รายงานประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐

สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา

คำนำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับการดาเนินงานภายในวิทยาลัยฯ ว่าประสบความสาเร็จตรงตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ที่กาหนดไว้ 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ มาก
น้อยเพียงใด และทางวิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้แก่ผู้เรียนอย่าง
จริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
การเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลายตลอด
ปีการศึกษา 2560 โดยมุ่งพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะความรู้ทางด้านการสอน เสริมสร้างความรู้และทักษะทางด้าน
การปฏิบัติงานจริง พัฒนาจิตพิสัยให้แก่ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ เป็นต้น
ความส าเร็ จ ของสถานศึ ก ษาที่ ป รากฏในรายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2560 นี้
จะปรากฏออกมาไม่ได้ หากไม่ได้ รับความร่วมมือจากผู้เกี่ ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ รวมถึ ง
หน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ครู บุคลากรสนับสนุน และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกคนที่ไ ด้ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนแก่ทางวิทยาลัยฯ ตลอดมา ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ต้องขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้และจะปรับปรุงการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้ประสบผลสาเร็จที่สูงขึ้นต่อไป
วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ
เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2561

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
ตอนที่ 1 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ
- ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
- ประวัติสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
- ข้อมูลด้านการบริหาร
- จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
- จานวนครูแยกตามสาขาวิชา/สาขางาน
- จานวนบุคลากรทางการศึกษา
- จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- เกียรติประวัติของสถานศึกษา
- เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1
1
5
13
14
10
15
16
16
17
17
73

ตอนที่ 2 กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
- ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
- รายงานด้านงบประมาณ
- การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

97
99
100

ตอนที่ 3 กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ
- มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน

107
112
128
140

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
ตอนที่ 4 สรุปผลกำรประเมินและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
- สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
- จุดเด่น
- จุดที่ควรพัฒนา
- ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
- แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ภำคผนวก
ลงนามรับรองรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี 2560 โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

144
145
147
147
148

บทสรุปผู้บริหำร
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี
มาตรฐานที่

1
2
3
4
รวม

1

2

5
3
5
5
18

3.76
5
4
3.85
16.61

3

4

5

6

4
4

5
5

5

5

8

10

5

5

รวม

เฉลี่ย

8.76
27
18
8.85
62.61

4.38
4.50
4.50
4.43
4.45

ผลรวมคะแนนกำรประเมิน 62.61 ค่ำเฉลี่ย 4.45 ระดับคุณภำพ ดี
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

8
5
1
-

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

1.2 จุดเด่น (การปฎิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผล
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
1. คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณในการทาโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
2. ทางวิทยาลัยฯ กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ต้องได้รับการนิเทศการสอนทุกปีการศึกษา อย่าง
น้อย คนละ 1 รายวิชา โดยมีการวัดผล ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาพัฒนาเทคนิควิธีการ
สอนของครูให้ดียิ่งขึ้น และยังสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาสื่อการสอนเพื่อใช้ในการพัฒนาการสอนของตนเอง
3. ครู ผู้ สอนทุ ก คนได้ รั บ การอบรมการจั ด ท าแผนการสอนและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รของ
วิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถจัดทาแผนการสอนได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตรของวิ ทยาลัยฯ และ

หลักสูตรแกนกลาง และมีการตรวจประเมินผลการจัดทาแผนการสอน บันทึกหลังการสอน เพื่อนาผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป
4. กาหนดให้ครูต้องทาแผนการสอน บันทึกหลังการสอน และมีการประเมินผลการทาแผนการ
สอน บันทึกหลังการสอน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินเป็นประจาทุกปีการศึกษา
5. ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านความรู้ ด้านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของ
ตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี ดังจะเห็นได้จากที่ครูภายในวิทยาลัยฯ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญา
ตรีขึ้นไปและมีใบประกอบวิชาชีพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปี
8. ทางวิ ทยาลัยฯ สนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ ได้จัดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพกับ
ชุมชน โดยได้ตั้งงบประมาณในการดาเนินการไว้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ
ได้ช่วยกันคิดกิจกรรมว่าจะดาเนินการในรูปแบบใดโดยดาเนินการตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน
9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนต้องเข้าสอบข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ และจัดให้นักเรียนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน เข้าสอบ Pre V-NET และสอบ V-NET ทุกปี
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท ดสอบความรู้ แ ละทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าชี พ ของตนเองให้ มี ม าตรฐานตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้ทุกขั้นตอน
10. สถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาได้จานวนมากขึ้น เนื่องจากได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจาก
บุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาให้ข้อมูล
11. ผู้เรียนได้รับการประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้รับบริการที่อยู่
ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผู้เรียนได้รับการอบรมในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทักษะในการทางานที่ดี
12. จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) เป็นประจาทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพของตนเอง ซึ่งนักเรียนของทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง
ได้เป็นจานวนมากทุกปี
13. มีการจัดส่งผู้เรียนให้ได้ไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็น
ประจาทุกปี และจัดให้มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรียนครบทุกสาขาวิชา
14. ทางวิทยาลัยฯ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลของ
นักเรียนที่มีความประพฤติอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผลการเรียนต่าให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อหา
แนวทางการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้ง นี้จะมี การประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาควบคู่ไปด้วยเสมอ โดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Application Line , Facebook เป็นต้น

15. ทางวิทยาลัยฯ มีแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ซึ่งจะเน้นให้ครูทุกคนใช้วิธีการสอนที่สอดแทรก
ความรู้ ความคิดและความเข้าใจลงไปในแผนการสอน โดยเฉพาะวิชาเพศศึกษา รวมทั้งสอดแทรกลงไปในการ
ทา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย
16. การใช้อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ได้ใช้นโยบายของวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์เป็นสาคัญ
ทาให้การปฏิบัติของครู บุคลากรและนักเรียน มีความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถปฏิบัติได้ทันที
17. การปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการทางานอย่างเป็นขั้นตอน มีการรายงานผล
การปฏิบัติงาน และรวบรวมทาเป็นแผนปฏิบัติงานและรายงานประจาปี เป็นประจาทุกปี
18. ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเข้าร่วมในการทาโครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เป็นอย่างดี
19. วิทยาลัยฯ ใช้ระบบเครือข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลัย
ฯ เพื่อ ใช้เ ป็น เครื่ องมือในการให้บ ริก ารข้ อมู ลและสารสนเทศแก่ผู้ เรี ยนและบุค ลากรทุ กคน โดยสามารถ
ให้ บ ริ ก ารทางด้ า นงานทะเบี ย น งานผลการเรี ย น งานการเงิ น ประวั ติ นั ก เรี ย น โดยมี ค รู แ ละเจ้ า หน้ า ที่
รับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโดยตรง ทาให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง
และทันต่อความต้องการ
20. มีการจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
รุ่นใหม่ทุกปี
21. วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และดาเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการดาเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นขั้นตอนให้ทางผู้บริหารได้รับ
ทราบ
22. มี ก ารตรวจสอบ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและจั ด ท ารายงานประจ าปี มี แ ผนพั ฒ นา
สถานศึกษา และนามาใช้พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 จุดควรพัฒนำ (กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำไม่เป็นระบบ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำร
อำชีวศึกษำที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนด)
1. ปรับปรุงแผนการสอนภายในสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนให้มากขึ้น
2. พัฒนาผลงานวิจัยครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งประกวดภายนอก
3. ให้ครูผู้สอนได้พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการให้ครบทุกสาขาวิชา
4. ศึกษา ข้อมูลและประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกสาขาวิชา โดยเริ่มเป็นบางสาขาวิชาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
5. จั ด หาทุ น และหน่ ว ยงานภายนอกให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ได้ รั บ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

6. การวางแผน จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการโครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีน้อย
เกินไป ซึ่งจาเป็นต้องเพิ่มจานวนกิจกรรมและงบประมาณดังกล่าวให้มากขึ้น
7. พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยเน้นด้านการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามที่ สช.กาหนดและเกณฑ์ที่ทางสมศ.กาหนด
ไว้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. กาหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและแบ่งหัวข้อมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้แก่คณะกรรมการได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้นและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
9. ปรับปรุงแบบเก็บข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับงานที่กาหนดไว้ สามารถใช้ในการรายงานผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
10. ให้ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตนเองได้เรียนมา เพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
11. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน สังคมและสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยู่เสมอ
12. งบประมาณด้านการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ทั้งในส่วนของครูและนักเรียนมีน้อยเกินไป
13. วิทยาลัยฯ ควรจัดหาทุนสนับสนุนด้านการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน จากหน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (กำรดำเนินงำนเพือ่ แก้ไขปัญหำหรือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ)
1. เกณฑ์อัตรากาลังของครูต่อจานวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น ในสถานศึกษา
เอกชนต่าง ๆ อาจจะมีเกณฑ์ที่สูงกว่าระเบียบคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกาหนด
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมี
ความจาเป็นและเล็งเห็นถึงภาระหน้าที่ในงานต่างๆ ซึ่งมีมาก จึงต้องให้มีบุคลากรทางการศึกษาที่มากขึ้น
2. พัฒนาหลักสูตร การจั ดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ มี การตรวจสอบแผนการสอน
บันทึกหลังการสอน การนิเทศการสอนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ ให้มีการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้แก่ผู้เรียนให้มากขึ้น
3. จัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าและไม่ตั้งใจเรียน ให้มีการพัฒนา
ทางด้านการเรียนมากขึ้น
4. สรรหาความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ภายนอกให้มากขึ้น เพื่อนามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ
5. ขยายการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รู้จักวิทยาลัยฯ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสั มพันธ์
และความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

6. จั ด ท ากิ จ กรรม โครงการที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น
7. รั ฐ บาลควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น ในการจั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมในด้ า นต่ า ง ๆ เนื่ อ งจาก
สถานศึกษาขนาดเล็ก ไม่มีเงินทุนมากพอที่จะจัดทาโครงการได้

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ที่ตั้ง
เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 14 ซอย วัดสังวรฯ ถนน กาญจนาภิเษก ตาบล บางม่วง อาเภอ บางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
โทรศัพท์ 0-2924-7601-5 โทรสาร 0-2924-7606
Website : www.wanich.ac.th
E – mail : wac2538@gmail.com
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
คาขวัญจังหวัด
พระต าหนั ก สง่ า งาม ลื อ นามสวนสมเด็ จ ฯ เกาะเกร็ ด แหล่ ง ดิ น เผา วั ด เก่ า นามระบื อ
เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
คาขวัญอาเภอ
บางใหญ่น่าอยู่ มุ่งมั่นสู่การบริการที่ไ ด้มาตรฐาน ประสานรักษาสิ่ง แวดล้อม พร้อมดูแ ล
คุณภาพชีวิต
ที่อยู่ที่ว่าการอาเภอ
เลขที่ 9/317 หมู่ที่ 6 ซอยบางใหญ่ซิตี้ ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลเสาธงหิน อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0814
หมายเลขโทรสาร 0-2595-0244-5

2
ประวัติความเป็นมา
อ.บางใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2445 เป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีต จัดตั้งขึ้น
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามหลักฐาน ใบบอกที่ค้นพบจากหอจด
หมาดเหตุ แ ห่ ง ชาติ ป รากฏว่ า ได้ เ ปิ ด กระท าการตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 มี น าคม ร.ศ.121 ตรงกั บ ปี ข าล วั น
จันทร์ ขึ้น 15 ค่า เดือน 4 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีอายุครบ 109 ปี ของการจัดตั้งอาเภอบางใหญ่
เนื้อที่/พื้นที่ 96,398 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปอาเภอบางใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร หรือ
60,248 ไร่ มีคลองสาคัญได้แก่ คลองอ้อม คลองบางกอกน้อย คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง และมีคลองเล็กคลอง
น้อยกระจายไปทั่ว
ข้อมูลการปกครอง ประกอบไปด้วย เทศบาล 5 แห่ง อบต.3 แห่ง
1. เทศบาลตาบลบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 12)
ตาบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 4, 11) และตาบลเสาธงหิน (เฉพาะบางส่วน
ของหมู่ที่ 1-3)
2. เทศบาลตาบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5-8)
ตาบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3-6) และตาบลบ้านใหม่ (เฉพาะ
บางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 4)
3. เทศบาลตาบลเสาธงหิน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ที่ 4-8 และบางส่วนของหมู่ที่
1-3)
4. เทศบาลตาบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 6-10 และบางส่วนของ
หมู่ที่ 4, 11)
5. เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 1, 3-11, 13-15 และ
บางส่วนของหมู่ที่ 12 นอกเขตเทศบาลตาบลบางม่วง)
6. องค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลบางแม่ น าง ครอบคลุ ม พื้ นที่ ต าบลบางแม่ น าง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตาบลบางใหญ่)
7. องค์การบริหารส่วนตาบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ตาบลบางใหญ่)
8. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ตาบลบางใหญ่)
อาเภอบางใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตาบลแต่ละตาบลแบ่งย่อยออกเป็น หมู่บ้าน รวม
69 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บางม่วง (Bang Muang) 15 หมู่บ้าน
2. บางแม่นาง (Bang Mae Nang) 18 หมู่บ้าน
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บางเลน (Bang Len) 11 หมู่บ้าน
เสาธงหิน (Sao Thong Hin) 8 หมู่บ้าน
บางใหญ่ (Bang Yai) 6 หมู่บ้าน
บ้านใหม่ (Ban Mai) 11 หมู่บ้าน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย
อาชีพเสริม ได้แก่ รวมกลุ่มผลิตสินค้า OTOP
จานวนธนาคาร มี 16 แห่ง ได้แก่
- ธนาคาร ออมสิน โทร.0-2595-1625
- ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ โทร.0-2595-0333
- ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร.0-2595-1416
- ธนาคาร กรุงเทพ 2 สาขา โทร.0-2595-0444-6
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 3 สาขา
- ธนาคาร กสิกรไทย 2 สาขา
- ธนาคาร กรุงไทย 3 สาขา
- ธนาคาร ไทยธนาคาร
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
- ธนาคาร ธนชาติ
จานวนห้างสรรพสินค้า มี 3 แห่ง
ด้านสังคม
วิทยาลัยฯ / มัธยม 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนราชวินิตบางใหญ่ (นนทกิจประชาอุปถัมภ์)
2. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (โรงเรียนฯ ในฝัน)
3. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
4. โรงเรียนวัดพระเงิน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดพระเงิน)
6. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์)
8. โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
ด้านประชากร
จานวนประชากรทั้งสิ้นรวม 111,464 คน
จานวนประชากรชาย รวม 51,494 คน
จานวนประชากรหญิง รวม 59,970 คน
3.
4.
5.
6.
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ความหนาแน่นของประชากร 1,161 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
ทางบก
ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302)
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน)
ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ทางหลวงชนบท นบ.1001)
ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ (ทางหลวงชนบท นบ.1009)
ถนนบางใหญ่-บางคูลัด (ทางหลวงชนบท นบ.1026)
ถนนไทรน้อย-ดอนตะลุมพุก (ทางหลวงชนบท นบ.5027)
ทางหลวงชนบท นบ.1016 (แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านคลองกานันจิตร)
ทางหลวงชนบท นบ.5005 (ประชาอุทิศ-วัดหลังบาง)
ทางหลวงชนบท นบ.5035 (แยกพ่อปู่-ตลาดบางคูลัด)
ทางหลวงชนบท นบ.5014 (บ้านใหม่จงถนอม-บ้านใหม่)
ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0010 (วิทยาลัยฯเตรียมอุดมศึกษาฯ บางใหญ่-วัดสวนแก้ว)
ทางน้า - ท่าเรือขนส่งโดยสาร
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
ผลผลิ ตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ไม้ด อกไม้ประดับ เช่ น ต้น ชวนชม/ลีล าวดี
ไม้ผล เช่น ทุเรียนนนท์ มะม่วงยายกล่า
ชื่อแหล่งน้าที่สาคัญ (แม่น้า/บึง/คลอง) ได้แก่
คลองบางกอกน้อย คลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง คลองอุดมมหาสวัสดิ์
โรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้แก่
1. โรงงานคงคาเมนูแฟคเจอเรอร์ ต.บางใหญ่
2. โรงงานไทยร่มเกล้า ต.บางใหญ่
3. โรงงานแว่นตาอินเตอร์โกลด์ หมู่ที่ 9 ตาบลบางเลน
4. โรงงานย่งกี่ (ผลิตอะไหล่รถยนต์)หมู่ที่ 9 ตาบลบางเลน
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3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้เริ่มก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปี 2538 โดยนายสุทัศน์ จุลชาต ซึ่ง
ขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ที่มี
ความรู้แ ละประสบการณ์ใ นฐานะอาจารย์ ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกทั้ ง ยัง ผู้เป็ นบริหารและผู้ก่ อตั้ง โรงเรียนใน
ภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง เช่น โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ โรงเรียนพณิชยการราชดาเนิน เป็นต้น
ในปี 2538 เปิดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการ
ขาย มีผู้เรียนจานวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวม
ทั้งสิ้น 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้อง และห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง
ในปี 2539 วิทยาลัยฯได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
ในปี 2541 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในปี 2542 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รั บการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
การบัญ ชี ,สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542-2546 ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยฯเอกชนในระดับ
อาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
ปีการศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสมศ.และได้รับ
การประเมินอยู่ในระดับดี
ในปีการศึกษา 2548 ทางวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯให้มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีเป็นสาคัญ
ปีการศึกษา 2550 ทางวิทยาลัยฯได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับคะแนน
4.20 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ปีการศึกษา 2551 ทางวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่จบในสาขาภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เป็นหลัก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯให้มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นสาคัญ
ปีการศึกษา 2553 ทางโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรอาชีวะศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) โดยได้เพิ่มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
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ปีการศึกษา 2554 ปลายภาคเรียนที่ 2 ทางวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวานิชพณิชยการ เป็น
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2555 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือในการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน
CAI ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปให้กับชุมชนและสังคม โดยเป็นศูนย์ การอบรม จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2556 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่
24,25,27 มกราคม 2557 โดยมีคณะกรรมการจานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายพิสิทธิ์
พัฒนาอนุสรณ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (ประธาน)
2. นางสาววชิราพร มหาวงศนันท์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (กรรมการ)
3. นายคุณ
เวชวิริยพาณิชย์ (กรรมการ)
4. นางวิภาวรรณ
มานุ้ย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (กรรมการและเลขาฯ)
5. นางสุจิตรา
นาคแป้น
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้รับการตรวจจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เข้าดาเนินการประเมินในวันอังคารที่ 28 วันพฤหัสบดีที่
30 และวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดาเนินการประเมิน ดังมีรายนาม ดังนี้
1. ดร.นัดดา
อังสุโวทัย
ประธานกรรมการผู้ประเมิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ
อ่าคาสรง
กรรมการผู้ประเมิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารีวิลาส กิจวิธี
กรรมการและเลขานุการผู้ประเมิน
ปีการศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ส่ง นักเรียนนักศึกษา เข้าคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 2 คน ซึ่ง ได้รับการคัดเลือกจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ได้แก่
1. นางสาวศุภลักษณ์ ใจสาร
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด
2. นางสาวธนพร ชูจันทร์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สาเร็ จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้เข้า
สอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ และได้สอบผ่า นการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายปารินทร์ ฉัตรแก้วไพศาล
ปีการศึกษา 2559 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ซึ่งเป็นการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซ้า เมื่อวันศุกร์ที่ 26
สิงหาคม 2559 ดังมีรายนามดังนี้
1. ดร.นัดดา อังสุโวทัย
ประธานกรรมการ
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2. นางสาวชวนจิต เอี่ยมฉ่า
กรรมการและเลขานุการ
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับคะแนน 80.84 มีผลประเมินอยู่ในระดับดี
ทางวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มใช้ใน
ระดับชั้นปวส.1
นายชยุต จุลชาต ได้มอบเอกสารงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาการคิด สาหรับ
นัก เรี ย นอาชีว ศึก ษา ประเภทวิช าพาณิ ชยกรรม ระดั บ ปวช.2 โรงเรี ยนวานิ ชพณิ ชยการ ให้ กับ นายชั ยวั ฒ น์
สุมังคะละ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกาแพงเพชร ใช้สาหรับเขียนเอกสารคู่มือครูเพื่อ
ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปวช. และปวส. ได้แก่
1. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. นางสาวพัชรินทร์ วงค์แก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด
นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรี เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทานในระดับภาคที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2559 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้เข้า
สอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2559 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึก ษาต่อระดับปริญ ญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายภูมินทร์ ช่วยรัมภ์
ในปีการศึกษา 2559 สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต จานวน 11 คน ได้แก่
1. นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
2. นายสยามรัฐ พระรัศมี
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
3. นายมิตรภาพ โพธิ์เที่ยง
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
4. นายเสฎฐวุฒิ แซ่ตั้ง
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
5. นางสาวจารุวรรณ แสงเพ็ชร์
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
6. นางสาวสุภาพร สุจริตสถิตานนท์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
7. นายดาฮาลัน เปาะดิงชามู
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
8. นางสาวมินณา นามพันธ์
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
9. นายกฤษฎา แจ่มศรีจันทร์
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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10. นายสมิธ เทศเซ็น
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาปันจักสีลัตของจังหวัดนนทบุรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ย่าโมเกมส์ ประจาปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์
2560 ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายดาฮาลัน เปาะดิ งซามู นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน จากประเภทการร่ายรา (ชาย)
2. นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากประเภท
การต่อสู้ รุ่น 67 – 71 กก.
นักเรียนได้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 (รอบคัดเลือกภาค 1) “สระแก้วเกมส์” ระหว่าง
วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว โดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก ดังนี้
1. นายเสฎฐวุฒิ แซ่ตั้ง นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รุ่น C
ชาย
2. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รุ่น D หญิง
ในปีการศึกษา 2559 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพภายนอก โดยแข่งขันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดอังกฤษ,พิมพ์ดีดไฟฟ้า การ
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เกมส์การตัดสินใจ การเขียนแผนธุรกิจ และเทคนิคการเสนอขายสินค้า รวมทั้ง
วิชาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 31 ระหว่าง
วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น
95 คน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 63 เหรียญ ดังนี้
1. เหรียญทอง
37
เหรียญ
2. เหรียญเงิน
10
เหรียญ
3. เหรียญทองแดง
16
เหรียญ
ปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารและคณะครูได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน 15 คน ตาม
รายละเอียด ดังนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) จานวน 13 คน คือ
1. นายชยุต จุลชาต
2. นายสิตางศุ์ จุลชาต
3. นายกฤษณ์ คาศิริ
4. นายกิตติ คาศิริ
5. นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์
6. นางสาวสุนทรี คงทอง
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7. นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
8. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
9. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
10. นางสาวปริม ศรประสิทธิ์
11. นางเกษมศรี แป้นสุข
12. นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
13. นายสุธรรม อดทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) จานวน 2 คน คือ
1. นางอรทัย ชินนะประภา
2. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล
ทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก
ตัวแทน ภาค 1 “นนทบุรีเกมส์” จังหวัดนนทบุรี จานวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาคาราเต้โด กีฬาปันจักสีลัต และ
กีฬากาบัดดี้ ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2560
ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ทั้งในระดับปวช. และปวส. ได้แก่
1. นางสาวศศิวิมล ไกรวงษ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด
2. นางสาวอังควิภา วงศ์ขา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด
นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรี เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับภาคที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
29 มกราคม 2561 และได้รับรางวัลชมเชย ทั้ง 2 คน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2561
นักศึกษาระดั บชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญ ชี ที่สาเร็จ การศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้เข้าสอบ
คัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ประจาปีการศึกษา 2561 และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี-การบัญชีการเงิน จานวน 6 คน คือ
1. นางสาววันวิสา ปิงยศ
2. นางสาวกนกวรรณ ทองสายบัว
3. นางสาวอัจฉราพร คงสมบัติ
4. นางสาวบัณฑิตา ปัญญางาม
5. นางสาวพรจรัส ญาณสุภาพ
6. นายเอกรัตน์ เปลี่ยนกลิ่น

