศุกร์
จันทร์-อังคำร
จันทร์-อังคำร
จันทร์-อังคำร
อังคำร-พุธ
พฤหัสบดี-ศุกร์
พฤหัสบดี-ศุกร์
จันทร์-อังคำร
จันทร์-อังคำร
อังคำร-พุธ
พฤหัสบดี-ศุกร์
พฤหัสบดี-ศุกร์
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การจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ระดับชั้น ปวช.
- ลงทะเบียน 6 ภำคเรียน ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต
- เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
- ไม่เก็บค่ำลงทะเบียน แต่จ่ำยค่ำระดมทรัพยำกร จำนวน 2,500 บำท/ภำคเรียน
ระดับชั้น ปวส.
- ลงทะเบียน 4 ภำคเรียน ไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต
- เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
- ค่ำลงทะเบียน หน่วยกิตละ 150 บำท ค่ำระดมทรัพยำกร จำนวน 2,000 บำท/ภำคเรียน
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร ปวส. หรือ ระดับที่สูงกว่า มาแล้ว สามาถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ได้โดย
1. รำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่มีจุดประสงค์และเนื้อหำใกล้เคียงกันไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
2. รำยวิชำที่ทำกำรเทียบโอนผลกำรเรียนจะต้องมีระดับผลกำรเรียนที่ไม่ต่ำกว่ำ 2 หรือหำกต่ำกว่ำ
ต้องมีกำรประเมินผลกำรเรียนใหม่
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๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษา

ปรัชญา
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

มุ่งมั่นเรียนรู้
ยึดถือคุณธรรม

ควบคู่ทักษะฝีมือ
สัมพันธ์ชุมชน

ตราสัญลักษณ์วทิ ยาลัย

สีประจาวิทยาลัย คือ “สีแสด”
“สีแสด” หมายถึง จิตวิญญาณ ความรู้
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ต้นไม้ประจาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจาวิทยาลัย คือ “ต้นจาปีสิรินธร”

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาวิทยาลัย

พระพุทธชินราช พระพุทธรูป
ประจาวิทยาลัย ประดิษฐาน ณ อาคารอเนกประสงค์ 4
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พระวิษณุกรรม

พระวิษณุกรรม หรือ พระนำรำยณ์ เป็นเทพเจ้ำของศำสนำพรำหมณ์ เป็นเทพแห่ง ศิลปะกำรช่ำง
โดยเฉพำะชำวช่ำงศิลปกรรม นับถือท่ำนเป็นบรมครูแห่งกำรศิลปหัตถกรรมทั้งปวง โดยทั่วไปแล้วมักจะพบรูป
หล่อหรือรูปวำดของพระองค์ทรงถือผึ่งด้วยพระหัตถ์ขวำและทรงถือลูกดิ่งด้วยพระหัตถ์ซ้ำย เพรำะผึ่ง กับลูกดิ่ง
นั้นเป็นเครื่องมือของช่ำงไม้ ซึ่งตำมพระรำชประวัติ พระองค์ทรงเป็นเทพฝ่ำยช่ำง โดยเป็นนำยช่ำงไม้ สร้ำง
ศำลำที่พักบนทำงใหญ่สี่แพร่งของทำงไปสวรรค์สำหรับองค์พระวิษณุกรรมที่ประดิษฐำนอย่ำงสง่ำงำมอยู่
ด้ำนหน้ำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรีนั้น เป็นประติมำกรรมรูปหล่อสีทอง องค์ประทับนั่ง ทรงชฎำ พระหัตถ์
ขวำถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ำยถือลูกดิ่ง ซึ่งเป็นอีกปำงหนึ่งที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เป็นศูนย์รวมใจของบุ คลำกร
นักเรียน นักศึกษำทุกคน
วัตถุประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตำมปรัชญำ และ
นโยบำยของสถำนศึกษำ
2. ผู้สำเร็จกำรศึกษำสำมำรถออกไปประกอบอำชีพทั้งภำครัฐและเอกชน ธุรกิจอิสระ มีควำมเชื่อมั่น ต่อตนเอง
ในวิชำชีพ
3. เป็นแหล่งส่งเสริมและพัฒนำฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและจัดกำรศึกษำ หลักสูตร ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มประสบกำรณ์วิชำชีพแก่ผู้เรียนตลอดจนปลูกฝัง
ค่ำนิยม และทัศนคติที่ดีในกำรเรียนวิชำชีพจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคนเรียนได้
4. มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และกลไกส่งเสริมระบบที่ชัดเจน
5. มีหลักปฏิบัติ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร กำรวิจัย/โครงกำรบริหำร วิชำกำร
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำได้
6. สร้ำงควำมร่วมมือกำรพัฒนำครู และผู้เรียน ร่วมกับสถำนประกอบกำรชุมชน และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
7. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและสำกล

24
๒.๕ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี “มุ่งผลิตและพัฒนำกำลัง คน ฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้น จัดอำชีวศึกษำ
ระบบทวิ ภ ำคี ให้ บ ริ ก ำร สร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว น สอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของชุ ม ชนและ
สถำนประกอบกำร”

2.
3.
4.
5.

พันธกิจวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
พัฒนำหลักสูตรวิชำชีพและจัดกำรศึกษำหลำกหลำยให้ผู้เรียนมีทักษะอำชีพ เป็นที่ยอมรับ ของชุมชน และ
สถำนประกอบกำร
ให้บริกำรวิชำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและสถำนประกอบกำร
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ และก้ำวทันเทคโนโลยีที่เหมำะสม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิสระสำหรับอำชีวศึกษำทุกช่วงวัย
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

1.
2.
3.
4.

เป้าหมายของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
พัฒนำมีสมรรถนะวิชำชีพตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
บริกำรวิชำชีพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถำนประกอบกำร
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และเทคโนโลยีที่เหมำะสม
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“จิตอำสำบริกำรชุมชน”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“ร่วมมือ พัฒนำอำชีพ เพื่อชุมชน”
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา
“รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ พอเพียง”
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๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ ไดแก รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเรียน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษา)
-วิทยำลัยฯ ได้รับรำงวัลพระรำชทำนสถำนศึกษำวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o
-วิทยำลัยฯ ได้รับประกำศนียบัตรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ รำงวัล กลุ่มลูกเสือ
วิสำมัญ (ชำย) ดีเด่น ค่ำยย่อย 3 พอเพียง งำนชุมนุมลูกเสือเนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำ ระดับชำติ ครั้งที่ 19
ระหว่ำงวันที่ 1 – 7 เมษำยน พ.ศ. 2560 ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
-วิ ท ยำลั ย ฯ ได้ รั บ รำงวั ล กิ จ กรรมทดสอบก ำลั ง ใจ ระดั บ เหรี ย ญทอง งำนชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ วิ ส ำมั ญ
อำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 19-23 มีนำคม 2561 วิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนำคม 2561
-วิทยำลัยฯ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรมกองวิชำกำร กองวิชำกำร
1 งำนชุมนุมลูกเสือวิสำมัญอำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 19-23 มีนำคม 2561
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนำคม 2561
-วิทยำลัยฯ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นส ำหรั บ
ผู้ป่วยที่พูดไม่ได้) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่
๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-วิทยำลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรกำรเข้ำร่วมนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ใน
รำยกำรสมรภูมิไอเดีย “Open Your Science” ช่องรำยกำรทีวี (ช่อง3 SD ช่อง 28) ให้ไว้
ณ
วันที่ 1 กรกฎำคม 2560
รางวัลและผลงานของผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษา)
-นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รับเกียรติบัตรร่วมดำเนินกำร
จัดกำรประชุมองค์นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระยะสั้น ระดับภำค ภำค
กลำง ครั้ง ที่ ๒๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o ให้ไ ว้ ณ วันที่ ๓o พฤศจิกำยน พ.ศ. 256o และประธำน
กรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะตัดผมชำยสไตล์สมัยนิยม ทักษะตัดผมหญิง และทักษะอำหำรจำนเดียว ระดับ
ระยะสั้น ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖o และ
ประธำนกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ทักษะตัดผมชำยสไตล์สมัยนิยม ทักษะตัดผมหญิง และทักษะอำหำรจำน
เดียว (ทีมระยะสั้น) ระดับชำติ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o ระหว่ำงวันที่ 1-5 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
และผ่ำนกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๒๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนำคม
พ.ศ. 256๑
-นำยจักรพันธ์ ภู่สิงห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รับเกียรติบัตรจำก สำนักงำนคุรุสภำ
จังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่ำเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เนื่องในงำน วันครู ครั้งที่
62 ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 256๑ และร่วมดำเนินกำร
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จัดกำรประชุมองค์นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระยะสั้น ระดับภำค ภำค
กลำง ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o ให้ไว้ ณ วันที่ ๓o พฤศจิกำยน พ.ศ. 256o
-นำยธีรวัช ใจห้ำว ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับเกียรติบัตรร่วมดำเนินกำรจั ดกำร
ประชุมองค์นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระยะสั้น ระดับภำค ภำคกลำง ครั้ง
ที่ ๒๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o ให้ไว้ ณ วันที่ ๓o พฤศจิกำยน พ.ศ. 256o
-นำยสุรศักดิ์ หริ่มสืบ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รับเกียรติบัตร ร่วมดำเนินกำรจัดกำร
ประชุมองค์นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระยะสั้น ระดับภำค ภำคกลำง ครั้ง
ที่ ๒๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o ให้ไว้ ณ วันที่ ๓o พฤศจิกำยน พ.ศ. 256o เป็นกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
ทักษะตัดผมชำยสไตล์สมัยนิยมระดับระยะสั้น ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖o และรองประธำนกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ทักษะตัดผมชำยสไตล์สมัย
นิยม (ทีมระยะสั้น) ระดับชำติ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o ระหว่ำงวันที่ 1-5 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
และผ่ำนกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๓o ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนำคม
พ.ศ. 256๑
-นำยภัทระ ขันดงแก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รับเกียรติบัตรร่วมดำเนินกำรจัดกำร
ประชุมองค์นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระยะสั้น ระดับภำค ภำคกลำง ครั้ง