10
และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษา
เรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญ ญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร ประจาปีการศึกษา 2561 และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบ
โอน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา สารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์ จานวน 4 คน คือ
1. นางสาวมัณฑนา แสนสด
2. นางสาววรินยุภา ไกรฤกษ์
3. นางสาวอารียา อาจหาญ
4. นางสาวสาวิตรี อ่อนศรี
สาหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมแข่ง ขัน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ตาม
โปรแกรมการแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้
1. การแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้ส่ ง เข้าร่วม
แข่งขัน ตามรายละเอียด ดังนี้
1.1 ระดั บ จั ง หวั ด แข่ ง ขั น ที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี ระหว่ า งวั น ที่ 22 -24
พฤศจิกายน 2560 ได้ส่งแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม คือ
- ที ม ที่ 1 สาขาวิ ช าการบั ญ ชี จ านวน 10 คน ชื่ อ ผลงาน “มหั ศ จรรย์ ก ระเป๋ า 2in1”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่ง ประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทองแดง
- ทีมที่ 2 สาขาวิชาการตลาด จานวน 10 คน ชื่อผลงาน “โคมไฟผ้าลายไทย” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ ด้านหัตถศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน
- ทีมที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 10 คน ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชั่น AR Weight
Training” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
- ทีมที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน 9 คน ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
Simmulator” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทองแดง
- ทีมที่ 5 สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ธุ รกิจ จานวน 9 คน ชื่อ ผลงาน “โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้ อมูล การขุ ดเจาะเสาเข็ม ” สิ่ง ประดิ ษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่ง ประดิษ ฐ์ ด้า นนวัต กรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลชมเชย
- ทีมที่ 6 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จานวน 2 คน ชื่อผลงาน “AR Weight Training
Application” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 12 สิ่งประดิษฐ์ การประกวดองค์ความรู้การนาเสนอ
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ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญเงิน
1.2 ระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร) แข่งขันที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัด
ระยอง ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ได้ส่งแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม คือ
- ที ม ที่ 1 สาขาวิ ช าการบั ญ ชี จ านวน 10 คน ชื่ อ ผลงาน “มหั ศ จรรย์ ก ระเป๋ า 2in1”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ได้รับรางวัลชมเชย
- ทีมที่ 2 สาขาวิชาการตลาด จานวน 10 คน ชื่อผลงาน “โคมไฟผ้าลายไทย” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ ด้านหัตถศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย
- ทีมที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 10 คน ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชั่น AR Weight
Training” สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ประเภทที่ 10 สิ่ง ประดิษ ฐ์ ด้ านนวั ต กรรมซอฟต์ แ วร์ และระบบ
สมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน
- ทีมที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 9 คน ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
Simmulator” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
- ทีมที่ 5 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จานวน 2 คน ชื่อผลงาน “AR Weight Training
Application” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 12 สิ่งประดิษฐ์ การประกวดองค์ความรู้การนาเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชย
1.3 ระดับชาติ แข่งขันที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จัง หวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ –
3 มีนาคม 2561 ได้ผ่านเข้ารอบจากระดับภาค จานวน 1 ทีม คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo Simmulator” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝัง ตัว ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดจาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. การแข่ง ขัน การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ นวัต กรรม ในการแข่ ง ขั น ทัก ษะวิช าชีพ นัก เรี ย น นัก ศึก ษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจาปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มกราคม 2561 จานวน 4 ทีม คือ
- ทีมที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี จานวน 10 คน ชื่อผลงาน “ผ้ากันเปื้อน 2in1” ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง
- ทีมที่ 2 สาขาวิชาการบัญ ชี จานวน 10 คน ชื่อผลงาน “สบู่สมุนไพร 3 ชั้น ” ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
- ทีมที่ 3 สาขาวิชาการตลาด จานวน 7 คน ชื่อผลงาน “โคมไฟจากผ้าลายไทย” ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง
- ทีมที่ 4 นักเรียนระดับชั้นปวช.1 จานวน 10 คน ชื่อผลงาน “น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย”
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
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3. การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพภายนอก กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561
ณ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ภ าคตะวั น ออก (อี . เทค) จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยแข่ ง ขั น การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ , พิ ม พ์ ดี ด ไทย, การประกวดนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ ทั ก ษะ
Marketing Challenge และการประกวดมารยาทไทย รวมทั้งวิชาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้ส่ง
นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 80 คน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 67 เหรียญ ดังนี้
1. เหรียญทอง
32
เหรียญ
2. เหรียญเงิน
18
เหรียญ
3. เหรียญทองแดง
17
เหรียญ
4. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 และได้ส่งนักเรียน นักศึกษา ตามรายละเอียด
ดังนี้
4.1 ระดับจังหวัด แข่งขันที่วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ได้ส่งแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภทวิชา คือ
- การแข่งขันทักษะการนาเสนอขายสินค้า ระดับปวช. สาขาวิชาการตลาด “The Marketing
Challenge” จานวน 3 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเกียรติบัตรเหรียญทอง
- การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. จานวน 5 คน ได้รับรางวัลเกียรติ บัตร
เหรียญเงิน
- ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จานวน 1 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
- ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง จานวน 1 คน ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญ
เงิน
- การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอัง กฤษ English Publice Speaking Contest
จานวน 1 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
- การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) จานวน 1 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เกียรติบัตรเหรียญทอง
- การประกวดมารยาทไทย จานวน 2 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
4.2 ระดับภาค แข่งขันที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ได้ผ่านเข้ารอบจาก
ระดับจังหวัด จานวน 3 ประเภทวิชา คือ
- การแข่งขันทักษะการนาเสนอขายสินค้า ระดับปวช. สาขาวิชาการตลาด “The Marketing
Challenge” จานวน 3 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
- ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จานวน 1 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
- การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอัง กฤษ English Publice Speaking Contest
จานวน 1 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย
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4. ผังโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

สถานศึกษา
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

ผู้จัดการ
กลุ่มงานวางแผนและ

ผู้ช่วย

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผู้จัดการ

หน.ฝ่าย
วิชาการ

หน.ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ
(บริการฯ)

(ประชาสัม
สาย
วิชาการ
บัญชี

งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

พันธ์)
หน.ฝ่าย
ธุรการ

หน.ฝ่าย
ประชาสัม
พันธ์

หน.ฝ่าย
บริการ
การศึกษา

งาน
พัฒนา
วินัย

งานวัดและ
ประเมินผล

งาน
ทะเบียน

สาย
วิชาการ
ตลาด

งาน
ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน

งาน
การเงิน

งาน
ประชา
สัมพันธ์
ภายใน

งาน
อาคาร
สถานที่

งาน
กิจกรรม/
โครงการ

งาน
ส่งเสริม
การฝึกงาน

งานสถิติ
และ
ข้อมูล

สายวิชา
คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ /
เทคโนฯ

งานพัฒนา
ศักยภาพ
ครู

งานบัญชี

งาน
ประชาสัม
พันธ์
ภายนอก

งานซ่อม
บารุง IT

งานรักษา
ดินแดน

งาน
วิเคราะห์
ข้อสอบ

งานนิเทศ
การสอน

สายวิชา
ทักษะ
ชีวิต /
ภาษาต่าง
ประเทศ

งาน
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

งาน
บุคคล

งาน
กองทุน
วานิชฯ

งานพัสดุ/
ครุภัณฑ์

งาน
ทุนการศึกษา

งาน
พัฒนา
หลักสูตร

งาน
วิเคราะห์
หลักสูตร

งานสาร
บรรณ

งานแนะ
แนว

งาน
ยานพาหนะ

งาน
อนามัย

งานกีฬา
และ
กิจกรรม
ภายนอก

งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม
(กยศ.)

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม
(กยศ.)

งาน
ห้องสมุด

งานส่งเสริม
ศิลปะ
วัฒนธรรม
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
1 นายชยุต จุลชาต
ประธานคณะกรรมการ
4 ปี
2 นายบุญเรือง ตันยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ปี
3 นายเสรี นุ่มหอม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ปี
4 นายกฤษณ์ คาศิริ
กรรมการ
4 ปี
5 นายกิตติ คาศิริ
กรรมการ
4 ปี
6 นายสิตางศุ์ จุลชาต
ผู้แทนครู/กรรมการ
4 ปี
7 นางสาวมณีรัตน์ ฐิติกุล
ผู้แทนครู/กรรมการ
4 ปี
8 นางสิริกร มหาวงศ์
ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
4 ปี
9 นางสาวกาญจนา คาศิริ
กรรมการและเลขานุการ
4 ปี
5.2 ผู้รับใบอนุญาต
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่
5.3 ผู้จัดการ
โทรศัพท์
E-mail
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่
5.4 ผู้อานวยการ
โทรศัพท์
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่

นายชยุต จุลชาต
081-700-2747
chayootwac@gmail.com
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
นายชยุต จุลชาต
081-700-2747
chayootwac@gmail.com
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ปีการศึกษา 2545
นางสาวกาญจนา คาศิริ
087-716-5168
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษบ.) วิชาเอก ภูมิศาสตร์ วิชาโท
ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึก ษา จากมหาวิทยาลั ย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีการศึกษา 2559
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6. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ (สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน)
สถานภาพ
ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

จานวน
(คน)

ใบประกอบวิชาชีพ

1

1

-

1

-

-

1

-

-

1
36
7

1
27
-

9
-

1
29
-

7
-

-

1
10
-

26
7

-

บุคลากรสนับสนุน

10

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

55

29

9

31

7

-

12

33

-

ประเภทบุคลากร
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ครู
บุคลากรทาง
การศึกษา

6.1 จาแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
วิชาชีพ

สาขาวิชา/สาขางาน

จานวน
(คน)

ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

สถานภาพ

โปรแกรมวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด

3
5

2
4

1
1

3
4

1

-

1
-

2
5

-

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

4

-

4

-

-

-

4

-

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุริกจ
สาขาวิชาสามัญ
รวม

4

2

2

2

2

-

-

4

-

2
4
3
1

1
4
1
1

1
2
-

1
4
2
1

1
1
-

-

1
4
1
1

1
2
-

-

10
36

8
27

2
9

8
29

2
7

-

2
10

8
26

-
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6.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน
ฝ่ายวิชาการ
- งานทะเบียนและวัดผล
ฝ่ายธุรการ
- งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริการการศึกษา
- งานเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

จานวน (คน)
3
2
2
7

7. จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (10 มิ.ย.)
ชั้นปี
1

3

รวม

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ระดับ/สาขาวิชา

2

- สาขาวิชาการบัญชี

68

-

-

40

-

2

43

-

2

155

- สาขาวิชาการตลาด

65

-

-

44

-

6

73

-

9

197

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

86

-

-

69

-

3

80

-

3

241

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.

33
252

-

-

37
190

-

2
13

37
233

-

1
15

110
703

- สาขาวิชาการบัญชี

38

-

-

29

-

-

-

-

-

67

- สาขาวิชาการตลาด

47

4

-

53

-

2

-

-

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

58

-

-

68

-

-

-

-

-

126

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมระดับปวส.

15
158

4

-

150

-

2

-

-

-

15
314

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา

410

4

-

340

-

15

233

-

15

1,017

ปวช. แยกตามโปรแกรมวิชา

ปวส. แยกตามประเภทวิชา

106
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8. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
8.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขาวิชา
ระดับปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.
ระดับปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมระดับปวส.
รวมทั้งหมด

ที่
1.

2.

ปกติ

จานวน
ทวิภาคี

เทียบโอน

33
42
41
24
140

-

2
6
2
1
11

35
48
43
25
151

24
33
35
92
232

-

1
2
3
14

25
35
35
95
246

รวม

9. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
9.1 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
นางสาวกาญจนา คาศิริ
“ครูเพชรน้าหนึ่ง” ใน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
ประจาปีการศึกษา 2560
นายชยุต จุลชาต
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
(จ.ภ.)
“ผู้บริหารดีเด่น”
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ผู้บริหารดีเด่น”
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ประจาปีการศึกษา 2560
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

18
ที่

ชื่อ-สกุล

3.

นายสิตางศุ์ จุลชาต

รางวัลที่ได้รับ

7.

รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
นายกฤษณ์ คาศิริ
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
นายกิตติ คาศิริ
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
นางอรทัย ชินนะประภา
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณา
ภรณ์ (บ.ภ.)
“ครูสอนดี” ในกิจกรรมวัน
ครูแห่งชาติ ประจา
ปีการศึกษา 2560
นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี “ครูดีเด่น” ประจาปี 2560

8.

นางสาวสุนิษา ทองสุข

4.

5.

6.

หน่วยงานที่มอบรางวัล
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- “ครูดีเด่น” ประจาปี 2560 - สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
- “ผลงานวิจัยและนวัตกรรม - สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
สื่อการสอนระดับประเทศ” อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในระดับผ่าน ประจาปี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
2560
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19
ที่
9.

ชื่อ-สกุล
นางสาวอิศราพร ปีสาลี

10. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาล
สกุล

รางวัลที่ได้รับ
“ครูดีเด่น” ประจาปี 2560

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณา
ภรณ์ (บ.ภ.)
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การสอนระดับประเทศ” ใน อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
ระดับดีมาก ประจาปี 2560 พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ครูดีเด่น” ประจาปี
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การศึกษา 2560
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11. นายภัทรุท นามเมือง
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การสอนระดับประเทศ” ใน อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
ระดับดีมากประจาปี 2560 พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
(จ.ภ.)
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การสอนระดับประเทศ” ใน อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
ระดับดี ประจาปี 2560
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
13. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
เกียรติ
การสอนระดับประเทศ” ใน อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
ระดับดี ประจาปี 2560
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20
ที่
ชื่อ-สกุล
14. นางเกษมศรี แป้นสุข

15. นางธาริณี ฟุ้งสาคร

16. นางพชร หมายนาค

17. นางสาวอุราพร คาสิม

18. นางสาวสุนทรี คงทอง

19. นางสาวประชิด ปริญญาชัย
ศักดิ์
20. นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับผ่านประจาปี 2560

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การสอนระดับประเทศ” ใน อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
ระดับผ่านประจาปี 2560
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ครูสอนดี” ในกิจกรรมวัน สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
ครูแห่งชาติ ประจา
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
ปีการศึกษา 2560
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การสอนระดับประเทศ” ใน อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
ระดับผ่านประจาปี 2560
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การสอนระดับประเทศ” ใน อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
ระดับผ่านประจาปี 2560
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
(จ.ภ.)
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
(จ.ภ.)
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
(จ.ภ.)

21
ที่
ชื่อ-สกุล
21. นางสาวปริม ศรประสิทธิ์

22. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร

23. นายเรืองสันต์ จันมาค้อ

24. นายสุธรรม อดทน

ที่
1.

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

9.2 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
9.2.1 ด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ชื่อ-สกุล
รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
นางสาวอัจฉราพร
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
คงสมบัติ
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
สาขาวิชาการบัญชี
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ

22
ที่
2.

ชื่อ-สกุล
นางสาวบัณฑิตา ปัญญางาม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

3.

นายสุเทพ แซ่โซ้ง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ

23
ที่
4.

ชื่อ-สกุล
นางสาวพรจรัส ญาณสุภาพ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

5.

นางสาวปรางทิพย์ จูม่วง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 จาก
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 จาก
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน มหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ

24
ที่
6.

ชื่อ-สกุล
นายเอกรัตน์ เปลี่ยนกลิ่น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

7.

นายมัดหวาย นุชทรัพย์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ

25
ที่
8.

ชื่อ-สกุล
นายสุประวิทย์ รัตนไพบูลย์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

9.

นายเฉลิมชัย ทองผิว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการตลาด

10. นายสิทธินนท์ ทองอยู่
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน มหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง

26
ที่
ชื่อ-สกุล
11. นางสาวธนัญญา แหวนแก้ว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี

12. นางสาววิชุดา นวลจันทร์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี

13. นางสาวสุดารัตน์ สมบุญรอด
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงานผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย

27
ที่

ชื่อ-สกุล

14. นางสาววันวิสา ปิงยศ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน(ระดับชาติ)

15. นางสาวกนกวรรณ ทอง
สายบัว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

16. นางสาวภาวิตา คุ้มด้วง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
สานักงานคณะกรรมการการ

28
ที่

ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ

17. นางสาวณัชวดี บัวแย้ม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

18. นางสาวสุภาวดี ผนึกรัมย์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

19. นางสาวฐิติยาภรณ์ วะภา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

20. นางสาวเปรมิกา สุขสวัสดิ์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
สานักงานคณะกรรมการการ

29
ที่

ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ

21. นางสาวกัญญาวีร์ ยิ้มแฉล้ม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี

1.

22. นางสาววารุณี ซอพรมราช
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี

1.

23. นางสาวศศิวิมล ไกรวงษ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

1.

2.

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชั้น โดย
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
เงิน (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง

30
ที่
ชื่อ-สกุล
24. นางสาวบัว แซ่อึ้ง
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

25. นางสาวสุดารัตน์ ไล้สีดา
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

26. นางสาวศิริวรรณ ชูพุทธพงศ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
เงิน (ระดับจังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
เงิน (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
เงิน (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง

31
ที่
ชื่อ-สกุล
27. นางสาวขนิษฐา พลทอง
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

28. นางสาวสุนันทา ศรีท้วม
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
เงิน (ระดับจังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
เงิน (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ

32
ที่
ชื่อ-สกุล
รางวัลที่ได้รับ
29. นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์ 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สาขาวิชาการตลาด
เงิน (ระดับจังหวัด)

30. นางสาวณิรชา นรารัตน์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
เงิน (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ

33
ที่
ชื่อ-สกุล
31. นางสาววันวิสาข์ เพ็ชรเขียว
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
เงิน (ระดับจังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
32. นางสาวผกามาศ ดวงตาทิพย์ 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
อันดับที่ 1 ระดับเหรียญ
สานักงานคณะกรรมการการ
สาขาวิชาการตลาด
เงิน (ระดับจังหวัด)
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ภาค ตะวันออกและ
สานักงานคณะกรรมการการ
กรุงเทพมหานคร)
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการนาเสนอขายสินค้า The
เหรียญทอง (ระดับ
Marketing Challenge จากการ
จังหวัด)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

34
ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ
5. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน(ระดับภาค)

6.

33. นางสาวอาเอ้ย ตาสังฆ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด

1.

34. นางสาวสิริขวัญ น้อยสังข์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.

2.

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- วิชาทักษะการนาเสนอขายสินค้า The
Marketing Challenge จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะ Marketing Challenge
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Trainging โดยสานักงาน
จังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

35
ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ
3. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
Simulator จากสานักงาน
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แข่งขัน
ที่วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน Simulator จากสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการ
และกรุงเทพมหานคร)
การอาชีวศึกษา แข่งขันที่ โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
6. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
(ระดับชาติ)
Simulator จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แข่งขันที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการ
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

36
ที่
ชื่อ-สกุล
35. นายสุทธิพงษ์ ทับฉ่า
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
Trainging โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
Simulator โดยสานักงาน
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน Simulator โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
(ระดับชาติ)
Simulator โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการ
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

37
ที่
ชื่อ-สกุล
36. นายณัฐจักร แจ้งเจริญ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
Trainging โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
Simulator โดยสานักงาน
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน Simulator โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
(ระดับชาติ)
Simulator โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการ
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

38
ที่

ชื่อ-สกุล

37. นายประสิทธิ์ สาทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสื่อประสม
มัลติมีเดีย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Trainging โดยสานักงาน
จังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ - ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
เหรียญทองแดง (ระดับ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
จังหวัด)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
Simulator โดยสานักงาน
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
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ที่

ชื่อ-สกุล

38. นางสาวอารียา อาจหาญ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน Simulator โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
6. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
(ระดับชาติ)
Simulator โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสื่อประสม
เหรียญทองแดง
มัลติมีเดีย จากการแข่งขันทักษะ
(ระดับชาติ)
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Trainging โดยสานักงาน
จังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ - ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
เหรียญทองแดง (ระดับ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
จังหวัด)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค

40
ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
Simulator โดยสานักงาน
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน Simulator โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
6. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
(ระดับชาติ)
Simulator โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการ
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชา ทักษะการเขียนโปรแกรมบน
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ
Android จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ที่

ชื่อ-สกุล

39. นายมาวิน ทับทิมใส
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Trainging โดยสานักงาน
จังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
Simulator โดยสานักงาน
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน Simulator โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
(ระดับชาติ)
Simulator โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการ
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ชื่อ-สกุล

40. นายอาณัติ กองทรัพย์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

41. นางสาวสาวิตรี อ่อนศรี
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Trainging โดยสานักงาน
จังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Trainging โดยสานักงาน
จังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ - ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
เหรียญทองแดง (ระดับ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
จังหวัด)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการ
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ชื่อ-สกุล

42. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
(MS-Office 2013) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Trainging โดยสานักงาน
จังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน AR Weight Trainging
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
จังหวัด)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

44
ที่

ชื่อ-สกุล

43. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
4. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน AR Weight Trainging
ภาค ตะวันออกและ
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
กรุงเทพมหานคร)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
5. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- แข่งขันการประกวดพูดในที่สาธารณะ
เหรียญทอง (ระดับ
เป็นภาษาอังกฤษ English Publice
จังหวัด)
Speaking Contest จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- แข่งขันการประกวดพูดในที่สาธารณะ
ชมเชย (ระดับภาค)
เป็นภาษาอังกฤษ English Publice
Speaking Contest จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
ภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Trainging โดยสานักงาน
จังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
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ชื่อ-สกุล

44. นางสาวนภาพร สุวรรณวงศ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

45. นางสาววรินยุภา ไกรวงษ์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน Trainging โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผลงาน AR Weight Trainging
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
จังหวัด)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ - ผลงาน AR Weight Trainging
ภาค ตะวันออกและ
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
กรุงเทพมหานคร)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ - ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
เหรียญทองแดง (ระดับ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
จังหวัด)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ - ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
เหรียญทองแดง (ระดับ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
จังหวัด)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการ
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
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ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

46. นางสาวสุนิสา พนัส
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด)

47. นางสาวภัทรมน รังกูล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด)

48. นางสาวมัณฑนา แสนสด
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด)

2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน
(MS-Office 2013) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสื่อประสม
มัลติมีเดีย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
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ที่

ชื่อ-สกุล

49. นางสาวศิราภรณ์ พรมโฮม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

50. นางสาวบุษยา มากทรัพย์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
Simulator โดยสานักงาน
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน Simulator โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
(ระดับชาติ)
Simulator โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการ
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
Simulator โดยสานักงาน
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
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ที่

ชื่อ-สกุล

51. นายเศรษฐพงศ์ หงษ์ทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

52. นางสาวดุสิตตา ยอดเถื่อน
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน Simulator โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
(ระดับชาติ)
Simulator โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการ
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
Simulator โดยสานักงาน
ทองแดง (ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน Simulator โดยสานักงาน
(ระดับภาค ตะวันออก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
(ระดับชาติ)
Simulator โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี

49
ที่
ชื่อ-สกุล
53. นางสาวธานี โจมแพง
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

54. นางสาวดวงกมล อ่วมอ่อง
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

55. นางสาวศศิธร แก้วตัน
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

56. นายนัทธพงศ์ แซ่โป่ว
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ

50
ที่
ชื่อ-สกุล
57. นางสาวศิรินภา อุ่นอบ
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

58. นายสุทธิภัทร บุญมี
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

59. นางสาวสุรัตสวดี พุกมาก
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

60. นางสาวภัสรา จาอ่อน
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ

51
ที่
ชื่อ-สกุล
61. นางสาวมณีรัตน์ มีใจกลั่น
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

62. นางสาวชิณา มีภู่
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

63. นางสาวกัลยา รักนาย
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาการตลาด

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับ
จังหวัด)

2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับภาค)

3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ
- วิชาทักษะการนาเสนอขายสินค้า The
Marketing Challenge จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
- วิชาทักษะการนาเสนอขายสินค้า The
Marketing Challenge จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- วิชาทักษะ Marketing Challenge
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
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ที่

ชื่อ-สกุล

64. นายสุทธิพงษ์ ประสงค์คุณ
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาการตลาด

รางวัลที่ได้รับ

1.

2.

3.

65. นางสาวอังควิภา วงศ์ขา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการตลาด

1.

66. นายสันติชัย เจริญสม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการตลาด

1.

2.

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการนาเสนอขายสินค้า The
เหรียญทอง (ระดับ
Marketing Challenge จากการ
จังหวัด)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการนาเสนอขายสินค้า The
เหรียญเงิน (ระดับภาค)
Marketing Challenge จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะ Marketing Challenge
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
เหรียญเงิน(ระดับชาติ)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
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ชื่อ-สกุล

67. นางสาววราภรณ์ อยู่เจริญ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการตลาด

68. นางสาวศิรินภาพร สดุดี
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - แข่งขันการประกวดรักการอ่าน
อันดับ 1 เกียรติบัตร
ภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะ
เหรียญทอง (ระดับ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
จังหวัด)
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดมารยาทไทย จากการ
เหรียญทองแดง
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
(ระดับชาติ)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

69. นางสาวพิจิตรา โพธิ์เกษม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

70. นายทวีศักดิ์ นาหัวนิน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) ลูกทุ่งหญิง จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จาก
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
เหรียญทอง (ระดับ
ลูกทุ่งชาย จากการแข่งขันทักษะ
จังหวัด)
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
เหรียญเงิน (ระดับภาค)
ลูกทุ่งชาย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
เหรียญทองแดง
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
(ระดับชาติ)
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ชื่อ-สกุล

71. นายพลากร แสงสุ่ม
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการตลาด
72. นางสาวพรไพลิน ศึกคะชาติ
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี

73. นางสาวนิชนันท์ โนยราษฎร์
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการตลาด

74. นายมิตรภาพ โพธิ์เที่ยง
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- แข่งขันการประกวดมารยาทไทย จาก
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- แข่งขันการประกวดมารยาทไทย จาก
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดมารยาทไทย จากการ
เหรียญทองแดง
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
(ระดับชาติ)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดมารยาทไทย จากการ
เหรียญทองแดง
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
(ระดับชาติ)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- การประกวดมารยาทไทย จากการ
เหรียญทองแดง
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
(ระดับชาติ)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
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ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

75. นางสาววิภารัตน์ ดาดี
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

76. นางสาววิราวรรณ ตันสาย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

77. นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดมารยาทไทย จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

57
ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

78. นางสาวนัดดา ตาลงาม
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

79. นางสาวสุวิดา เต็มใจ
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

80. นางสาวกวินธิดา
กลบแก้ว
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

81. นายธัชชัย ภู่กันทอง
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน
(MS-Office 2013) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน
(MS-Office 2013) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
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82. นางสาวสุภัชชา แจ้งบารุง
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

83. นายธวัชชัย อังศุธานินทร์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

84. นายมรกต จันทสาร
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน
(MS-Office 2013) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
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85. นายสหรัถ วงษ์ฟอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

86. นายชวิน ศิรินันทวิทยา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

87. นายปณพล พัฒโน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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88. นายยศพล จานงค์พันธ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

89. นายสมิธ เทศเซ็น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

90. นายเกษม ทองขาว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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91. นายพีรันธร เนากลาง
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

92. นายสกนธ์ อานุภาพรังสี
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

93. นายเจษฎา สุคาภา
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- วิชา ทักษะการติดตั้งโปรแกรมระบบ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการติดตั้งโปรแกรมระบบ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ที่
ชื่อ-สกุล
94. นายพงศกร ศรีจันทวงศ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

95. นางสาวจีราวรรณ สีสด
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

96. นางสาวเบญจวรรณ จาปาคง 1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
เหรียญทอง (ระดับชาติ)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ที่
ชื่อ-สกุล
97. นางสาวอรญา หนุนทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

98. นายจักรกฤษ ยอดขวัญ
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

99. นายจิรายุทธ มิ่งขวัญ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Adobe Photoshop CS6 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
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ที่
ชื่อ-สกุล
100. นายอรรถวัต อัคชาติ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

101. นางสาวสายชล แตงอ่อน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

102. นายธเนศพล แย้มรัตน์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- วิชา ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ที่
ชื่อ-สกุล
103. นายเพชรประทาน
ผลน้อย
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

104. นายศิธร ทองเล็ก
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

105. นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

106. นายพิพัฒน์ โพธิ์กลิ่น
นักเรียนระดับชั้นปวช.3

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
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ที่

ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ

107. นายปวรุตม์ ขาวเหลือง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

108. นายอภิสิทธิ์ ศรีจิวังษา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

109. นายวาทิน แก้วคา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
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รางวัลที่ได้รับ

110. นายธีรเดช นนท์อ่อน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(ระดับชาติ)

111. นายกฤตวัฒน์ สุมะนังกุล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

112. นายกฤษณะ ตุลา
นักเรียนระดับชั้นปวช.1

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Microsoft visual basic 2010 จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
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ชื่อ-สกุล

9.2.1 ด้านกีฬา
ชื่อ-สกุล
นายดาฮาลัน เปาะดิงซามู
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น F
ร่วมกับสานักงานการกีฬาแห่งประเทศ
น้าหนัก 59-63 กก. กีฬา
ไทย จังหวัดนนทบุรี จากการแข่งขัน
ปันจักสีลัต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบ
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์
อันดับ 1 ประเภทเดี่ยวปัน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-19
จักลีลาชาย กีฬาปันจัก
พฤศจิกายน 2560
สีลัต
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- กรมพลศึกษา ร่วมกับการท่องเที่ยว
อันดับที่ 1 กีฬาปันจัก
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี จากการ
สีลัต
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
รอบคัดเลือกเขตที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ประเภทปันจักลีลาเดี่ยว
ร่วมกับชมรมปันจักสีลัตจังหวัด
ชาย Tunggal รุ่นอายุ
นครสวรรค์ จากการแข่งขันกีฬาปัน
16-18 ปี
จักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่าง
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
ประเภทต่อสู้ OPEN 16นครสวรรค์
18 ปี ชาย รุ่น F น้าหนัก
59-63 กก.
6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
อันดับที่ 2 ประเภทต่อสู้
และกีฬา ร่วมกับจังหวัดนครนายก
ชาย รุ่น F น้าหนัก 59-63 จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
กก. กีฬาปันจักสีลัต
แห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
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2.

นายวิชาญ รักงาม
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.

นางสาวจารุวรรณ แสงเพ็ชร์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 20-30
มกราคม 2561
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
อันดับ 1ประเภทต่อสู้ชาย ร่วมกับสานักงานการกีฬาแห่งประเทศ
รุ่น C น้าหนัก 47-51
ไทย จังหวัดนนทบุรี จากการแข่งขัน
กก. กีฬาปันจักสีลัต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-19
พฤศจิกายน 2560
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- กรมพลศึกษา ร่วมกับการท่องเที่ยว
อันดับที่ 1 กีฬาปันจัก
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี จากการ
สีลัต
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
รอบคัดเลือกเขตที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้
ไทยร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัต
OPEN 16-18 ปี ชาย รุ่น
จังหวัดนครสวรรค์ จากการแข่งขัน
D น้าหนัก 51-55 กก.
กีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560
จังหวัดนครสวรรค์
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้
ร่วมกับสานักงานการกีฬาแห่งประเทศ
หญิง รุ่น E น้าหนัก 55ไทย จังหวัดนนทบุรี จากการแข่งขัน
59 กก. กีฬาปันจักสีลัต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่
9-19 พฤศจิกายน 2560
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- กรมพลศึกษา ร่วมกับการท่องเที่ยว
อันดับที่ 1 กีฬาปันจัก
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี จากการ
สีลัต
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
รอบคัดเลือกเขตที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
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4.

นายสมิธ เทศเซ็น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.

นางสาวมินณา นามพันธ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
อันดับ 1ประเภทต่อสู้
ไทยร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัต
OPEN 16-18 ปี หญิง รุ่น จังหวัดนครสวรรค์ จากการแข่งขัน
E น้าหนัก 55-59 กก.
กีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560
จังหวัดนครสวรรค์
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
อันดับที่ 3 ประเภทต่อสู้
และกีฬา ร่วมกับจังหวัดนครนายก
หญิง รุ่น E น้าหนัก 55จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
59 กก. กีฬาปันจักสีลัต
แห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 20-30
มกราคม 2561
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
อันดับ 1 ประเภทปันจัก ร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัด
ลีลาเดี่ยวชาย Tunggal นครสวรรค์ จากการแข่งขันกีฬาปันจัก
รุ่นอายุ 16-18 ปี
สีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันที่
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
อันดับ 1 ประเภทต่อสู้
นครสวรรค์
OPEN +18 ปี ชาย รุ่น B
น้าหนัก 50-55 กก.
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้
ร่วมกับสานักงานการกีฬาแห่งประเทศ
หญิง รุ่น C น้าหนัก 47ไทย จังหวัดนนทบุรี จากการแข่งขัน
51 กก. กีฬาปันจักสีลัต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่
9-19 พฤศจิกายน 2560
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้
ไทยร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัต
OPEN 16-18 ปี หญิง รุ่น จังหวัดนครสวรรค์ จากการแข่งขัน
D น้าหนัก 51-55 กก.
กีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560
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6.

นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ

1.

2.

7.

นายทินภัทร โกญจนาท
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.

8.

นางสาวพัชริดา แก้วเก็บคา
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

1.

9.

นายเสฎฐวุฒิ แซ่ตั้ง
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2
สาขาวิชาการตลาด

1.

หน่วยงานที่มอบรางวัล
จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น H
ร่วมกับสานักงานการกีฬาแห่งประเทศ
น้าหนัก 67-71 กก. กีฬา
ไทย จังหวัดนนทบุรี จากการแข่งขัน
ปันจักสีลัต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่
9-19 พฤศจิกายน 2560
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- กรมพลศึกษา ร่วมกับการท่องเที่ยว
อันดับที่ 1 กีฬาปันจัก
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี จากการ
สีลัต
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
รอบคัดเลือกเขตที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น E
ร่วมกับสานักงานการกีฬาแห่งประเทศ
น้าหนัก 55-59 กก. กีฬา
ไทย จังหวัดนนทบุรี จากการแข่งขัน
ปันจักสีลัต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่
9-19 พฤศจิกายน 2560
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
อันดับ 1 ประเภทเดี่ยวปัน ร่วมกับสานักงานการกีฬาแห่งประเทศ
จักลีลาหญิง กีฬาปันจัก
ไทย จังหวัดนนทบุรี จากการแข่งขัน
สีลัต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่
9-19 พฤศจิกายน 2560
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
อันดับ 1ประเภทต่อสู้
ร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัด
OPEN 16-18 ปี ชาย รุ่น นครสวรรค์ จากการแข่งขันกีฬาปันจัก
G น้าหนัก 63-67 กก.
สีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันที่
25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
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ที่

ชื่อ-สกุล

10. นายวีรกิจ โกสินันท์
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้ รุ่น
C ชาย น้าหนักมากกว่า
55 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 60
กิโลกรัม
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทต่อสู้
OPEN 13-15 ปี ชาย รุ่น
J น้าหนัก 57-61 กก.

11. นายปนัสพงษ์ อินสว่าง
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1ประเภทต่อสู้
OPEN 16-18 ปี ชาย รุ่น
J น้าหนัก 75-79 กก.

12. นางสาวชิณา มีภู่
นักเรียนระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2ประเภทต่อสู้
OPEN 16-18 ปี หญิง รุ่น
B น้าหนัก 43-47 กก.

13. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้ รุ่น
D น้าหนักมากกว่า 60
กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65
กิโลกรัม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
นครสวรรค์
การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัด
จันทบุรี จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 46 “จันทบุรีเกมส์” รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันที่ 3-13
พฤษภาคม 2561 จังหวัดจันทบุรี
- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัต
จังหวัดนครสวรรค์ จากการแข่งขัน
กีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560
จังหวัดนครสวรรค์
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัด
นครสวรรค์ จากการแข่งขันกีฬาปันจัก
สีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันที่
25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
นครสวรรค์
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัด
นครสวรรค์ จากการแข่งขันกีฬาปันจัก
สีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันที่
25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
นครสวรรค์
การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัด
จันทบุรี จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 46 “จันทบุรีเกมส์” รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันที่ 313 พฤษภาคม 2561 จังหวัดจันทบุรี
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ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ประจาปีการศึกษา 2560
ทางวิ ท ยาลั ย ฯ ส่ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ภายนอก กลุ่ ม ภาคกลาง ครั้ ง ที่ 32
ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าแข่งขัน
ทั้งสิ้น 80 คน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 67 เหรียญ ดังนี้
1. เหรียญทอง
32
เหรียญ
2. เหรียญเงิน
18
เหรียญ
3. เหรียญทองแดง
17
เหรียญ
ตารางแยกจานวนเหรียญที่ได้ในแต่ละสายวิชา ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

จานวนผู้เข้า
แข่งขัน/ประกวด
สายวิชาการบัญชี
6
สายวิชาการตลาด
6
สายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
56
สายวิชาทักษะวิชาชีพ (พิมพ์ดีด+มารยาท)
9
สายวิชาภาษาต่างประเทศและทักษะชีวิต
3
รวมทั้งสิ้น
80
สาขาวิชา

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

0
3
26
1
2
32

3
3
11
1
0
18

3
0
9
5
0
17

6
6
46
7
2
67

เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้แบ่งงานออกเป็น 7 ด้าน คือ
1. งานด้านการบริหารจัดการ
2. งานด้านวิชาการ
3. งานด้านกิจการนักศึกษา
4. งานด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
5. ด้านบุคลากรและการบริการ
6. งานด้านประชาสัมพันธ์
7. งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยในงานแต่ละด้านจะกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ผลสาเร็จที่คาดหวัง และโครงการ/กิจกรรม/งาน
ซึ่งเป็นส่วนที่สนับสนุนในงานแต่ละด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. งานด้านการบริหารจัดการ
1. บริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้ ดาเนินการตามนโยบายสาคัญ ของหน่วยงานต้นสัง กัด และมี
มาตรฐานมากขึ้น เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น
2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดการบริหารทรัพยากรทางการเรียนการสอน การทากิจกรรม/
โครงการ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้อย่างพอเพียง
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมประเพณี โดย
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก
4. แก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีอัตราการลาออกกลางคันและผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียน ให้มีจานวนน้อยลง
ตารางที่ 1 แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลสาเร็จที่คาดหวัง ในงานด้านบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
1. บริหารจัดการภายใน - ตั้งกลุ่มคณะทางานเพื่อทาแผน
สถานศึกษาให้
SWOT ในการบริหารจัดการ
ดาเนินการตามนโยบาย
สถานศึกษา โดยนามาวิเคราะห์
สาคัญของหน่วยงานต้น
สรุปผล หาแนวทางในการแก้ไข
สังกัด และมีมาตรฐาน
ปัญหา โดยจัดทาเป็น
มากขึ้น เพื่อพัฒนา
แผนพัฒนาฯ
สถานศึกษาให้เป็นที่
- พิจารณานโยบายที่สาคัญของ
ยอมรับจากผู้ปกครอง
หน่วยงานต้นสังกัดที่ต้อง
ชุมชนและสังคมมาก
ดาเนินการภายในสถานศึกษา
ยิ่งขึ้น
โดยให้สอดคล้องตามบริบทของ
สถานศึกษา
- จัดการประชุม วางแผนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา เพื่อ
พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ
- จัดประชุมแจ้งการใช้แผนการ
พัฒนาคุณภาพฯ ให้แก่ครู
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงแผนดังกล่าว เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พรบ.เอกชนและเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของ สมศ.
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน ได้ส่งผลงานเข้าร่วม

-

-

-

-

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ครู บุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 20 ได้ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด คัดเลือก
แข่งขันในหน่วยงานอื่นๆ
จนได้รับรางวัลทั้งในระดับ
จังหวัด ภาคและประเทศ
ผู้เรียน ในทุกสาขาวิชา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ได้
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
คัดเลือก แข่งขันใน
หน่วยงานอื่นๆ จนได้รับ
รางวัลทั้งในระดับจังหวัด
ภาคและประเทศ
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคมรอบๆ บริเวณ
สถานศึกษา ให้การ
ยอมรับและมีความ
พึงพอใจผลการจัด
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
100

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม
- องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
ภายในสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์

-

-

-

2. จัดสรรงบประมาณ เพื่อ ใช้ในการจัดการบริหาร
ทรัพยากรทางการเรียน
การสอน การทา
กิจกรรม/โครงการ
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา ได้อย่าง
พอเพียง
-

กลยุทธ์
ประกวด คัดเลือก แข่งขันใน
หน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
รวมทั้งชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
พัฒนาบุคลากรและปรับปรุง
ระบบการทางานของฝ่ายต่างๆ
ภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามวงจรคุณภาพ (P D C A)
เพื่อให้พร้อมต่อการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จากภายนอก
จัดให้มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์
และนาผลการประเมินมา
กาหนดเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทางการศึกษา
นาผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานใน
ปีการศึกษาถัดไป
คณะกรรมการบริหารร่วมกันวาง
นโยบายและแผนงาน ร่วมกับ
คณะครูและบุคลากรในการทา
โครงการ/กิจกรรม โดยกาหนด
แผนงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยให้ครอบคลุมต่อการบริหาร
จัดการในทุก ๆ ด้าน
กาหนดให้กลุ่มงานวางแผนฯ
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการในแต่ละปีการศึกษา
โดยพิจารณาจากงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
รัฐบาล งบประมาณของทาง

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
- สถานศึกษาได้รับรางวัล
และการยกย่องจาก
หน่วยงานภายนอกเป็น
ประจาทุกปี

- สถานศึกษาสามารถ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ตรงตามหลักสูตร และมี
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
- ผู้เรียนมีการพัฒนาผลการ
เรียนที่สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
- ผู้เรียนสามารถสอบ
ข้อสอบมาตรฐานและ
ข้อสอบ V-Net และมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ
- ผู้เรียนมีผลการศึกษาจบ
ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- โครงการ/กิจกรรม/งาน

ในปีการศึกษา 2560
จานวน 60 โครงการ/
กิจกรรม/งาน รวม
งบประมาณทั้งสิ้น
1,682,00 บาท แบ่งเป็น
รายได้ต่างๆ ดังนี้
-รายได้จากเงินอุดหนุน
ทางรัฐบาล จานวน
665,000 บาท
-รายได้ที่เก็บค่าใช้จ่าย
จากนักเรียน จานวน
266,000 บาท
- รายได้จากทาง
วิทยาลัยฯ จานวน
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-

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษา ได้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ
และวัฒนธรรมประเพณี
โดยร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา หน่วยงาน ภายนอก

-

-

-

กลยุทธ์
สถานศึกษา ความจาเป็นหรือ
ความสาคัญของงานนั้นๆ รวมถึง
ความต้องการของครู บุคลากร
และผู้เรียนเป็นหลัก
จัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดย
ต้องสอดคล้องกับแนวทางและ
วิธีการในการประชาสัมพันธ์
จัดทาแผนงานด้านวิชาการและ
กิจการนักศึกษา ที่มีความ
ร่วมมือกับทางผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก
โดยใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์ใน
การให้บริการทางการศึกษา
สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนทุกคน ได้ฝึกอบรม และ
เรียนรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพ
และศิลปะที่หลากหลายมากขึ้น
เพื่อนามาเผยแพร่ต่อไป
ประสานงานและขอความ
ร่วมมือกับผู้นาชุมชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางด้านวิชาการ
และศิลป วัฒนธรรมประเพณีให้
ได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม
ส่งเข้าประกวด แข่งขันหรือ
แสดงตามสถานที่ต่าง ๆ
สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่
สถานศึกษาได้
สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา ให้
เป็นที่รู้จักแก่บุคคลและ

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ขึ้นไป และเข้าศึกษาต่อ
หรือทางานได้
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี
- จานวนผู้เรียนมีจานวนที่
สูงขึ้นทุกปี อย่างน้อย
ร้อยละ 20 ต่อปี

- สถานศึกษาได้รับการ

ยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชน
- ครู บุคลากรและผู้เรียน
ได้รับการยกย่องและได้รับ
รางวัลจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในด้านวิชาการและ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ปีการศึกษาละ
ไม่น้อยกว่า 3 รางวัล

โครงการ/กิจกรรม/งาน
751,000 บาท

- งานบริการด้านวิชาการ
-

วิชาชีพสู่ชุมชน
กิจกรรมแห่เทียนจานา
พรรษา
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ให้แก่ผู้เรียน
โครงการวานิชนิทรรศ
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง
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4. แก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มี
อัตราการลาออก
กลางคันและผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียน ให้
มีจานวนน้อยลง

-

-

-

-

-

-

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่วยงานภายนอก ด้วยการทา
โครงการ/กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกับชุมชนและการ
บริการวิชาการวิชาชีพให้แก่
ชุมชน สถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา - ผู้เรียนมีอัตราการลาออก
ของผู้เรียนโดยจัดทาแผน
กลางคัน ลดลงต่ากว่า
บริหารความเสี่ยงภายใน
ร้อยละ 20 จากจานวน
สถานศึกษาให้ครบทุกฝ่าย
ผู้เรียนทั้งหมด
สารวจข้อมูลจานวนผู้เรียนที่
- ผู้เรียนมีผลการเรียนที่สูง
ประสบปัญหาทางด้านการเรียน
กว่าเกณฑ์การจบ
และสาเหตุของการลาออก
การศึกษา มากกว่า
กลางคัน เพื่อนาข้อมูลมา
ร้อยละ 60
วิเคราะห์ สรุปหาสาเหตุ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
ให้ครูประจาชั้นและครูผู้สอน
สรุปปัญหาของผู้เรียนที่มีผลต่อ
ผลการเรียนแล้วแจ้งข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
พิจารณาในการจัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้เรียน
ควรจะได้รับอย่างเหมาะสม
สร้างเสริมความรักและความ
ผูกพันของครู บุคลากรผู้เรียน
ทุกคนในสถานศึกษา ให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น
สามารถช่วยเหลือพึ่งพาในงาน
ต่างๆ ด้วยกันได้รวมทั้งมีความ
รักในองค์กรที่มากขึ้นด้วย
จัดโครงการ/กิจกรรม หรือสร้าง
งานที่สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ ให้ครูในแต่ละสาย
วิชาได้ทากิจกรรมกับครูและ
ผู้เรียนที่อยู่คนละสายวิชากัน

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- โครงการลดปัญหาการ

ออกกลางคันของผู้เรียน
- งานส่งเสริมความ
สามารถดีเด่นของผู้เรียน
- งานบริหารความเสี่ยง
ภายในวิทยาลัยฯ
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กลยุทธ์

ผลสาเร็จที่คาดหวัง

โครงการ/กิจกรรม/งาน

มากขึ้น
- จัดสอนเพิ่มเติมหรือสอนพิเศษ
ให้แก่ผู้เรียนที่สนใจ โดยให้ครู
และผู้เรียนที่สนใจที่จะเผยแพร่
ความรู้เป็นผู้สอน
- จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางด้านการเรียน โดย
เน้นกับผู้เรียนที่มีปัญหาแต่
สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้
เป็นสาคัญ

2. งานด้านวิชาการ
1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หน่วยงานและสังคม
ภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น
2. สนับสนุนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาชีพของตนเองให้สูงขึ้น
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เ รี ย น ได้ จั ด ท านวั ต กรรม งานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์ ให้มากขึ้น เพื่อนาไปเผยแพร่ และส่งเข้าประกวดตามหน่วยงานภายนอกให้ได้รับรางวัลที่สูงขึ้น
4. ปรับปรุงระบบการดาเนินงานภายในฝ่ายวิชาการ ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (P D C A) ให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านวิชาการให้สูงขึ้น สามารถผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกได้
5. พัฒนาวิธีการในการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีผลการเรีย นที่สูง ขึ้น และ
ครูผู้สอนมีคุณภาพมากขึ้น
6. ส่งเสริมผู้เรียน ให้ได้ออกไปแข่งขันทางวิชาการวิชาชีพจากภายนอกให้มากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
7. ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้ผู้เรียนได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
8. จัดระบบการติดตามตรวจสอบผู้เรียนที่จบการศึกษาและได้งานทาภายใน 1 ปี ให้มีจานวนที่สูงขึ้นและ
เชื่อถือได้
9. แก้ไขและปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สอศ.)และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
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1. พัฒนาหลักสูตรของ
- สถานศึกษาจัดทางานวิจัยใน
สถานศึกษาให้มีความ
เรื่องความต้องการผู้จบหลักสูตร
สอดคล้องกับความ
ไปประกอบอาชีพในตาแหน่ง
ต้องการของชุมชน
งานใด ร่วมกับสถาน
หน่วยงานและสังคม
ประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้ผู้เรียน
ภายนอก
มีโอกาสในการประกอบ - เชิญผู้แทนชุมชน อบต.
อาชีพเพิ่มมากขึ้น
เทศบาล สถานประกอบการเข้า
ร่วมจัดทาหลักสูตรของ
สถานศึกษา
- เชิญสถานประกอบการเข้าร่วม
สัมมนาความต้องการด้าน
แรงงานของสถานประกอบการ
- จัดหลักสูตรทวิภาคี ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการตลาด เพิ่มเติม
โดยทา MOU ร่วมกับบริษัท
เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
2. สนับสนุนครูผู้สอนและ - สถานศึกษาฝึกอบรมครูผู้สอนให้
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้และทักษะในด้าน
และผู้เรียน ได้พัฒนา
วิชาชีพของตนเอง ตรงตาม
ความรู้และทักษะที่
สาขาวิชาชีพที่สอนทั้งภายใน
เกี่ยวข้องกับสาขา
และภายนอก
วิชาชีพของตนเองให้
- สถานศึกษาฝึกอบรมบุคลากร
สูงขึ้น
ทางการศึกษาให้มีทักษะตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก
- สถานศึกษาฝึกอบรมผู้เรียนใน
ด้านการพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพของตนเอง
ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนทั้ง
ภายในและภายนอก
- จัดให้มีการนิเทศการสอนของ
ครูผสู้ อน ทุกภาคเรียน

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
- ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่
สนองความต้องการของ
หน่วยงานภายนอก สถาน
ประกอบการ ที่จะรับ
ผู้เรียนเข้าประกอบอาชีพ
ครบทุกสาขาวิชาชีพ
- สถานประกอบการมีความ
พึงพอใจในหลักสูตรของ
สถานศึกษา มากกว่า
ร้อยละ 80
- นักศึกษาสนใจเข้าเรียนใน
หลักสูตรระบบทวิภาคี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จานวนนักเรียนทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- งานหลักสูตรภายใน
สถานศึกษา
- งานหลักสูตรทวิภาคี

- ครูผสู้ อนได้ผลการประเมิน

- งานพัฒนาครูบุคลากร

ผู้สอนโดยนักเรียนเพิ่ม
สูงขึ้นทุกคน
- บุคลากรทางการศึกษา มี
ผลการประเมินการทางาน
ประจาปี มีคะแนนที่สูงขึ้น
ทุกคน
- ผู้เรียนทุกคนมีผลการเรียน
ในหมวดทักษะวิชาชีพ
และวิชาชีพเฉพาะ มีผล
การเรียนที่สูงขึ้น จน
สามารถผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดได้
- ครูผสู้ อนทุกคนได้รับการ
ผลการประเมินนิเทศการ
สอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป

-

และผู้เรียนทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
งานนิเทศการสอน
กิจกรรม Com Camp
กิจกรรม English
Camp
กิจกรรม Maketing
Camp
กิจกรรม Accounting
Camp
กิจกรรมวันคริสมาสต์
โครงการส่งเสริมรักการ
อ่านและการใช้ห้องสมุด
โครงการวานิชนิทรรศ
งานบริการด้านวิชาการ
วิชาชีพสู่ชมชน
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ผลสาเร็จที่คาดหวัง

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- งานส่งเสริมนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจับ
ของครูและผู้เรียน
- โครงการทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู - สถานศึกษาแต่งตั้ง
- ครูผสู้ อนต้องจัดทา
- งานส่งเสริมนวัตกรรม
และบุคลากรทางการ
คณะกรรมการจัดประกวด
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
ศึกษาและผู้เรียน ได้
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
รายวิชาที่สอน
และโครงงานของครู
จัดทานวัตกรรม
สร้างสรรค์ งานวิจัยของครู และ - ครูและผู้เรียนทุกคนได้รับ - งานส่งเสริมนวัตกรรม
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ให้
ผู้เรียน
การอบรมการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
มากขึ้น เพื่อนาไป
- คณะกรรมการที่ได้รับการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และโครงงานของ
เผยแพร่ และส่งเข้า
แต่งตั้งจัดหาวิทยากรที่มีความรู้
งานสร้างสรรค์ และ
นักเรียน
ประกวดตามหน่วยงาน
ทางด้านการสร้างนวัตกรรม
งานวิจัย สามารถนาไปใช้ - งานเผยแพร่ผลงานครู
ภายนอกให้ได้รับรางวัล
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ประโยชน์ในหน่วยงาน
และนักศึกษาที่มีผลงาน
ที่สูงขึ้น
งานวิจัยของครู และผู้เรียน
ภายนอกได้มากกว่า
ดีเด่น
เพื่อให้ครูสามารถสร้าง
ร้อยละ 80
- งานส่งเสริมผู้เรียนเข้า
นวัตกรรมและงานวิจัยได้อย่าง - สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
แข่งขันกับหน่วยงาน
ถูกต้องและมีคุณภาพ
ทุกคนได้จัดทาผลงาน
ภายนอก
- จัดประกวดนวัตกรรม
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัยของครู และผู้เรียน
งานวิจัย เพื่อส่งเข้าร่วม
ภายในวิทยาลัยฯ
ประกวดกับหน่วยงาน
- คณะกรรมการที่ได้รับการ
ภายนอกทั้งระดับจังหวัด
แต่งตั้งคัดเลือกผลงานที่ได้รับ
ระดับภาค และระดับชาติ
รางวัลภายใน และส่งผลงาน
อย่าน้อยปีการศึกษาละ 10
เข้าร่วมประกวดนวัตกรรม
ชิ้น ขึ้นไป
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
- ครูได้รับรางวัลจากการ
งานวิจัยของครู และผู้เรียน
ส่งผลงานเข้าประกวดหรือ
แข่งขันภายนอกทั้งระดับจังหวัด
แข่งขันในระดับจังหวัดขึ้น
ระดับภาค และระดับชาติ
ไป อย่างน้อยปีการศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุนครู และ
ละ 3 ชิ้น
ผู้เรียนในด้านเวลาและให้
- ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
ผลตอบแทนหรือทุนการวิจัย
ส่งผลงานเข้าประกวดหรือ
เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้มีเวลา
แข่งขันในระดับจังหวัดขึ้น
และโอกาสในการสร้าง
ไปอย่างน้อยปีการศึกษา
นวัตกรรมและงานวิจัยให้มาก
ละ 3 ชิ้น
ขึ้นและมีคุณภาพ
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4. ปรับปรุงระบบการ
ดาเนินงานภายในฝ่าย
วิชาการ ให้เป็นไปตาม
วงจรคุณภาพ (P D C A)
ให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านวิชาการให้
สูงขึ้น สามารถผ่าน
เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาทัง้
ภายในและภายนอกได้

-

-

-

5. พัฒนาวิธีการในการ
จัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา ให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนที่
สูงขึ้น และครูผู้สอนมี
คุณภาพมากขึ้น

-

กลยุทธ์
สรุปผลการดาเนินงาน เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข
จัดประชุมบุคลากรภายในฝ่าย
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อ
สอบถามปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ติดตาม ตรวจสอบเพื่อสอบถาม
ความคืบหน้า และปัญหาของ
การปฏิบัติงาน
ปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการทางด้านวิชาการแก่
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ปกครองและหน่วยงาน
ภายนอก ให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
บริการและให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดทาแบบประเมินความ
พึงพอใจการให้บริการของฝ่าย
วิชาการ ทั้งด้านบุคลากร ด้าน
การให้บริการ ด้านอานวยความ
สะดวกเรื่องเอกสาร และด้าน
อื่นๆ
วิเคราะห์ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในฝ่ายวิชาการ
สรุปผลด้านการปฏิบัติงาน
ภายในฝ่าย พร้อมเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา
ระบบการทางานให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
จัดหาครูที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ
ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการคิดค้น
ข้อมูลทางวิชาการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น หรือกิจกรรมทางวิชาการ