ที่ ๒๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o ให้ไว้ ณ วันที่ ๓o พฤศจิกำยน พ.ศ. 256o เป็นกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
ทักษะตัดผมชำยสไตล์สมัยนิยมระดับระยะสั้น ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖o และรองประธำนกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ทักษะอำหำรจำนเดียว(ทีม
ระยะสั้น) ระดับชำติ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖o ระหว่ำงวันที่ 1-5 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ และผ่ำนกำร
ฝึกอบรมบุคลำกรทำงลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๓o ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ. 256๑
และรับเกียรติบัตรกำรเข้ำร่วมนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ในรำยกำรสมรภูมิไอเดีย
“Open Your Science” ช่องรำยกำรทีวี (ช่อง3 SD ช่อง 28) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2560
รางวัลและผลงานของครู (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
-นำยพงศ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำ มือปักดำสำยพันธ์ไทย ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวณิชกำนต์ ไคลพิมำย เป็นครูที่ปรึกษำ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่ว ยที่พู ด
ไม่ได้) ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o
-นำยสุรชำติ สิทธิสมำน ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำอุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้เดือน ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
สระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยพุทธิศักดิ์ อุดมเศรษฐ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำอุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้เดือน
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
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จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยธวัชชัย เหลือหลำย เป็นครูที่ปรึกษำ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้)
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล
ฝังตัว ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และรองชนะเลิศอันดับ ๑
ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยเฟื่องยศ ขำละเอียด ตำแหน่งครูพนักงำนรำชกำร ได้รับเกียรติบัตรจำก สำนักงำนคุรุสภำ
จังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่ำเป็น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เนื่องในงำน วันครู ครั้งที่ 62
ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 256๑ และได้รับเกียรติบัตรเป็นครู
ที่ปรึกษำเครื่องเขย่ำโลหิต ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำน
กำรแพทย์และชีวอนำมัย ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และ
ได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวณัฐนันท์ ภู่ภมร ตำแหน่งครูพนักงำนรำชกำร ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำเครื่อง
เขย่ำโลหิต ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรแพทย์และ
ชีวอนำมัย ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำร
ประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงปำณิสรำ เนตรสนอง ตำแหน่งครูพนักงำนรำชกำร ได้รับเกียรติบัตรจำก สำนักงำนคุรุสภำ
จังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่ำเป็น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เนื่องในงำน วันครู ครั้งที่ 62
ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 256๑ และเป็นครูที่ปรึกษำ คุกกี้
สมุนไพรไทยไส้บอระเพ็ด ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนผลิตภัณฑ์
อำหำรสำหรับผู้สูงอำยุ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้
เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยรุ่งชัย แก่นสำกล ตำแหน่ง ครูพนักงำนรำชกำร เป็นครูที่ปรึกษำ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นครูที่ปรึกษำ เครื่องผลิตพลังงำนไฟฟ้ำสองระบบ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และรั บ เกี ย รติ บั ต รกำรเข้ ำ ร่ ว มน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ในรำยกำรสมรภูมิไอเดีย “Open Your Science” ช่องรำยกำรทีวี
(ช่อง3 SD ช่อง 28) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2560
-นำยยุทธพล โสวัตร์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำอุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้เดือน ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
สระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำ มือปักดำสำยพันธ์ไทย ได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับ
อำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำในกำร
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รับทุนจำกกระทรวงพลังงำนเพื่อพัฒนำ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถัง จุล ชีพ ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และรับเกียรติบัตรกำรเข้ำร่วมนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ในรำยกำรสมรภูมิไอเดีย
“Open Your Science” ช่องรำยกำรทีวี (ช่อง3 SD ช่อง 28) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2560
-นำยกิติศักดิ์ เทศพันธ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำ มือปักดำสำยพันธ์ไทย ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึ กษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยวิษณุ ทองมำ ได้รับเกียรติบัตรเป็น ครู ที่ ปรึกษำ มือปักดำสำยพันธ์ไ ทย ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึ กษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยนพดล สุชล ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำ มือปักดำสำยพันธ์ไทย ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจัง หวัด
สระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยมณีพร พรดอนก่อ ตำแหน่ง ครูพนักงำนรำชกำร ได้รับเกียรติบัตรจำก สำนักงำนคุรุสภำ
จังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่ำเป็น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เนื่องในงำน วันครู ครั้งที่ 62
ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 256๑ และเป็นครูที่ปรึกษำ Smart
Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้)ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไ ว้ ณ วันที่ ๒๑
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยอำนนท์ อ่ำงคำ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำในกำรรับทุนจำกกระทรวงพลังงำนเพื่อพัฒนำ