ผลสาเร็จที่คาดหวัง

- ควรมีการจัดประชุม

ภายในฝ่ายอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครัง้ และบันทึก
รายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษร
- ได้รับการประเมินความ
พึงพอใจจากครู บุคลากร
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00 ร้อยละ 70
ขึ้นไป
- บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการฝึกอบรมด้าน
การบริการและให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณ ร้อยละ
100

- ครูผสู้ อนทุกคนได้รับการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- งานบริหารจัดการภายใน
ฝ่ายวิชาการ

- งานพัฒนาครูและ

ฝึกอบรมในด้านการ
บุคลากรทางด้าน
จัดการเรียนสอนอย่าง
วิชาการและวิชาชีพ
หลากหลาย หรือ การ
- งานส่งเสริมนวัตกรรม
สร้างกิจกรรมการเรียนการ
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
สอนให้น่าสนใจ และการ
และโครงงานของครู
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ในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้าน
การเรียน
คัดเลือกครูที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ
ที่มีคะแนนสูงตามเกณฑ์จาก
คะแนนประเมินการสอนของครู
โดยผู้เรียน เป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดทากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ โดย
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ
สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสาหรับตรวจ
ติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนในด้านต่างๆ
เช่น การเข้าสอนตรงเวลา การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมกับวิชาที่สอน
การควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมกับการเรียน
การสอน
สถานศึกษาฝึกอบรมครูผู้สอน
ในด้านการจัดการเรียนสอน
อย่างหลากหลาย หรือ การ
สร้างกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจ และการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้ครูผสู้ อนในสายวิชาจัด
ชั่วโมงสอนเสริมให้แก่ผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ในแต่
ละวิชา โดยประสานงานกับ
ฝ่ายวิชาการในการจัด
ตารางสอนเสริม
ฝ่ายวิชาการจัดชั่วโมงปรับ
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้น
ปวช.1 ในช่วงเดือน เมษายน –
พฤษภาคม

-

-

-

-

-

-

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ให้ความรู้ด้าน
- งานส่งเสริมนวัตกรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
ร้อยละ 100
และโครงงานของ
ครูผสู้ อนทุกคนได้รับการ
นักเรียน
พัฒนาการจัดการเรียนการ - โครงการลดปัญหาการ
สอนให้หลากหลาย มี
ออกกลางคันของผู้เรียน
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ผู้เรียนมีความต้องการที่จะ
เข้าเรียนทุกวิชาและมีผล
การเรียนที่ผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 70
สถานศึกษาจัดทากิจกรรม
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น เช่น
กิจกรรมสอนเสริมผู้เรียนที่
มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
ในแต่ละวิชา โดยต้อง
พัฒนาผลการเรียนของ
ผู้เรียน ให้ได้รับเกรดเฉลี่ย
สะสมตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น
ผู้เรียนระดับปวช.1 ที่
ได้รับการเรียนปรับพื้นฐาน
ในช่วงปิดภาคเรียนเดือน
เมษายน – พฤษภาคม มี
การปรับตัวในการเรียนได้
ดีขึ้น
ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้นที่มี
ปัญหาในด้านต่างๆ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครัง้
จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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6. ส่งเสริมผู้เรียน ให้ได้
ออกไปแข่งขันทาง
วิชาการวิชาชีพจาก
ภายนอกให้มากขึ้น เพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
สถานศึกษามอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบตั้งแต่ครูที่ปรึกษา
ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ จัดทา
แบบสอบถามสาหรับผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียน หรือที่จะ
มาลาออกกลางคัน เพื่อนามา
สรุปผลและประชุมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหา
สถานศึกษามอบหมายให้ฝ่าย
กิจการนักศึกษาและครูที่
ปรึกษา จัดทาโครงการเยี่ยม
บ้านของผู้เรียนที่มปี ัญหา
สถานศึกษาจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
เพื่อรับฟังนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอน ปัญหา
ของผู้เรียน และรับทราบ
ผลการเรียนของผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน มี
- ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
- โครงการทักษะความ
หน้าที่ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการ
และสนับสนุนด้านเวลา
เป็นเลิศทางวิชาชีพ
แข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพ
ด้านยานพาหนะ และ
ภายใน/ภายนอก
ภายนอก
เงินทุนจากสถานศึกษาใน - งานส่งเสริมผู้เรียนเข้า
สถานศึกษาส่งเสริม และ
การเข้าร่วมการแข่งขัน
แข่งขันกับหน่วยงาน
สนับสนุนด้านเวลา ด้าน
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายนอก
ยานพาหนะ และเงินทุนในการ
ภายนอก
- งานเผยแพร่ผลงานครู
ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
- ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
และนักศึกษาทีม่ ีผลงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพจาก
เข้าร่วมการแข่งขันทาง
ดีเด่น
ภายนอกทุกครั้ง
วิชาการและวิชาชีพ
สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลการ
ภายนอก ทั้งระดับจังหวัด
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ระดับภาค และระดับชาติ
ทั้งภายในและภายนอกใน
เพิ่มมากขึ้น
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ อย่าง
- สถานศึกษาได้นาข้อมูล
สม่าเสมอและเป็นปัจจุบัน
ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
ประเภทต่างๆ ตลอดปี
การศึกษา เผยแพร่ใน
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7. ส่งเสริม สนับสนุน และ หาแนวทางให้ผู้เรียนได้
จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก
-

8. จัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบผู้เรียนที่จบ
การศึกษาและได้งานทา
ภายใน 1 ปี ให้มีจานวน
ที่สูงขึ้นและเชื่อถือได้
-

-

-

9. แก้ไขและปรับปรุงตัว
บ่งชี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

-

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ อย่าง
สม่าเสมอและเป็นปัจจุบัน
- สถานศึกษาได้นาข้อมูล
ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
ประเภทต่างๆ ตลอด
ปีการศึกษา ติด
ประชาสัมพันธ์หน้า
วิทยาลัยฯ อย่างสม่าเสมอ
สถานศึกษาแต่งตั้ง
- แต่ละสายวิชาสามารถ
- งานบริการด้านวิชาการ
คณะกรรมการเพื่อติดตาม
จัดทาโครงการที่ให้บริการ
และวิชาชีพสู่ชุมชน
ตรวจสอบการจัดทาโครงการที่
วิชาการและวิชาชีพกับ
ภายในสถานศึกษา
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ชุมชนตรงตามสาขา
- งานบริการด้านวิชาการ
กับชุมชน ซึ่งต้องมีบุคลากรใน
วิชาชีพ ทั้งภายในและ
และวิชาชีพสู่ชุมชน
ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมเป็น
ภายนอก ปีละ 2 ครั้ง
ภายนอกสถานศึกษา
คณะกรรมการด้วย
- แต่ละสายวิชาต้องมีการ
สถานศึกษาจัดทาสัญญาความ
จัดทาสัญญาความร่วมมือ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
กับหน่วยงานภายนอกตรง
เพื่อจะได้จัดกิจกรรมบริการ
ตามสาขาวิชาชีพ ครบทุก
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนให้
สายวิชา อย่างน้อย 2-3
ครบทุกสายวิชา และครบตาม
หน่วยงาน
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
แต่งตั้งผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล - รวบรวมข้อมูลผู้จบ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/
ศิษย์เก่า เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลผู้
การศึกษาและได้งานทา
วานิชสัมพันธ์
จบการศึกษาได้อย่างละเอียด
ภายใน 1 ปี ครบถ้วน
- งานติดตามผู้เรียนที่จบ
และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ทุกปีและบันทึกใน
การศึกษา
จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เก็บ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ข้อมูลอย่างละเอียด โดย
- รวบรวมข้อมูลผู้จบ
สามารถกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์
การศึกษาและได้งานทา
วิทยาลัยฯ ได้
ภายใน 1 ปี ไม่ต่ากว่า
สร้างกลุ่มใน Facebook
ร้อยละ 90 ของผู้จบ
เพื่อให้ศิษย์เก่าได้เข้ามากรอก
การศึกษาในปีนั้นๆ
ข้อมูลการมีงานทา
จัดเก็บข้อมูลผู้จบการศึกษาใน
วันงานวานิชสัมพันธ์ และวันที่
มารับใบรบ.
แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่มี - กิจกรรมส่งเสริม
ดาเนินงาน เพื่อแก้ไขตัวบ่งชี้ที่
ผลตั้งแต่ระดับพอใช้ ต้อง
คุณธรรมให้แก่ผู้เรียน
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การศึกษาภายใน
สถานศึกษา

กลยุทธ์
ได้ระดับพอใช้ ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- ประชุม วางแผนการดาเนินงาน
โดยแบ่งคณะทางานออกเป็น
ชุดๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
- ดาเนินการวิเคราะห์ สรุปผล
เพื่อแก้ไขปัญหา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ปรับปรุง ต้องปรับปรุง
- งานประกันคุณภาพ
เร่งด่วน ได้รับการประเมิน
การศึกษา
คุณภาพการศึกษาซ้า และ
มีผลการประเมินที่ผ่าน
เกณฑ์ทุกตัวบ่งชี้

3. งานด้านกิจการนักศึกษา

1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความตระหนักถึง
ความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพ ระมหากษั ตริย์เ ป็นประมุข รู้จัก การใช้สิทธิ และเสรีภ าพของตนเองตามหลั ก
ประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ รู้จักการบาเพ็ญประโยชน์และเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นผู้ที่มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ และคุณธรรม
3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย และร่วมกัน
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. หาแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากสารเสพติดและความเสี่ยงทางด้านสังคม
ตารางที่ 3 แสดงยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ แ ละผลส าเร็ จ ที่ ค าดหวั ง ในด้ า นพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. ผู้เรียนทุกคนมีความ
- จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ
- ผู้เรียนมีความตระหนักและ
จงรักภักดีและเทิดทูนใน
กิจกรรมวันพระราชสมภพ ร.10 พื่อ
แสดงออกถึงความเป็น
สถาบัน ชาติ ศาสนา
เทิดพระเกียรติแก่สมเด็จ
ประชาธิปไตยโดยมี
และพระมหากษัตริย์ มี
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ความตระหนักถึงความ
เจ้าอยูห่ ัว ร.10
รู้จักการใช้สิทธิและเสรีภาพ
เป็นประชาธิปไตย โดยมี - ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้
ของตนเองตามหลัก
พระมหากษัตริย์เป็น
ตระหนักถึงคาว่าประชาธิปไตย โดยมี ประชาธิปไตย อยู่ในระดับ
ประมุข รู้จักการใช้สิทธิ
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักการ พอใช้ขึ้นไป มากกว่า
และเสรีภาพของตนเอง
ใช้สิทธิ เสรีภาพของตนเองอย่าง
ร้อยละ 75 ของผู้เรียน
ตามหลักประชาธิปไตย
ถูกต้อง เช่น การเลือกหัวหน้าห้อง
ทั้งหมด
การเลือกหัวหน้าเวร หัวหน้ากลุ่ม

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันพระราช
สมภพ ร.10
- กิจกรรมส่งเสริมประชา
ธิปไตยในสถานศึกษา
- งานการเลือกตั้งนายก
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
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-

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิต

-

สาธารณะ รู้จักการ
บาเพ็ญประโยชน์และ
เสียสละเพื่อส่วนรวมเป็น
ผู้ที่มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ และ
คุณธรรม

-

-

-

3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาไทย และ ร่วมกันรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีและ

กลยุทธ์
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้สอดแทรก
ความรู้ด้านประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ในการเรียนการสอนของทุกรายวิชา
จัดกิจกรรมและงบประมาณด้านการ
บาเพ็ญประโยชน์และให้ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงให้
แต่ละสายวิชาเป็นผู้ส่งผู้เรียนออกไป
บาเพ็ญประโยชน์ในชุมชนตามเกณฑ์
ที่ทาง สมศ.กาหนด
จัดทาบันทึกความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมี
สถานที่ที่ได้ออกไปบาเพ็ญประโยชน์
เช่น วัด สวนสาธารณะ เป็นต้น
ส่งเสริม ผู้เรียนที่กระทาความดี ให้
เป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องจาก
ครู ผู้เรียนและบุคคลต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
ครูผสู้ อนมีการสอดแทรกคุณธรรม
ให้แก่ผู้เรียน ในทุกรายวิชา เพื่อให้
ผู้เรียนได้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์
และมีจิตสาธารณะ
จัดทาคู่มือนักเรียนและนักศึกษา มี
กฎระเบียบที่ชัดเจน
จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ความรู้ ในเรื่อง
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
อดทน มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีจิต
สาธารณะ ทั้งในและนอกห้องเรียน
สนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน
จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีของไทย โดยให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
- ผู้เรียนทุกคนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ด้วย
การแสดงออกที่แสดงให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- ผู้เรียนในแต่ละสาขาได้
ออกไปบาเพ็ญประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนผู้เรียนทั้งหมดใน
สาขานั้นๆ
- ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมในกลุ่ม
เสี่ยงมีอัตราการกระทา
ความผิดลดลงเมื่อเทียบปี
ต่อปี
- ผู้กระทาความดีได้รับการ
ยกย่องและมีจานวนเพิ่ม
สูงขึ้น

- กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและบาเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันพระราช
สมภพ ร.10
- กิจกรรมวันแห่เทียน
จานาพรรษา
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- งานส่งเสริมกิจกรรมสภา
นักเรียน
- ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
- งานคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาพระราชทาน

- ผู้เรียนมีความตระหนักและ
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
และร่วมกันรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย ไม่น้อยกว่า

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันแห่เทียน
จานาพรรษา
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมส่งเสริม
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ภูมิปัญญาไทย

-

-

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. หาแนวทางในการรักษา ความปลอดภัยและ
ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
-

6. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ให้มีสุขภาพที่ดี ปลอด
จากสารเสพติดและ
ความเสี่ยงทางด้านสังคม
-

-

กลยุทธ์
ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
สนับสนุนผู้เรียนให้เข้าแข่งขัน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากภายนอก
เช่น สวดสรภัญญะ มารยาทไทย เป็น
ต้น
จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนทุกคน
ครูผสู้ อนสอดแทรกความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
แผนการสอนล่วงหน้า ทุกรายวิชา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
เกิดทักษะ เพื่อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
ผู้เรียน โดยกาหนดความเสี่ยงและ
แนวทางในการป้องกันปัญหาในด้าน
ต่างๆ
ประสานงาน ขอความร่วมมือและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้เรียน เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆ
เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทและมั่ว
สุมของผู้เรียน
จัดครูฝ่ายปกครอง ครูเวร ดูแล
ผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา
ในช่วงเวลาเช้า พักกลางวันและหลัง
เลิกเรียน
ประสานงานกับฝ่ายบริการการศึกษา
ดูแลด้านอาคารสถานที่ ที่เป็นจุด
เสี่ยงกับผู้เรียน ให้ทาการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านยา
เสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัย การมั่ว
สุมก่อความเดือดร้อนราคาญ เล่น
การพนัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ร้อยละ 90
คุณธรรมให้แก่ผู้เรียน
- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับ - งานส่งเสริมความ
ทางสถานศึกษา ในด้านการ
สามารถพิเศษดีเด่นของ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ผู้เรียน
ของไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ - งานคัดเลือกนักเรียน
80
นักศึกษาพระราชทาน
- ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ - โครงการเศรษฐกิจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง และสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าร้อยละ 75 ของ
ผู้เรียนทั้งหมด
- ครู บุคลากรและผู้เรียนทุก - งานบริหารความเสี่ยง
คน มีความปลอดภัย ในชีวิต ภายในสถานศึกษา
และทรัพย์สิน ร้อยละ 100
- สถานศึกษาได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ปกครอง
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ว่ามีความปลอดภัยและ
ป้องกันเหตุได้เป็นอย่างดี
- ผู้เรียนมีพฤติกรรมความ
เสี่ยงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบสถิติปีต่อปี
- ผู้เรียนมีพฤติกรรมความ
เสี่ยงทุกด้านลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบสถิติ
ปีต่อปี
- สถานศึกษาได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ปกครอง
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ว่ามีความปลอดภัยและ
ป้องกันเหตุได้เป็นอย่างดี

- งานตรวจสาร
เสพติด
- งานบริหาร ความเสี่ยง
ภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
ภายใน
- งานการแข่งขันกีฬา
ภายนอก
- ชมรมนันทนาการ
- ชมรมถ่ายภาพและวีดีโอ
- ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อดูแลผู้เรียนได้
อย่างทั่วถึง
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้เรียน
และสารเสพติด รวมทั้งกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการให้แก่ผู้เรียน
ติดตาม สอดส่องผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงและประสานงานกับทาง
ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปีต่อไป

ผลสาเร็จที่คาดหวัง

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม

4. งานด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
1. ปรับปรุง อาคารเรียนและสถานที่ในบริเวณสถานศึกษาให้มีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้เหมาะแก่
การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับชั้น
2. พัฒนางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณสถานศึกษา ให้มีความร่มรื่น เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีที่สาหรับพักผ่อน หย่อนใจ เพิ่มมากขึ้น
3. จัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ และมีความเพียงพอพร้อมในการใช้
งานอยู่เสมอ
4. จัดหาและแบ่งงานให้แก่คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการทางาน
ตารางที่ 4 แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลสาเร็จที่คาดหวัง ในด้านอาคารและสถานที่
ยุทธศาสตร์
1. ปรับปรุง อาคารเรียน
และสถานที่ในบริเวณ
สถานศึกษาให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย
เพื่อให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ของผู้เรียนในทุก
ระดับชั้น

-

-

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
จัดทาแผนเพื่อปรับปรุง และซ่อมแซม - ครู บุคลากรและผู้เรียน
อาคารเรียน และสถานที่ และ
ภายในวิทยาลัยฯ มีความ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมแก่
ต่างๆ มากกว่าร้อยละ 95
การเรียนรู้
- ครูและผู้เรียน มีความพึง
ผู้รับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบ
พอใจในอาคารเรียนและ
สภาพอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ ว่า
ทุกอย่างในทุกๆ วัน เพื่อป้องกันการ
มีความสะอาดปลอดภัย
เกิดอุบัติเหตุและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
เหมาะแก่การเรียนรู้ ใน
เข้ามาดูแลสถานที่ให้พร้อมสาหรับ
ระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อย

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา
- งานอาคารสถานที่
- งานซ่อมบารุงรักษา

89
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การใช้งานได้ตลอดเวลา
กว่า ร้อยละ 75
- กาหนดระเบียบการแจ้งปัญหาของ
อาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิดให้ครู บุคลากรและผู้เรียนทุกคน
ได้รับทราบอย่างชัดเจน และทุกคน
สามารถแจ้งให้ฝ่ายบริการทราบได้
โดยตรง
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ป้องกันหรือ
ระงับเหตุจากอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายกับครูและผู้เรียน
อย่างเพียงพอ
- ส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันอุบัติภัย
โดยหน่วยงานภายนอกให้แก่ผู้เรียน
และครูเป็นประจาทุกปี
- จัดทาแผนการอนุรักษ์และปรับปรุง
2. พัฒนางานด้านการ
- ครูและผู้เรียน มีความ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับ สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่าง
พึงพอใจด้านการ
เป็นระบบ
ภูมิทัศน์ในบริเวณ
อนุรักษ์และการปรับปรุงภูมิ
สถานศึกษาให้มีความร่ม - สารวจและออกแบบการจัดตกแต่ง
ทัศน์ ในระดับดีขึ้นไป ไม่
ภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ
รื่น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีที่
น้อยกว่า ร้อยละ 70
สาหรับพักผ่อน หย่อน - ผู้รับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบและ
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาดูแลสถานที่
ใจ เพิ่มมากขึ้น
ให้พร้อมสาหรับการใช้งานได้
ตลอดเวลา
- จัดตกแต่งบริเวณอาคารเรียน และ
สถานที่ภายในบริเวณสถานศึกษาให้
มีความสวยงาม ร่มรื่น รวมทั้ง จัดหา
สถานที่ที่นั่งพักผ่อนให้มากขึ้น
- จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมให้
ครูและผู้เรียนทุกคนได้มีจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์และปฏิบัติตาม
- ปรับปรุงสถานที่ให้มีความสวยงามอยู่
เสมอ
- จัดทาแบบสารวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน
ทั้งของครูและผู้เรียน
- วางแผนในการจัดหาหรือซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดี พร้อม ใช้งาน ได้

โครงการ/กิจกรรม/งาน

-

งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์
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3. จัดหาและปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
และมีอย่างเพียงพอใน
การจัดการเรียนการ
สอน
4. จัดหาและแบ่งงานให้แก่ คนงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการ
ทางาน
-

-

-

ผลสาเร็จที่คาดหวัง

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ตลอดเวลา
ผู้รับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบและ
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาดูแลวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการใช้งานได้
ตลอดเวลา
จัดหาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ของ
ครูและผู้เรียนให้มีความเพียงพอ
พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจใน
- ครูและผู้เรียน มีความ
- งานพัสดุอุปกรณ์
การใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ จากครูและ
พึงพอใจ ในวัสดุอุปกรณ์ให้ - งานซ่อมบารุงรักษา
ผู้เรียน และสรุปผลความพึงพอใจ
พร้อมใช้งานและมีอย่าง
และความต้องการเพื่อทาแผนในการ
เพียงพอ ในระดับพอใช้ขึ้น
แก้ไขปัญหาต่อไป
ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จัดทาโครงสร้างการบริหารงาน
- ครูและผูเ้ รียน มีความ
- งานบริหารจัดการ
ภายในฝ่าย โดยกาหนดบทบาท
พึงพอใจ ในการบริการ
ภายในฝ่ายบริการ
หน้าที่และงานที่ต้องทาอย่างชัดเจน
อานวยความสะดวก ความ
การศึกษา
กาหนดแผนการบริหารงานและคนให้ สะอาดของสถานที่ให้พร้อม
ใช้งาน ในระดับดีขึ้นไป ไม่
เหมาะสม โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและการแบ่งงานที่เป็นธรรม น้อยกว่าร้อยละ 80
จัดหาหรือทดแทนด้านแรงงานได้
อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้
ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
มีการตรวจสอบการทางานในทุก
ขั้นตอนและมีความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

5. ด้านบุคลากรและการบริการ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของบุคลากรและงานเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ
2. จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรงตามสาขาวิชาชีพ หรือตามความถนัดได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่ออัตราส่วนที่ทางกระทรวงฯ ได้กาหนดไว้ รวมถึงสรรหาและจัดสรรงานของเจ้าหน้าที่ให้ได้ทางานตรง
ตามความสามารถของตนเอง
3. พัฒนาระบบการทางานภายในฝ่ายธุรการ ในด้านการเงิน เอกสารและด้านบุคลากรให้มีความเที่ยงตรง
ถูกต้องและใช้เวลาในดาเนินงานให้น้อยลง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องานให้มากขึ้น
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1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของ
บุคลากรและงาน
เอกสารต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ

-

-

-

2. จัดหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ตรง
ตามสาขาวิชาชีพ
หรือตามความถนัดได้
อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่ออัตราส่วน
ที่ทางกระทรวงฯ ได้
กาหนดไว้ รวมถึงสรร
หาและจัดสรรงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้ได้
ทางานตรงตาม
ความสามารถของ
ตนเอง
3. พัฒนาระบบการ
ทางานภายในฝ่าย
ต่างๆ ในด้านการ
บริการ การเงิน
เอกสารและด้าน
บุคลากร ให้มคี วาม
เที่ยงตรง ถูกต้องและ
ใช้เวลาในดาเนินงาน
ให้น้อยลง เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่
ผู้ที่เข้ามาติดต่องานให้
มากขึ้น

-

-

กลยุทธ์
พัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง
สารสนเทศของงานธุรการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พัฒนาบุคลากรภายในงาน
ธุรการให้มีความรู้และความ
เข้าใจในระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานมากขึ้น
จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ ที่
ช่วยในการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลให้สามารถค้นหาได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
คัดเลือกครูที่จบการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาชีพที่ต้องการให้
เข้ามาสอนผู้เรียน ตาม
สาขาวิชาต่างๆ
ส่งเสริมให้ครูได้รบั การอบรมให้
มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
- การค้นหาข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษาในด้านต่างๆ มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้
- บุคลากรภายในสถานศึกษา มี
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของฝ่ายธุรการ ด้านการสืบค้น
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
มากกว่าร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- งานสารสนเทศภายใน
องค์กร
- งานธุรการ

- ครูสอนตรงตามสาขาวิชาชีพ หรือ - งานพัฒนาบุคลากร
ตามความถนัดในแต่ละสาขา
- งานบริหารงานบุคคล
วิชาชีพ ร้อยละ 100
- อัตราส่วนของครูต่อผู้เรียน
ทั้งหมดและอัตราส่วนของครูใน
สาขาวิชาต่อนักเรียนในสาขาวิชา
อยู่ในเกณฑ์ที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

- ปรับปรุงการให้บริการแก่บุคคล - ผู้เข้ามาติดต่องานธุรการ มีความ
ที่เข้ามาติดต่อให้มีความสุภาพ
พึงพอใจในการให้การบริการ
รวดเร็ว และสร้างความ
มากกว่าร้อยละ 80
ประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ
- ผู้เรียนมีอัตราการจ่าย
- ปรับปรุงการรับส่งเอกสารข้อมูล ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ทั้งทางจดหมายและสื่ออิเล็ก
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตรงตามเวลาที่
ทรอนิกทั้งภายในและภายนอก
กาหนดมากขึ้น อย่างน้อย
สถานศึกษา ให้มีความรวดเร็ว
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ทันต่อการปฏิบัติงาน
- ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการรับ
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
จ่ายเงิน จากฝ่ายธุรการ มีความ
ด้านธุรการการเงิน โดยเฉพาะ
พึงพอใจในระบบการรับจ่ายเงินที่
ด้านการจัดเก็บเงิน
รวดเร็วและถูกต้อง ตรงต่อเวลา

- งานบริหารงานภายใน
ฝ่ายธุรการ
- งานรับ-ส่งเอกสารทัง้
ภายในและภายนอก
- งานสารสนเทศภายใน
องค์กร
- งานธุรการการเงิน
- งานการบัญชี
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กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
มากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 80
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของผู้เรียน - ครู บุคลากรและผู้เรียน รวมถึงผู้
ให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง
มาติดต่องานฝ่ายธุรการ มีความ
รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น
พึงพอใจในการบริการที่สุภาพ
พัฒนาและปรับปรุงงานของ
รวดเร็ว และประทับใจ มากกว่า
บุคลากรในด้านการให้บริการ
ร้อยละ 80
ของฝ่ายต่างๆ ให้มีการทางานที่
รวดเร็ว สุภาพอ่อนน้อม และมี
ประสิทธิภาพให้มากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

6. งานด้านการประชาสัมพันธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนที่เข้ามาติดต่องานภายในฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วและความประทับใจมากขึ้น
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการทาการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
3. พัฒนาและหาแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกให้เป็นที่รู้จัก
ได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย
ตารางที่ 6 แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลสาเร็จที่คาดหวัง ในงานด้านการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครอง ครูและ
นักเรียนที่เข้ามาติดต่อ
ได้รับความสะดวกสบาย
รวดเร็วและเกิดความ
ประทับใจมากขึ้น

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
- จัดทาแผนพัฒนางานฝ่าย
- ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนที่
ประชาสัมพันธ์ โดยแต่งตั้งคณะ
เข้ามาติดต่อ ได้รับความ
กรรมการฯ ให้รับผิดชอบในการ
สะดวกสบาย รวดเร็วและเกิด
คิดวางแผนในการพัฒนา
ความประทับใจ มีมากกว่า
ร้อยละ 80
- พัฒนาและปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์ให้มีความสะอาด - นักเรียนทีเ่ ข้ามาศึกษาต่อมี
สวยงามเหมาะสมกับการต้อนรับ
จานวนที่สงู ขึ้นมากกว่า
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนที่เข้า
ร้อยละ 20 ต่อปีการศึกษา
มาติดต่องานภายในฝ่าย
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ
ประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่มาสมัครและมอบ
ตัว เป็นระบบสารสนเทศ ที่
- พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของงาน
ประชาสัมพันธ์ในทุกๆ ด้านให้เป็น สามารถสืบค้นได้ง่าย ถูกต้อง
แบบสารสนเทศ และนาข้อมูลที่
และรวดเร็ว
จัดเก็บมาวิเคราะห์จัดทาเป็นสถิติ - ผู้ปกครองและนักเรียน
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
รวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดต่อภายใน
พัฒนาการทางานต่อไป
สถานศึกษา รู้จักวิทยาลัยฯ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- งานประชาสัมพันธ์
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-
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2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่และผู้เรียน ได้มี
ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

-

-

-

-

3. พัฒนาและหาแนวทางใน การสื่อสารประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาให้แก่
บุคคลภายนอกให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อ
ต่างๆ และใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลาย

กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
จากการประชาสัมพันธ์ที่มาก
พัฒนาและปรับปรุงการให้การ
ขึ้น
บริการแก่ผู้เข้ามาติดต่อให้ดูน่า
ประทับใจมากยิ่งขึ้น
ลดขั้นตอนในการดาเนินงานที่
เกี่ยวกับการรับสมัครให้น้อยลง
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ
ให้มากขึ้น
หาแนวทางหรือวิธีการในการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียน สถานศึกษาและ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การรับเข้ามาศึกษาต่อใน
สถานศึกษา ให้มีวิธีการที่
หลากหลายมากขึ้น
จัดทาแผนพัฒนางานฝ่าย
- ครู บุคลากรทางการศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริม
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้เรียนทุก
และสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วน
คน รับทราบและเข้าใจใน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์
แนวทางทางการศึกษาต่อและ
จัดทาประชาสัมพันธ์ผู้เรียนที่
ขั้นตอนระเบียบของการรับ
ได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่น
สมัครได้เป็นอย่างดี
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก - ครู บุคลากรทางการศึกษา
สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้เรียนทุก
ผู้เรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมรับ
คนได้มีส่วนร่วมในการ
สมัครผู้เรียนที่เข้าเรียนใหม่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียนของทางวิทยาลัยฯ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงชุมชนในกลุ่มเป้าหมายให้
มากขึ้น ด้วยการทาโครงการ/
กิจกรรมที่มงุ่ เน้นด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนหรือการให้
การบริการแก่ชุมชนให้มากขึ้น
ประชุมและจัดทาแผนการโฆษณา - ผู้เรียนของสถานศึกษาที่มี
- งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
ผลงานดีเด่น ได้เป็นที่รู้จักของ
ผู้ปกครองและชุมชน จนได้รับ
จัดสรรงบประมาณในการจัดทา
การกล่าวถึงในวงกว้างมาก
สื่อและการโฆษณาตามช่องทาง
ยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับจาก
ต่างๆ เช่น Facebook Website
ผู้คนโดยทั่วไป
ของวิทยาลัยฯ ป้ายโฆษณา เป็น
ต้น
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กลยุทธ์
- สอดแทรกการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องที่ส่งเสริมความสามารถของ
ครู ผู้เรียน และการจัดการเรียน
การสอน ที่ได้รับรางวัล ผ่านทาง
สื่อต่างๆ ให้มากขึ้น ในทุกๆ
โอกาสที่สามารถจะกระทาได้ เช่น
วันปฐมนิเทศ วันไหว้ครู วัน
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
เป็นต้น

ผลสาเร็จที่คาดหวัง

โครงการ/กิจกรรม/งาน

7. งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทาการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพฯ
2. พัฒนาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 7 แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลสาเร็จที่คาดหวัง ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
- งานการประกันคุณภาพ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ - วิเคราะห์และประสานงานการ
จัดทาแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย การศึกษา แผนปฎิบัติงาน
การศึกษา
การจัดทาการติดตามและ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปี ที่สอดคล้องกับ
การประเมินผล
สานักงานคณะกรรมการการ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
แผนพัฒนาคุณภาพฯ
อาชีวศึกษา สานักบริหารการ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัด และคณะกรรมการบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ และ
สถานศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
ของสานักงานรับรอง
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุป
มาตรฐานและประเมิน
ประเมินผล และรายงานผล
โครงการ/กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติ คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้
เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ
งานประจาปี
- ตรวจสอบและติดตามการ
ดาเนินงานตามฝ่ายต่างๆ
รวบรวมผลงานจัดทา SAR
รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา ได้อย่างมี
คุณภาพและครบถ้วนในทุก
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อส่ง
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2. พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดสรรงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน

กลยุทธ์

-

-

-

-

-

-

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้
ตามระยะเวลาที่กาหนด
จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบในงานต่างๆ ที่
ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการประกัน
อาจทาให้การดาเนินงานไม่ประสบ คุณภาพการศึกษา สามารถ
ผลสาเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่ง
จัดทาผลงาน โครงการ
แก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
กิจกรรม ต่างๆ ที่ได้รับ
ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล
มอบหมาย ให้สาเร็จและมี
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
คุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
รายงานผลเป็นรายงานประเมิน
กาหนดได้ครบถ้วน
ตนเอง
กาหนดแผนงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ให้
ครอบคลุมต่อการบริหารจัดการใน
ทุกๆ ด้าน
จัดทาแผนงบประมาณความพร้อม
ด้านทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่
งบประมาณ สิ่งอานวยความ
สะดวก
จัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการในแต่ละปีการศึกษา
โดยพิจารณาจากงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของรัฐบาล
งบประมาณของทางสถานศึกษา
ความจาเป็นหรือความสาคัญของ
งานนั้นๆ รวมถึงความต้องการของ
ครู บุคลากรและผู้เรียนเป็นหลัก
วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
ในแต่ละปี โดยพิจารณาถึงความ
จาเป็นและสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
สรุปผลและนามาปรับปรุงแก้ไขใน
ปีการศึกษาถัดไป
จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับ
- สถานศึกษามีผลการ
งานพัฒนาระบบการประกัน
ดาเนินงานผ่านเกณฑ์การ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประเมินทั้งภายในและ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

- งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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กลยุทธ์
- จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้
รองรับการจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทัง้ ภายในและ
ภายนอก
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายความสาเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา และตัวชี้วัดของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
- วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความสาเร็จของ
สถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัด
ความสาเร็จตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ภายนอก ในทุกมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม/งาน
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา
วิทยาลัยฯ มุ่งหมายที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ามาศึกษาภายในวิทยาลัยฯ มีความสามารถ โดยจะ
เน้นประโยชน์ให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด จึง ได้ตั้ง ปรัชญาไว้ว่า “เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้นา คุณธรรม
สานึก” โดยมีความหมายว่า
เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยฯ ที่จะได้ให้ผู้เรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ มีความรู้ความสามารถ สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้
อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์ จน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด
คิดประดิษฐ์ผู้นา หมายถึง เจตนารมณ์ของวิทยาลัยฯ ที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถก้าวขึ้นเป็น
ผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควรด้วยการกระตุ้นการเป็นผู้นาของผู้เรียน ให้สามารถก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงานต่อไป สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน เช่น การส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เพียบพร้อมที่จะเป็นผู้นาต่อไปในอนาคต
ได้แก่ การพัฒนากิริยามารยาท การพูด การฟัง การทางานร่วมกันเป็นทีม การระดมความคิด การแสดงความ
คิดเห็นอย่างถูกต้องเหมาะสมในโอกาสต่างๆ โดยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม
ของไทยได้อย่างกลมกลืนและสุภาพเรียบร้อย
คุณธรรมสานึก หมายถึง ผู้เรียนทุกระดับนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในทาง
ธุรกิจและมีภาวะความเป็นผู้นาตามความหมายข้างต้นแล้ว วิทยาลัยฯ ยังมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนได้นาเอาศั กยภาพที่
มีอยู่ในตัวดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตสานึกที่ดี แล้วจะไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือต่อส่วนรวม แต่กลับจะกลายเป็นผลเสียหายที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามซึ่งเป็น
อันตรายอย่างมาก
1.2 วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ
1.3 พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้ง ขององค์กร ที่จะดาเนินการใน
ระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการดาเนินงาน ขององค์กรหรือบริษัทก็ไ ด้ ดังนั้นพันธกิจจะบ่ง บอกว่าธุรกิจของ
องค์กรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องค์กรกาลังให้บริการแก่ลูกค้า
อยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ
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ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาพันธกิจ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
อีกทั้งยังบ่งบอกถึงความต้องการที่วิทยาลัยฯ ต้องการให้เกิดผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแบ่ง
พันธกิจได้ดังนี้
1. จัดระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน
3. สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
5. จัดให้มีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
6. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ดี สามารถน าไปประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.4 นโยบาย
“ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด”
1.5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“เป็นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกาไร”
1.6 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแนวทางสู่ความสาเร็จ”
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1.7 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
งบประมาณรับ – จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
รายจ่าย

จานวนเงิน

ร้อยละ

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน

1,533,840

20.35

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม

99,965

1.33

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด
การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร

393,153.38

5.22

394,690

5.24

83,700

1.11

รวมรายจ่าย

2,505,348.38

33.25

หมายเหตุ

แหล่งข้อมูล : งานการเงิน

งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือน และเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ในสถานศึกษา ปี 2560 = 7,536,572.32 บาท
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2. การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายในของ
1. เชิญประชุมครูและบุคลากรทางการ
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม – 7
ศึกษา
เมษายน 2560
2. ทาคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่
1. สถานศึกษาควรทาความเข้าใจการ
ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลหลักฐาน
กรอกข้อมูลหลักฐานพื้นฐานของ
ในฝ่ายและสายวิชาต่าง ๆ อย่าง
สถานศึกษา เพื่อจัดทารายงาน
ชัดเจน
ประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่ครูและ
3. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่าย
บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียน
สารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ และเตรียม
2. สถานศึกษาควรอธิบายให้ครูและ
วางแผนบารุงรักษา
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายของ
วิทยาลัย ควรสารวจการเข้าถึงข้อมูลที่
ผ่านระบบเครือข่าย และระบบ
อินเตอร์เน็ตอย่างสม่าเสมอ
การประเมินคุณภาพภายในโดย
1. ทาคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่
หน่วยงานต้นสังกัด
ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลหลักฐาน
เมื่อวันที่ 24,25,27 มกราคม 2557
ในฝ่ายและสายวิชาต่างๆ อย่างชัดเจน
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
2. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจการ
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามี
กรอกข้อมูลหลักฐานพื้นฐานของ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สถานศึกษา เพื่อจัดทารายงาน
ประกันคุณภาพภายในให้มากขึ้น
ประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียน
3. จัดประชุมชี้แจงให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อฝึกการวิเคราะห์
ข้อมูลหลักฐานในแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเข้าใจใน
การกรอกข้อมูลพื้นฐาน
ได้ดีมากขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ได้ดีมากขึ้น
3. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
เครือข่ายของวิทยาลัย
ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ระบบเครือข่ายและ
ระบบอินเตอร์เน็ต ให้
ทุกคนสามารถใช้งานได้