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถังจุลชีพ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และได้เข้ำ ร่วมกำรประกวด ระดับ
อำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยทองพูล จันทะวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำในกำรรับทุนจำกกระทรวงพลั งงำนเพื่อ
พัฒนำ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถังจุลชีพ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และได้เข้ำ ร่วมกำรประกวด
ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยปัญญำ เผือกผล ได้รับเกียรติบัตรจำก สำนักงำนคุรุสภำ จัง หวัดสระบุรี เพื่อแสดงว่ำเป็น
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เนื่องในงำน วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสระบุรี
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 256๑ และได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำอุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูล
ไส้เดือน ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับ
อำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวพรชนก รังสี เป็นครูที่ปรึกษำ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้)
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล
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ฝังตัว ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และรองชนะเลิศอันดับ ๑
ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยรัฐกิจ บุญญะริกพันธุ์ชัย เป็นครูที่ปรึกษำ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้
ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่
๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นครูที่ปรึกษำ เครื่องผลิตพลังงำนไฟฟ้ำสองระบบ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้
ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่
๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับเกียรติบัตรกำรเข้ำร่วมนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอัดกระป๋อง
อัตโนมัติ ในรำยกำรสมรภูมิไอเดีย “Open Your Science” ช่องรำยกำรทีวี (ช่อง3 SD ช่อง 28) ให้ไว้ ณ
วันที่ 1 กรกฎำคม 2560
-นำยวรพล พันดำ ตำแหน่ง ครู พิเศษ เป็นครูที่ปรึกษำ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
สระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นครูที่ปรึกษำ เครื่องผลิตพลังงำนไฟฟ้ำสองระบบ ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวนงครำญ หวำนขม เป็นครูที่ปรึกษำคุกกี้สมุนไพรไทยไส้บอระเพ็ด ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรสำหรับผู้สูงอำยุ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
สระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นครูที่ปรึกษำอุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้เดือน ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจัง หวัด
สระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นครูที่ปรึกSmart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูด
ไม่ได้)ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับเกียรติบัตรเป็นครู
ที่ปรึกษำในกำรรับทุนจำกกระทรวงพลังงำนเพื่อพัฒนำ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถังจุลชีพ ด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำน และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวเนตรนภำ สร้อยแก้ว ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษำในกำรรับทุนจำกกระทรวงพลังงำน
เพื่อพัฒนำ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถัง จุ ลชีพ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลัง งำน และได้เข้ำ ร่วมกำร
ประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
-นำยธั ญ วุ ฒิ สะอำดแก้ ว แผนกวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ธุ รกิ จ ได้ รับ รำงวัล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกล ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยนวพล อิ น ทร์ ศ รี แผนกวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ได้ รั บ รำงวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกลฝังตัว ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวจำรุวรรณ ระโหฐำน แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกล ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยอำนั น ต์ อั ฐ มำลำ แผนกวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ได้ รั บ รำงวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้ ) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกล ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยพลฤกษณ์ สมอไทย แผนกวิ ช ำคอมพิ วเตอร์ธุ รกิจ ได้ รับ รำงวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกล ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวปวริ ศ ำ ค ำปั น แผนกวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ได้ รั บ รำงวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกล ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o
-นำยชำคริต คูณเที่ยงธรรม แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุ รี ให้ไว้
ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o
-นำงสำวณั ฐ กู ล ร ำมณี ย์ แผนกวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ได้ รั บ รำงวัล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกล ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o
-นำยสุ ธ ำทั ศ น์ สุ ข เขต แผนกวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ได้ รั บ รำงวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกลฝังตัว ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยพรเทพ ธนธิ ติ ก ร แผนกวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ได้ รั บ รำงวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้) ด้ำนนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกล ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o
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-นำยณัฐภัทร กองเงิน แผนกวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผลงำน เครื่องผลิตพลังงำนไฟฟ้ำสอง
ระบบ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับ
อำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยณัฐวุฒิ ตันลำ แผนกวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผลงำน เครื่องผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำ สอง
ระบบ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับ
อำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยศักรินทร์ คงสดตร์ แผนกวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผลงำน เครื่องผลิตพลังงำนไฟฟ้ำสอง
ระบบ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับ
อำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยณรงฤทธิ์ สังข์ทอง แผนกวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผลงำน เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ รั บ เกี ยรติ บัต รกำรเข้ ำร่ วมนำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ในรำยกำรสมรภูมิไอเดีย “Open Your Science” ช่องรำยกำรทีวี
(ช่อง3 SD ช่อง 28) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2560
-นำยสุริยำ ข้อนอก แผนกวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผลงำน เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ รั บ เกี ยรติ บัต รกำรเข้ ำร่ วมนำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ในรำยกำรสมรภูมิไอเดีย “Open Your Science” ช่องรำยกำรทีวี
(ช่อง3 SD ช่อง 28) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2560
-นำยธำรำภูมิ สำลิกำ แผนกวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผลงำน เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมั ติ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับเกียรติบัตรกำรเข้ ำร่วมน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ ในรำยกำรสมรภูมิไอเดีย “Open Your Science” ช่องรำยกำรทีวี
(ช่อง3 SD ช่อง 28) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2560
-นำยชูเกียรติ จิตรีชัย แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร อุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้เ ดือน
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยศุภกร ศิริจันดำ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร อุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้ เ ดือน
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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-นำยศุภกิจ วิเวก แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร อุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้เดือน ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
สระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และ ได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำค
กลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยพงศกร ไพรดำ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร อุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้เดือน
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยวีระยุทธ มำทะ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร อุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้เดือน
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยกล้ำณรงค์ ไชยวงศ์ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร มือปักดำสำยพันธ์ไทย ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยสนธิชัย คงรื่นเริง แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร มือปักดำสำยพันธ์ไทย ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึ กษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยชนะพล รุ่งแสง แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร มือปักดำสำยพันธ์ไทย ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึ กษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยสหรัฐ เถลิงศรี แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร มือปักดำสำยพันธ์ไทย ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึ กษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยวัชรำกร โพธิ์นคร แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตร มือปักดำสำยพันธ์ไทย ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ระดับอำชีวศึ กษำ
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยวัฒนำ มันทำกำศ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตรในกำรรับทุนจำกกระทรวงพลังงำนเพื่อ
พัฒนำ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถังจุลชีพ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และได้เข้ำร่วมกำรประกวด
ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยอนุพันธุ์ ทัพอำจ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตรในกำรรับทุนจำกกระทรวงพลังงำนเพื่อ
พัฒนำ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถังจุลชีพ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และได้เข้ำ ร่วมกำรประกวด
ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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-นำยธนภัทร สิทธิพรหมมำ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตรในกำรรับทุนจำกกระทรวงพลังงำน
เพื่อพัฒนำ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถัง จุ ลชีพ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลัง งำน และได้เข้ำ ร่วมกำร
ประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยบัญชำ พึ่งฉ่ำ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้ รับเกียรติบัตรในกำรรับทุนจำกกระทรวงพลังงำนเพื่อ
พัฒนำ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถังจุลชีพ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และได้เข้ำ ร่วมกำรประกวด
ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำยวุฒิชัย พำนพับ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับเกียรติบัตรในกำรรับทุนจำกกระทรวงพลังงำนเพื่อ
พัฒนำ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนจำกถังจุลชีพ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และได้เข้ำ ร่วมกำรประกวด
ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวสุดำรัตน์ สียำงนอก ได้รับเกียรติบัตร เครื่องเขย่ำโลหิต รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้
ณ วันที่ ๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวรังสิยำ สุขีรัตน์ ได้รับเกียรติบัตร เครื่องเขย่ำโลหิต รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับ
เหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้
ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่
๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
-นำงสำวปรำรถนำ ด้วงชื่น ได้รับเกียรติบัตร เครื่องเขย่ำโลหิต รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับ
เหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสระบุรี ให้ไว้
ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖o และได้เข้ำร่วมกำรประกวด ระดับอำชีวศึกษำภำคกลำง ให้ไว้ ณ วันที่
๑o มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