1. ครูและบุคลากรเข้าใจ
การกรอกข้อมูลเพื่อ
จัดทารายงานประเมิน
ตนเองมากขึ้น
2. ครูและบุคลากรจัดทา
ข้อมูลส่งงานประกันได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น
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การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
1. ควรนาผลสรุปจากการติดตามการได้
งานทาและการศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
การศึกษาออกเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
หรือระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา
ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์
ความสาเร็จของการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาได้ทางหนึ่ง และ
เผยแพร่กับผู้ปกครอง ผู้เรียน ในวัน
ปฐมนิเทศ การแนะแนว
2. แบบสอบถามในการสารวจข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษาควรปรับปรุงให้สื่อ
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การ
ถามห้อง ..... ควรถามสาขาที่จบ
เพราะห้องอาจเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากสถานศึกษาเปิดหลักสูตร
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เท่านั้น
และมี 4 สาขางานเหมือนกันทั้ง
ระดับปวช. และปวส. แล้วแบ่ง
หน้ากระดาษเป็น 2 ส่วน แยกระดับ
ปวช. ปวส. และแบบสอบถามที่ระบุ
สาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งวงเล็กไว้หลายที่
และยังกล่าวว่า “ตามวงเล็บข้อก่อน
หน้า” อาจไม่ต้องกล่าวไว้ แต่ให้
ความหมายไว้ก่อนว่า สาขาที่
เกี่ยวข้องในการทางาน สาขาที่
เกี่ยวข้องในการศึกษา หมายถึง
....................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
1. ผู้รับผิดชอบสามารถเก็บ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่
เพื่อพิจารณาผลการเสนอแนะของ
สาเร็จการศึกษาได้
คณะกรรมการฯ นามาปรับปรุงวิธีการ
จานวนเพิ่มมากขึ้น
และขัน้ ตอนในการติดตามผู้เรียนที่
2. วิทยาลัยฯ ได้คัดเลือก
สาเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และส่งครูเข้าประกวด
มากขึ้น
ผลงานวิจัยกับหน่วยงาน
ปรับปรุงแบบสอบถามและวิธีการใน
ภายนอก และได้รับ
การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาให้มี
รางวัลเพิ่มมากขึ้น
ความครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน 3. วิทยาลัยฯ ได้จัดสรร
ของผู้สาเร็จการศึกษาให้มากขึ้นและมี
งบประมาณด้านการ
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามคาแนะนา
บริการวิชาการ และ
ของคณะกรรมการฯ ที่ได้ให้ไว้
วิชาชีพ ให้กับแต่ละ
ขยายช่องทางในการติดต่อกับผู้สาเร็จ
สาขาวิชาเพิ่มมากขึน้
การศึกษาให้มากขึ้น เช่น Line
Facebook เป็นต้น เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
เผยแพร่ข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับการได้งานทา การศึกษาต่อ
ในเว็บไซต์ และ Facebook ของ
วิทยาลัยฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ในโอกาสต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาที่มี
งานทาหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น การอบรม สัมมนา
เป็นต้น
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจกับ
สถานประกอบการเครือข่ายของ ทาง
วิทยาลัยฯ เพื่อจะได้สารวจ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จ
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ส่วนแบบสอบถามในหน้า 2 ที่ถามถึง
การประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (...............) และการ
ประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชา
อื่นๆ อาจถามเพียงจุดเดียวว่า
- ประกอบอาชีพอิสระ (โปรดระบุ
ลักษณะของงานที่
ทา)............................ เนื่องจาก
ผู้ตอบประเภทนี้มีน้อย ควรให้เขา
ตอบอย่างชัดเจน เพื่อสถานศึกษา
จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้
ศึกษาได้ เพราะถ้าสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้จะทาให้ไม่
ตกงาน อาจวิเคราะห์ได้ว่า ความรู้
วิชา เรื่องใดที่ได้จากการเรียน
น่าจะสนับสนุนให้สร้างสรรค์งาน
อิสระได้ดี
3. การสร้างเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการ ควรเก็บข้อมูลด้าน
ความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา การนิเทศผู้มีงานทาใน
สถานประกอบการ และการเก็บ
ข้อมูลติดตามภาวะการมีงานทา
สถานศึกษาสามารถใช้โอกาสนี้
ประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อจะได้สารวจ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้วย เพื่อนาข้อมูล
มาพัฒนาผู้เรียนในปีต่อๆ ไป หรือใช้
ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสม
ต่อไป

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
การศึกษาด้วย เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา
ผู้เรียนในปีต่อๆ ไป หรือใช้ในการปรับ
หลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป
7. ด้านการทางานวิจัยของครูและผู้เรียน
ทางสถานศึกษาได้จัดประชุม
คณะกรรมการงานวิจัยและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้วางแผนการทางานวิจัยทั้ง
ของครูและผู้เรียนให้มีความถูกต้อง
ตามแนวทางในการทางานวิจัย ให้
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมได้ รวมทั้งให้สามารถ
นาไปแข่งขันให้ได้รับรางวัลให้มากขึ้น
8. แต่งตั้งคณะกรรมการการทางานวิจัย
โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้ง
ของครูและผู้เรียน โดยมีผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องจัดส่งงานวิจัย
โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้ง
ของครูและผู้เรียนเข้าแข่งขันใน
หน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย
9. ด้านการบริการวิชาการวิชาชีพ ทาง
สถานศึกษาได้เพิ่มงบประมาณในการ
ดาเนินงานให้แต่ละสาขาวิชาให้มาก
ขึ้น
10. จัดประชุม ชี้แจง ทาความเข้าใจกับครู
ผู้รับผิดชอบให้แบ่งหน้าที่ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน คิดหัวข้อ
การให้บริการ แบ่งกลุ่มออกไป
ปฏิบัติการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน
การบริการวิชาการวิชาชีพให้มากขึ้น
และต้องให้ผู้เรียนในแต่ละสาขา
ออกไปให้บริการฯ ครบทุกคน และมี

ผลการดาเนินงาน
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4. ครูที่ปรึกษาควรศึกษาขั้นตอนการ
จัดทาผลงาน โครงงาน นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์จากสถานศึกษา
อื่นๆ จะทาให้มีหัวข้อโครงงานที่
หลากหลายและพัฒนาคุณภาพของ
ผลงานโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์
ได้
5. สถานศึกษาควรติดตามข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาที่เปิด
สอนที่มีการจัดประกวดผลงาน
โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาผลงาน
โครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เข้าแข่งขันในระดับภาคและ
ระดับชาติได้มากขึ้น
6. ภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
ควรจัดหาผู้มีประสบการณ์ช่วยใน
การจัดทาผลงานวิจัยจากวิทยาลัย
เครือข่าย เพื่อเพิ่มจานวนผลงานวิจัย
หรือช่วยพัฒนาจัดทาเป็นสื่อการ
สอนในรายวิชาที่สอน
7. ควรมีผู้รับผิดชอบหรือเป็นแกนนาใน
การดาเนินการจัดส่งผลงานวิจัยครู
ไปประกวดกับภายนอกสถานศึกษา
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับ
สถานศึกษา
8. สถานศึกษาควรจัดโครงการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพที่จัดให้ผู้เรียนได้
เป็นผู้ปฎิบัติ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ชั่วโมงตามที่กาหนด
11. ให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องสรรหาสถานที่
ทั้งสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่างๆ
ให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ รวมทั้งไม่ให้แต่ละสาขาวิชา
มีการบริการที่ซ้าซ้อนกัน หรือไป
ให้บริการซ้าที่เดียวกันครบตามที่
กาหนด
12. ส่วนงานวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดาเนินงานในส่วนของการสร้างความ
เข้าใจและตีความหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ โดยให้ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร
มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน
13. แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและวางแผนเชื่อมโยงระหว่าง
ตัวบ่งชี้ในภาพรวมทั้งสถานศึกษา
14. สถานศึกษาได้จัดประชุมกับสถาน
ประกอบการต่างๆ เพื่อทาสัญญา
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ
หน่วยงาน เพื่อให้เพียงพอต่อจานวน
ผู้เรียนทุกสาขาวิชาชีพในการออกฝึก
ประสบการณ์จริง การฝึกงาน หรือจัด
กิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยให้มี
ชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
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สอดคล้องกับสาขางานมากยิ่งขึ้น
และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน คิดหัวข้อการให้บริการ
แบ่งกลุ่มออกไปปฏิบัติการที่
หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเกิด
การฝึกทักษะของผู้เรียนแต่ละสาขาวิ
ชีพ จึงคุ้มค่าเกิดประโยชน์ทุกฝ่าย
9. สถานศึกษาควรดาเนินการโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพ ตาม
ประเด็นการพิจารณาทั้ง 5 ประเด็น
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มี
ส่วนร่วม ครบตามจานวนชั่วโมงที่
กาหนด โดยให้บริการแก่ชุมชน
หน่วยงาน องค์กรอืน่ และ
สถานศึกษาอื่น ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ครบทุกประเภท อย่างน้อย
ประเภทละ 2 แห่งต่อปี
10. จัดทาสมุดบันทึกการฝึกทักษะเรียนรู้
รายบุคคลของผู้เรียน เพื่อเก็บข้อมูล
การปฎิบัติตามโครงการ/กิจกรรม ใน
การเข้าร่วมบริการวิชาการ วิชาชีพ
ได้พัฒนาทักษะเรื่องใด ให้ใคร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร ผลเป็นอย่างไรทุกปี
การศึกษาตามหลักสูตรที่เรียนใน
สถาบันแห่งนี้ อันเป็นหลักฐานการ
เรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปได้
11. สถานศึกษาต้องทาความเข้าใจกับ
เกณฑ์แต่ละตัวบ่งชี้ การประกัน
คุณภาพทางการศึกษาของสมศ.
และวางแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและ
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บริบทของสถานศึกษา ควรมี
คณะกรรมการดาเนินการในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และวางแผนเชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี้
ในภาพรวมทั้งสถานศึกษา
12. อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา/สาขา
งานต่างๆ การเลือกหัวข้อในการ
อบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของผู้เรียน
และต้องทาความเข้าใจให้ผู้ดาเนิน
กิจกรรมในสาขาวิชา/สาขางานใน
การจัดเก็บเอกสาร การศึกษาดูงาน
ต้องมีรายงานสรุปผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และต้องมี
หนังสือขอความร่วมมือหรือหนังสือ
ตอบรับความร่วมมือด้วย
13. สถานศึกษาควรทาสัญญาความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ
หน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดรับ
กับจานวนผู้เรียนทุกสาขาวิชาชีพใน
การออกฝึกประสบการณ์จริง และ
การฝึกงาน หรือจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย เกิดทักษะวิชาชีพ
ตรงกับสภาพจริงในการทางาน
ดังนั้น ควรวางแผนการจัดกิจกรรม
ได้เหมาะสม เช่น
- ปวช.1 ร่วมสมทบกับรุ่นพี่ เรียนรู้
ออกภาคสนามการฝึกให้บริการ
วิชาการ วิชาชีพ
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- ปวช.2 และ ปวส.1 ฝึก
ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ 3-5 วัน (ให้ได้ ปวช.
20 ชั่วโมง ปวส. 10 ชั่วโมง อาจจัด
ตารางเรียนครึ่งวันออกภาคสนาม)
เป็นการเรียนรู้เตรียมการฝึกงาน
ตามหลักสูตรด้วย
- ปวช.3 และ ปวส.2 เป็นการ
ฝึกงานตามหลักสูตร ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 และ 2
สลับกัน สาขาต่างๆ ขณะเดียวกัน
มีช่วงเวลาให้ผู้เรียนนาทักษะที่
ได้รับ และความรู้จากการเรียน มา
บูรณาการจัดบริการวิชาการ
วิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ
และสามารถทาโครงงานได้อย่าง
สร้างสรรค์เกิดคุณค่าเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่น สมรรถนะในวิชาชีพ
ของตนเองเมื่อสาเร็จการศึกษาไป
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อได้
อย่างมีคุณภาพ
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ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็ จการศึ กษาเป็ นคนดี มีคุ ณธรรม จริย ธรรม ตามอั ตลัก ษณ์ ของสถานศึก ษาคุ ณธรรม มี ความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา สาขางานเป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึ ก ษามี จ านวนข้ อ มู ล ตอบกลั บ ที่ มี ผ ลประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่
พีงประสงค์ เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูล ตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูล ตอบกลับที่มีผ ลประเมินความพึง พอใจด้านสมรรถนะวิช าชีพ
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
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ร้อยละ 92.09

ร้อยละ 76.62

ร้อยละ 86.36
ร้อยละ 86.36
ร้อยละ 86.36

การดาเนินงาน
1. วันที่ผู้สาเร็จการศึกษามารับใบรบ. หรือในวันที่มารับใบประกาศนียบัตร ทางฝ่ายวิชาการ ให้ผู้สาเร็จ
การศึกษากรอกแบบติดตามผู้สาเร็จการศึกษาว่าได้ไปศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระ หรือทางานที่ใด ซึ่งเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการใช้สรุปสถิติ และเป็นข้อมูลสาหรับจัดส่งแบบประเมินความพึง พอใจคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
2. ทางฝ่ายวิชาการ ได้ดาเนินการส่งแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ตามที่ได้
ให้ข้อมูลไว้ โดยใช้วิธีส่งจดหมายทางไปรษณีย์ , การโทรศัพ ท์สอบถาม , การใช้ช่องทาง Social Network ไปยัง
หน่วยงาน สถานประกอบการผู้รับบริการ ไปทางาน และสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จไปศึกษาต่อ
3. นาข้อมูลที่ได้มารวบรวม สรุปผล (ตามตารางภาคผนวก 1.1)
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และวานิชสัมพันธ์
2. งานติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ
4, 5 รวม 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5
รวม 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

3 คะแนน

พอใช้

2 คะแนน
1 คะแนน

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาในหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น และยัง ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล
สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาให้ข้อมูล
2. สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน ส่งผลทาให้ได้รับความพึงพอใจ
จากสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางานหรือศึกษาต่อ
จุดที่ควรพัฒนา
-ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
หลักสูตร

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.

พาณิชยกรรม
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศ

รวม ปวช.
หลักสูตร

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวส.

บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ปีการศึกษา 2558

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2560

54
70
86
34
244
จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ปีการศึกษา 2559

35
48
43
25
151
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2560

36
62
67
0
165
409

25
35
35
0
95
246

รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

ร้อยละ
64.81
68.57
50.00
73.53
61.89
ร้อยละ
69.44
56.45
52.24
0.00
57.58
60.15

แหล่งข้อมูล : งานสถิตินักเรียน นักศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

การดาเนินงาน
1. ฝ่ายวิชาการจัดทาสรุปสถิติผู้เรียนเป็นประจาทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ
2. สถานศึกษามอบหมายให้ครูที่ปรึกษาได้ติดตามผู้เรียนที่ขาดเรียนสม่าเสมอ มาเรียนสายเป็นประจา
หรือไม่ทางานส่งในรายวิชาต่างๆ โดยโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรง
3. สถานศึกษาจัดทาโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน มีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนต่า
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด การเยี่ยมบ้านของผู้เรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ ทุกชั้นปี การมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
3. งานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา
4. งานบริหารความเสี่ยง
5. งานอาจารย์ที่ปรึกษาคาบโฮมรูม
6. งานแจ้งจบการศึกษาของผู้เรียน
7. งานสถิติผู้เรียนของสถานศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ร้อยละจากประเด็นการประเมิน

60.15

80

x5

=
x5
80
= 3.76
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

3.76

ดี

ผลการประเมิน

จุดเด่น
1. ทางวิทยาลัยฯ จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริม ปรับเกรดรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ทุก
ภาคเรียน
2. ทางวิทยาลัยฯ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้ง ข้อมูลของ
นักเรียนที่มีความประพฤติอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผลการเรียนต่าให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อหาแนว
ทางการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้จะมีการประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาควบคู่
ไปด้วยเสมอ โดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Application Line , Facebook เป็นต้น
3. จัดทาโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน มีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด ครูที่ปรึกษามีการติดตามเยี่ยมบ้านของผู้เรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ ทุกภาคเรียน ในทุกระดับชั้น
4. จัดหาทุนการศึกษาจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี อุปนิสัยดีและ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ
5. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนในด้านการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ รวมทั้งมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี อุปนิสัยดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

111
จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้ น ทั้งจาก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาให้เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาที่ผลการเรียนดี อุปนิสัยดี
และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการเรียนเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ไม่มี
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
(มี/ไม่มี)
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ
และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้ บริหาร กลุ่มครูและบุค ลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทา
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึง ประสงค์ร่วมกันของ
แต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนด
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มี
มี

มี

ไม่มี
ไม่มี

การดาเนินงาน
1. วิทยาลัยฯ ได้รับนโยบายจากต้นสัง กัด เพื่อดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ได้กาหนดไว้ในแผน
ปฎิบัติงานประจาปี
2. สถานศึกษาจัดส่งอาจารย์เข้าร่วมการประชุม เครือข่ายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ต่อการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปทุมธานี
3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วมบวชเนกขัมมะ ณ วัดป่ามณี
กาญจน์ และนิมนต์พระมาเทศนาที่วิทยาลัยฯ เป็นประจาทุกปี
5. เมื่ อ วั น ที่ 8 ตุ ลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายจิ ร ชั ย มู ล ทองโร่ ย ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เพื่อไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสังวร
พิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรมทาบุญทอดกฐินพระราชทาน

113
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน
2. กิจกรรมทาบุญตักบาตรภายในวิทยาลัย
3. กิจกรรมทาบุญทอดกฐินพระราชทาน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
พอใช้

จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เช่น นิมนต์พระมาบรรยายธรรม กิจกรรมทาบุญตักบาตร เดือนละ 2 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดี
2. มีก ารติ ด ป้า ยประชาสั มพั น ธ์อั ต ลัก ษณ์ เอกลัก ษณ์ ค าขวั ญ และนโยบายของวิท ยาลั ย ไว้ ใ น
ห้องเรียน และหน้าอาคารเรียน
3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอหน้าแถวหลัง
เคารพธงชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สนั บ สนุ น ให้ก ลุ่ มผู้ บ ริ หาร กลุ่ ม ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา และกลุ่ ม ผู้เ รี ย นด าเนิ น การตาม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยให้มีการนิเทศและเสริมแรงในทุกกลุ่ม เพื่อนามาพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้ดีมากยิ่งขึ้น
2. ต้องมีการประเมินผลการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ กลุ่ม
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
การดาเนินงาน
1. ผู้อานวยการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการดาเนินการโครงการต่างๆ ตามนโยบายสาคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้อานวยการร่ วมกั บผู้บริ หารนานโยบายไปพิจารณา และกาหนดโครงการไว้ในแผนปฎิบั ติง าน
ประจาปีของสถานศึกษา
3. ผู้อานวยการประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดได้มอบหมาย แก่
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ในวาระการประชุม ก่อนเปิดภาคเรียน ประจาปี 1/2560 การประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560
4. ผู้อานวยการประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดได้มอบหมาย แก่
ผู้ปกครอง และผู้เรียน ในวันประชุมผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา 2560
5. ผู้อานวยการ กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ โดยอนุมัติ
โครงการและรายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารได้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่ายงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
(มี/ไม่มี)
มี
มี

มี
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ผลการดาเนินงาน
(มี/ไม่มี)

ประเด็นการประเมิน
4. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนด
แผนพัฒนาต่อไป