34
๒.๗ การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

- การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ/ ๑ . โ ค ร ง ก ำ ร ย่ อ ย ที่ ๑ กิ จ ก ร ร ม ค่ ำ ย
หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ภำษำอังกฤษ และโครงกำรย่อยที่ ๒ กิจกรรม
๑. การส่งเสริมเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ พั ฒ นำทั ก ษะภำษำต่ ำ งประเทศ ภำยใต้
โครงกำรหลั กกำรพัฒนำกำรเรีย นกำรสอน
แผนกวิชำสำมัญ
๒. ควรมีการศึกษาปัญหาการออกกลางคัน
๑. โครงกำรย่อยที่ ๑ กำรประชุมผู้ปกครอง
เพื่อลดจานวนการออกกลางคัน
นักเรียนนักศึกษำ และโครงกำรย่อยที่ ๒ กำร
ลดปัญ หำกำรออกกลำงคัน ภำยใต้โครงกำร
หลักกำรส่ง เสริมสนับสนุนเครือข่ำยป้อ งกั น
และดูแลผู้เรียนที่เข้มแข็งระหว่ำงสถำนศึกษำ
กับผู้ปกครอง
๓. การส่งให้คนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
๑. โครงกำรหลัก กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
และรู้จักแก้ปัญหา มีจริยธรรม คุณธรรม และรู้จัก วิชำกำรวิชำชีพแผนกวิชำช่ำงยนต์
พึ่งพาตนเอง
๒. โครงกำรหลัก กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
วิชำกำรวิชำชีพแผนกวิชำไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์
๓. โครงกำรหลัก กำรส่งเสริม พัฒนำวิชำกำร
และวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำลังคนด้ำนดิจิตัล
๔. โครงกำรหลัก กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนสำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
๕. โครงกำรหลัก กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนสำขำวิชำกำรบัญชี
๖. โครงกำรหลัก กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนสำขำวิชำกำรตลำด
๗.โครงกำรหลัก กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแผนกวิชำสำมัญ
๘. โครงกำรหลัก กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
วิชำกำร วิชำชีพ แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน
๙. โครงกำรหลัก กำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำร
พัฒนำครูและผู้เรียนพร้อมเข้ำสู่ยุค Thailand
๔.o

ผลการดาเนินงาน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
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๒.๗ การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
- การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ/
หรือหน่วยงานต้นสังกัด
๓. การส่งให้คนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และรู้จักแก้ปัญหา มีจริยธรรม คุณธรรม และรู้จัก
พึ่งพาตนเอง (ต่อ)

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๑o. โครงกำรย่อยที่ ๕ กำรส่งเสริมสนับสนุน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ , โครงกำร
ย่อยที่ ๖ กำรส่งเสริมกำรดำรงตนตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอพียง , โครงกำรย่อยที่ ๑o เปิด
ประชุ ม อวท. และแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช ำกำร
ระดั บ สถำนศึ ก ษำ , โครงกำรย่ อ ยที่ ๑๕
โครงกำรค่ ำ ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมนั ก ศึ ก ษำ
ใหม่ , โครงกำรย่ อ ยที่ ๑๖ สถำนศึ ก ษำ
คุณธรรม ภำยใต้โครงกำรหลักกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๔. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบันทึกหลังสอน ๑. โครงกำรย่อยที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติกำร
แนะนาครูผู้สอนในการจัดทาบันทึกหลังสอน
กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สมรรถนะ
อำชีพและบูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้โครงกำรหลัก กำร
ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เพื่อกำรพัฒนำครูและผู้เรียนพร้อม
เข้ำสู่ยุค Thailand ๔.o
๕. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนหรือบุคคลที่
๑. โครงกำรย่อยที่ ๒ กำรจัดหำ กำรใช้
สนใจได้ทราบถึงการเรียนหลักสูตรระยะสั้นของแต่ กำรกำกับ และบำรุงรักษำสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ละสถานศึกษาที่มีวิชาแตกต่างกันโดยโครงการควร สื่อโฆษณำ ภำยใต้โครงกำรหลักกำรจัดหำ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์ กำรใช้ กำรจัดเก็บดูแล บำรุงรักษำ วัสดุ
หลักสูตรให้ผู้เรียนทราบ
อุปกรณ์ สื่อ และครุภัณฑ์ที่เหมำะสม
เพียงพอและมีควำมปลอดภัยพร้อมใช้งำน
งำนประชำสัมพันธ์
๒. โครงกำรย่อยที่ ๔ กำรจัดหำวัสดุฝึกงำน
ระยะสั้น และโครงกำรย่อยที่ ๕ กำรจัดหำ
วัสดุฝึกหลักสูตรเสริมสวย ภำยใต้โครงกำร
หลักกำรกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อกำรพัฒนำครูและ
ผู้เรียนพร้อมเข้ำสู่ยุค Thailand ๔.o

ผลการดาเนินงาน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
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๒.๗ การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
- การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ/
หรือหน่วยงานต้นสังกัด
๖. ควรจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพให้เป็น
ระบบ สะดวกในการสืบค้น ควรมีการต่อยอดใน
การให้บริการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ และ
ควรติดตามผลการนาความรู้ที่ได้รับจากการบริการ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในระยะยาวของชุมชนและ
สังคมเพื่อพัฒนาต่อไป
- การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2555
๑. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้
สอดคล้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินใหม่ของ
สมศ.
๒. มีการวางแผนร่วมกันในการจัดทาโครงงาน
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของ สมศ.

๓. มีแผนในการพัฒนาครู อาจารย์ด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
๔. ร่วมกันในการจัดให้นักเรียนนักศึกษาจัดทา
โครงการนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์
จริงอย่างเป็นระบบ

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๑. โครงกำรหลัก กำรพัฒนำกำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

๑. โครงกำรหลัก กำรพัฒนำกำรประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒. โครงการหลัก การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้บริหารฐานข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๑. โครงการย่อยที่๑ การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดทา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางาน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และหุ่นยนต์ภำยใต้โครงกำรหลัก
กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำ
๑. โครงกำรหลัก กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรม
กำรพัฒนำเทคโนโลยี สิงประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ
๑. โครงกำรหลัก กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรม
กำรพัฒนำเทคโนโลยี สิงประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ

ผลการดาเนินงาน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
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๒.๗ การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
- การประเมินคุณภาพภายนอกโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2555 (ต่อ)
๕. ควรจัดระบบในการกากับ ติดตาม การ
ให้ข้อเสนอแนะ และการประเมินผลการ
บริหารของผู้บริหารโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๖. วิทยาลัยควรบริหารหลักสูตรระยะสั้น
ให้เป็นไปตามภารกิจหลักของสถานศึกษา
และสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สมศ.

๗. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ให้
ครบถ้วนทุกด้านตามเกณฑ์ของสมศ.
๘. จัดทาแผนการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น
ระยะยาว รวมทั้งการจัดเก็บหลักฐานการ
ปฏิบัติงานตามปีการศึกษา

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
๑. โครงการย่อยที่ ๓ โครงการ
ประชุมบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ภายใต้
โครงการหลัก การพัฒนาระบบงาน
บริหารงานทั่วไป
๒. โครงการหลัก การบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
๑. โครงกำรย่อยที่ ๔ กำรจัดหำ
วัสดุฝึกงำนระยะสั้น และโครงกำร
ย่อยที่ ๕ กำรจัดหำวัสดุฝึก
หลักสูตรเสริมสวย ภำยใต้โครงกำร
หลักกำรกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อกำรพัฒนำครูและผู้เรียนพร้อม
เข้ำสู่ยุค Thailand ๔.o
๑. โครงการหลัก การบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
๑. โครงการหลัก การวางแผนและ
งบประมาณการศึกษาตามนโยบาย
ที่สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