มี
มี

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
จุดเด่น
1. ทางวิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา
2. มีการเชิญชวนนักศึกษาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3. จัดให้มีการเลือกตั้งนายกและรองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2560 และเผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
4. ผู้บริหารมีความตระหนักและพยายามดาเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ให้ประสบผลสาเร็จตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด โดยประชุมชี้แจง ครู บุคลากร ในวิทยาลัยฯ และส่ง
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเข้ารับการอบรมความรู้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่จัดโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างสม่าเสมอ
5. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ได้รับรางวัลจากการประกวก แข่งขันหลายประเภท เช่น การแข่งขันทักษะการนาเสนอขายสินค้า ระดับปวช.
“The Marketing Challenge” การแข่งขันการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ การแข่งขันการ
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ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง การแข่งขันการประกวดรักการ
อ่านภาษาไทย การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย การแข่ง ขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การแข่ง ขันการ
ประกวดรักการอ่านภาษาไทย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ต้องทารูปเล่มกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ประกอบด้วย กิจกรรมการ
พัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข ” “คนเก่ง และมีความสุข” ที่ประกอบด้วยแผนพัฒนา 5 แผน ตาม
เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอบรมให้ ความรู้ผู้บริหาร ครู บุคลากร เรื่องการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเด่น
1. ทางวิทยาลัยฯ เห็นความสาคัญของคาสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 จึ ง ก าหนดให้ มี โ ครงการ และมี ก ารด าเนิ น โครงการตามแผนงาน ในปี ก ารศึ ก ษา
2559,2560
2. ผู้บ ริห ารมีค วามตระหนั กและพยายาม สนับ สนุ น ให้ มีก ารประเมิน สถานศึก ษาพอเพี ยง ซึ่ ง เป็ น
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้ าที่ นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ เช่น
3.1 การอบรมเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตพอเพียงกับเกษตรพอเพียง โดยศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน (ศูนย์ศรียวง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี)
3.3 กิจกรรมพอเพียงตามคาสอนพ่อหลวง เช่น จัดนิทรรศการ จัดบอร์ดคาสอนของพ่อหลวง การ
ตอบคาถามชิงรางวัลหัวข้อคาสอนพ่อหลวง การพับถุงยาจากกระดาษใช้แล้ว กิจกรรมรักการออม เป็นต้น
3.4 การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จัง หวัด
ราชบุรี
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จุดที่ควรพัฒนา
1. ต้องมีการเร่งรัดพัฒนาตามขอบข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร และการจั ดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้าน
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. เชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน
2. ให้ความรู้ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับรายการประเมิ นและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา
พอเพียง
3. ดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ ตระหนักว่าการออกกลางคันเป็นปัญหาสาคัญในการจัดการศึกษา จึงกาหนดให้มีโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
2. มีการดาเนินงานโครงการที่ประกอบด้วยกิจกรรมและงาน คือ การมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติ
หน้าที่ของครูที่ปรึกษา การเยี่ยมบ้านผู้เรียน งานมอบทุนการศึกษา กิจกรรมเครือข่ายบผู้ปกครอง งานส่ง เสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน และงานตรวจสารเสพติด
3. จัดทาสถิติการออกกลางคันของผู้เรียนในแต่ละปี และนามาเปรียบเทียบ สรุปผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างความตระหนัก พยายามให้ทุกฝ่าย ได้ช่วยกันลดปริมาณจานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน
2. ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันดาเนินงานตามกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างเต็มที่
3. สร้างทัศนคติที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการศึกษาเล่าเรียน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชุมชน สัง คม เกี่ยวกับปัญ หาการออกกลางคันของผู้เรียน
เพราะทาให้เกิดความสูญเปล่ าทางการศึกษา การเสียโอกาสของผู้เรียน ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร เช่น
ความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ซึ่งต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันเป็นคุณสมบัติของผู้เรียนที่ดี เพราะสามารถทาให้
ประสบความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องออกกลางคันเนื่องจากไม่จบการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
การดาเนินงาน
1. สถานศึกษาได้เปิดรับสมัครครูที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงกับรายวิชาหรือสาขางานที่สอน เพื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานสอนอย่างเคร่งครัด
2. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู และบุ ค ลากรทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาตนเอง ทั้ ง ทางด้ า น
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุมวิชาการทั้งใน และนอกสถานศึกษา
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคน ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทางด้านความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร-ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. งานบริหารจัดการด้านบุคลากร
3. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
5. โครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา"
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิช าที่ส อน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิช าการ ศึกษาดูง านด้านวิช าการหรือวิช าชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่ส อน ไม่น้อยกว่า 10
ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากาลัง ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
การกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี

ผลการดาเนินงาน
(มี/ไม่มี)
1:28
ตามเกณฑ์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 91.67

ร้อยละ 19.44
ไม่ตามเกณฑ์
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ผลการดาเนินงาน
(มี/ไม่มี)

ประเด็นการประเมิน
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 58.14

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ มีการกากับ ดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
2. วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
3. วิท ยาลั ย ฯ ส่ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รับ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง
4. วิทยาลั ยฯ ได้ด าเนิน การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการจัด ประกวด ด าเนิน งานจัด การคั ดเลือ ก และจั ด
ประกวดผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ ประจา
ปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยให้ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจนถึงระดับชาติ และมีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

120
จุดที่ควรพัฒนา
-ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. เกณฑ์อัตรากาลังของครูต่อจานวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น ในสถานศึกษาเอกชน
ต่างๆ อาจจะมีเกณฑ์ที่สูงกว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมีความจาเป็นและ
เล็งเห็นถึงภาระหน้าที่ในงานต่างๆ ซึ่งมีมาก จึงต้องให้มีบุคลากรทางการศึกษาที่มากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)

ประเด็นการประเมิน

จานวนเงิน

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ

งบดาเนินการ =
7,536,572.32
1,533,840

20.35

99,965

1.33

391,153.38

5.19

394,690

5.24

มี

การดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติง านประจาปีเป็นประจาทุกปี และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้
ดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
2. สถานศึกษาประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติการใช้แผนงบประมาณ
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3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ใช้งบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานบริหารการเงินและงบประมาณ
2. งานบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพของสายวิชา
4. โครงการวานิชนิทรรศ
5. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
6. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์
8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา
9. โครงการด้านกีฬาและนันทนาการ
10. โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพของผู้เรียน
11. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. มีการจัดทาแผนปฎิบัติงานประจาปีเป็นประจาทุกปี
2. สถานศึกษากากับ ดูแล ให้ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้อย่างคุ้มค่า
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จุดที่ควรพัฒนา
-ไม่มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทุนในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆ เนื่องจากสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ไม่มีเงินทุนมากพอที่จะจัดทาโครงการได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
สารสนเทศ

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย
สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่าง
น้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี

มี

การดาเนินงาน
1. งานอาคารสถานที่ ได้ ทาคาสั่ง แต่งตั้ง คณะทางานสารวจครุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา ครุภัณฑ์สานักงาน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. ฝ่ายวิชาการร่วมมือกับหัวหน้าสายวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาตารางเรียน ตารางการใช้อาคาร
เรียน ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่างๆ อย่างชัดเจน
3. งานอาคารสถานที่ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลด้ า นความสะอาด ปลอดภั ย เรี ย บร้ อ ย โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบเดินตรวจอาคารสถานที่ทุกวัน และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการตรวจความสะ อาดของอาคาร
สถานที่
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4. มีการจัดทาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของวิทยาลัยฯ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย
4. โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด
6. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
7. งานบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. มีการจัดทาโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี
2. มีการจัดทาโครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี เพื่อให้ มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้สนับ สนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริ หารงานของวิ ทยาลัย ฯ
เพียงพอ
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3. มีการจัดทาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
4. มีการจัดอบรมครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. ศูนย์วิทยบริการมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีหนัง สือให้บริการหลากหลาย ตรงต่อความต้องการ
ผู้ใช้บริการมากขึ้น มีจานวนผู้ใช้บริการมากขึ้นดูได้จากสถิติการยืม-คืน ที่มากขึ้น
6. มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทุกปี ประมาณปีละ 25-30 เครื่อง ขึ้นอยู่กับความต้องการใน
แต่ละปี
7. วิทยาลัยฯ ใช้ระบบเครือข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้บริการทางด้าน
งานทะเบียน งานผลการเรียน งานการเงิน ประวัตินักเรียน โดยมีครูและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโดยตรง ทาให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง และทันต่อความต้องการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มระบบสัญญาณเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. จัดหาและแบ่งงานให้แก่คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการทางาน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษา
ดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน
100 คน
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิง่ อื่น ๆ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5
รายการ

ผลการดาเนินงาน
มี
1:5

มีครบทุกสาขา

1 : 25

จานวน 34 รายการ

การดาเนินงาน
1. สถานศึกษาจัดทาแผนงานโครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาจัดทาหนังสือส่งตัวเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละสาขาได้เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ กับ
หน่วยงาน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องทุกปี
3. สถานศึกษาได้ทาบันทึกข้อตกลงกับบริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อจัดการศึกษา
ด้านระบบทวิภาคี
4. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมี
หน้าที่สรรหา คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
5. สถานศึกษาให้ผู้บริจาคเขียนแบบแสดงความจานงบริจารทุนการศึกษา (กรณีมาด้วยตนเอง) หรือ
แจ้งความประสงค์บริจาคเงินผ่านผู้บริหารของวิทยาลัยฯ (กรณีไม่สามารถมาด้วยตนเอง)
6. ให้ ผู้ แ ทนผู้รั บ เงิ น บริ จ าคทุ น การศึ ก ษา เขี ย นรายละเอี ยดในส่ ว นส าหรั บ ตั วแทนผู้ รั บบริ จ าคใน
ส่วนท้ายของแบบแสดงความจานงบริจาคทุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
7. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ดาเนินการแจ้งผู้ปกครอง และผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทา
หนั ง สือ ขอรั บ ทุน การศึ กษา และรั บ ทราบข้อ ปฏิบั ติ ของนัก เรีย น นั ก ศึก ษา และผู้ ป กครองต้ องดู แลนั กเรี ย น
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นักศึกษา ในด้านผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดี หรือดีมาก มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในกฎระเบียบของ
วิทยาลัยฯ หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตนได้ตามที่ระบุไว้ ทางผู้ปกครองต้องยินยอมให้ทางวิทยาลัยฯ ยกเลิก
ทุนการศึกษาได้
8. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาได้
ครบทุกสาขาวิชา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานส่งตัวผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
2. กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ของแต่ละสายวิชา
3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. งานพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (สัมมนา-อบรม-ประชุม)
5. งานมอบทุนการศึกษา
6. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ (การรับบริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา)
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
จุดเด่น
1. สถานศึกษาจัดทาแผนงานโครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทาบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อ
จัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ศึกษาดูงานเป็นประจาทุกปี
2. ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เรียนมาเรียนได้อย่างสม่าเสมอ
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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5. ผู้เรียนไม่ลาออกกลางคัน
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและครอบครัวให้ดีขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เพื่อให้มีการสนับสนุนบริจาคทุนการศึกษามากขึ้น
2. ผู้เรียนที่มีฐานะยากจนไม่กล้าแสดงเจตจานงเพื่อขอทุนการศึกษา
3. สร้างเสริมและปลูกฝังผู้ที่ได้รับทุนมีความกตัญญูรู้คุณ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ปลูกฝังให้ผู้รับทุนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
2. ส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องมีจิตสานึก ขยันหมั่นเพียร และอดทนเพื่อเรียนให้จบหลักสูตร
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย น การสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ อ าชี ว ศึก ษาแต่ ละระดั บ ตามหลั กสู ต รและระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกาหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
(มี/ไม่มี)
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู ทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดาเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

มี

มี
มี
มี
มี

การดาเนินงาน
1. สถานศึกษากาหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดทาแผนการสอนล่วงหน้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกรายวิชา มีการทาบันทึกหลังการสอน และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า เพื่อตรวจ
ประเมินการใช้โครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้าเป็นประจาทุกปี
3. สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ได้กาหนดให้ครูผู้ส อนทุกคน ส่ง แผนการสอนล่ วงหน้าให้
หัวหน้าสายวิชาตรวจสอบทุกสัปดาห์ และรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบอีกครั้งทุกภาคเรียน
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4. ฝ่ายวิชาการมีการจัดฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา" เมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
5. สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนทุกคน จัดทางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไ ขปัญหา และพัฒนาการ
เรียนการสอน ในรายวิชาที่สอน ปีการศึกษาละ 1 รายวิชา โดยกาหนดส่งทุกปีการศึกษา
6. ฝ่ายวิชาการตรวจสอบผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดกับหน่วยงาน
ภายนอก และนาไปใช้ประโยชน์
7. สถานศึกษาให้รางวัลแก่ครูผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งประกวดภายนอก
เป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่ครูผู้สอน
8. ฝ่ายวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศการสอน จัดตารางนิเทศการสอนครูผู้สอนทุกคน และ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้านิเทศการสอนครูผู้สอนทุกเป็นประจาทุกปี ปีละ 1 ครั้ง คนละ 1 วิชา มีการ
วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินการนิเทศ ประกาศผลคะแนนการนิเทศให้แก่ครูผู้สอน และรายงานต่อผู้อานวยการ
ทราบ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. งานการนิเทศการสอน
3. งานตรวจโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า
4. ประชุมผู้บริหาร ครูทุกภาคเรียน
5. การประเมินการทางานของครู และบุคลากรทุกปี
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ ได้กากับ ดูแลให้ครูผู้สอนทุกคน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. วิทยาลัยฯ ได้กากับ ดูแลให้ครูผู้สอนทุกคน จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
และมีการบันทึกหลังการสอน และนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
3. วิทยาลัยฯ ได้ให้ครูผู้สอนทุกคน ได้รับการนิเทศการสอนทุกปีการศึกษา อย่างน้อย 1 รายวิชา โดยมี
การวัดผล ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบและนาผลมาปรับปรุงแก้ไขเป็นรายบุคคล
4. วิทยาลัยฯ ได้ให้ครูผู้สอนทุกคน จัดทางานวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา อย่างน้อย 1 รายวิชา เพื่อ
แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
5. วิทยาลัยฯ มอบรางวัลแก่ครูที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยภายนอก เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจ
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาผลงานวิจัยครูให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อส่งประกวดภายนอกให้ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผล
ไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
มี
มี
มี
มี
ไม่ครบทุกสาขา

การดาเนินงาน
1. แจ้งให้หัวหน้าสายวิชารับทราบเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับสถาน
ประกอบการ โดยรับข้อมูลบางส่วนจากการออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านมา และสอบถามครูผู้สอน
เพื่อร่วมพัฒนา
2. แต่ละสาขาวิชาต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแต่ละวิชา และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดการเรียนการสอนตามเทคนิค และวิธีการสอนที่หลากหลาย
4. ใช้เครื่องมือประเมินผลตามระเบียบวัดผล และให้เหมาะสมกับรายวิชา
5. เสนอแผนเพื่อขออนุญาต/อนุมัติการใช้แผนต่อไป
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานพัฒนาหลักสูตร พัฒนารายวิชา
2. งานการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
3. งานแบบส ารวจการใช้ สื่ อ (จากฝ่ า ยบริ ก ารการศึ กษา) และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจในการ
ใช้สื่อ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4

ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
1.
2.
3.
4.

วิเคราะห์ผู้เรียนได้ตรงกับสถานประกอบการ
มีกระบวนการเรียนการสอนที่หลายหลายมากขึ้น
ใช้ทรัพยากรได้เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละวิชา
เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยมากขึ้น เพราะได้รับการพัฒนาจากครูผู้สอน

จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนสื่อบางชนิดที่ผู้สอนไม่สามารถผลิตเองได้
2. อาคารสถานที่สาหรับใช้ในการเรียนการสอนมีน้อย
3. ครูผู้สอนเข้าร่วมพัฒนารายวิชายังไม่ครบทุกคน ทุกสาขาวิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. จัดให้ครูผู้สอนออกไปดูงานตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น
2. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารายวิชามาอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทัง้ หมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครัง้ แรกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 0.39
16 ครั้ง

ร้อยละ 99.08

ร้อยละ 87.70

ร้อยละ 12.00

การดาเนินงาน
1. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียน เข้าศึกษาต่อระบบทวิภาคี ในระดับชั้นปวส.1
2. สถานศึกษาเริ่มจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นปีแรก โดยได้ทาบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัด
การศึ ก ษาด้า นอาชี วศึ กษา จานวน 1 แห่ ง คื อ บริษั ท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ ด กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) เมื่อ วั นที่ 8
กุมภาพันธ์ 2561 มีจานวนผู้เรียน 4 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 1,017 คน (ตามตารางภาคผนวก 3.3)
3. ผู้เรียน และผู้ปกครองที่เข้าเรียนระบบทวิภาคี พูดคุยทาความเข้าใจระบบการเรียนการสอนกับ
ผู้แทนบริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ
4. สถานศึกษาแต่งตั้งหัวหน้าและและผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 10 เมษายน
2559
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สาขาวิชาการตลาด) ลงวันที่ 10
เมษายน 2560
6. สถานศึ ก ษาได้ จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ไ ปฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ตามหลั ก สู ต รในสถานประกอบการ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และจัดให้อาจารย์ผู้สอนของแต่ละสาขาวิชา ออกนิเทศผู้เรียน 2 ครั้ง
7. ฝ่ายวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงานเป็นประจาทุกปี
รวมทั้งจัดตารางการออกตรวจนิเทศ เพื่อให้อาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนในสาขาวิชาของตนเอง และบันทึกใน
แบบตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา
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8. สถานศึกษากาหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 จัดทาโครงการวิชาชีพ ตามหลักสูตร โดย
เน้ น ให้ผ ลงานได้ น าไปใช้ ประโยชน์ ไ ด้ จริ ง มีห ลั ก ฐานการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในรู ป เล่ ม โครงการ (ตามตาราง
ภาคผนวก 3.3)
9. ฝ่ายวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ประเมิน และกาหนดตารางสอบให้แก่ผู้เรียนทุกภาคเรียน
10. สถานศึกษากาหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ที่จะสาเร็จการศึกษา ได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้ข้อสอบของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตามตารางภาคผนวก 3.3)
11. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดในระดับต่างๆ ตาม
ประเภทการแข่งขัน เช่น การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด แข่ง ขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้รับรางวัล ร้อยละ
12.00 (ตามตารางภาคผนวก 3.3)
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. งานนิเทศผู้เรียนระหว่างฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3. งานการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. งานส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
5. งานส่งเสริมความสามารถพิเศษดีเด่นของผู้เรียน
6. งานแข่งขันกีฬาภายนอก เช่น กีฬาปันจักสีลัต
7. งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน
8. โครงการจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของผู้เรียน
9. โครงการทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายในและภายนอก
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ จัดให้ผู้เรียนได้ไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็น
ประจาทุกปี และจัดให้มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรียนครบทุกสาขาวิชา
2. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รับผู้เรียนเข้า
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้มากขึ้น
3. วิทยาลัยฯ จัด ให้ผู้ เรีย นได้ท าโครงการทัก ษะวิ ชาชี พ ที่ส อดคล้องกับสาขาวิ ชาของผู้เ รียน และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ครบทุกโครงการ
4. วิทยาลัยฯ จัดให้ผู้เรียนได้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นประจาทุกปี และในปีการศึกษา 2560 นี้
ได้เชิญ ผู้แทนของศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึ กษา ผู้แทนจากสถานประกอบการ และครูผู้สอนใน
สาขาวิชา มาสังเกตการณ์ในวันประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกขั้นตอน
5. วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ส นั บ สนุ น ส่ ง ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ภายนอก การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเป็นประจาทุกปี และได้รับรางวัลจานวนมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา ให้
เข้าใจถึงประโยชน์ของการเรียนระบบทวิภาคี เพื่อเพิ่มจานวนผู้เรียนให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
จานวนกิจกรรม 72
จานวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 26
จานวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 74
จานวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 40
จานวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์
จานวนกิจกรรม 54
จานวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์

การดาเนินงาน
1. สถานศึกษากาหนดแผนงาน และจัดสรรงบประมาณการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ครบถ้วนทุก
ด้าน โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. งบประมาณการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จกรรม ได้ผ่ า นมติ เ ห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษา
3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ กับ
ผู้รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ
4. เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การด าเนิ น งาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม แก่
ผู้อานวยการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กิจกรรมไหว้ครู
2. กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
4. กิจกรรมวันสุนทรภู่
5. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
6. กิจกรรมปฏิญาณตนต้านยาเสพติด
7. กิจกรรมการอบรมโครงการปลูกจิตสานึกรักคุณแผ่นดิน
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8. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน
9. กิจกรรมอบรมโครงการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง โดย กอ.รมน.
10. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่เขตบางขุนเทียน
11. กิจกรรมลูกเสือวานิช รักษ์สิ่งแวดล้อม
12. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้องทุกสาขาวิชา
13. กิจกรรมกีฬาสี
14. กิจกรรมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภายในวิทยาลัยฯ
15. กิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง ภายในวิทยาลัยฯ
16. กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภายในวิทยาลัยฯ
17. กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ภายในวิทยาลัยฯ
18. กิจกรรม Marketing Camp
19. กิจกรรม Acountting Camp
20. กิจกรรม Com Camp
21. กิจกรรม English Camp
22. กิจกรรมการอบรม โครงการหนึ่งสถานพินิจหกสถานศึกษา
23. กิจกรรมวันคริสต์มาส
24. โครงการวานิชนิทรรศ (Wanich Expo 2018)
25. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
26. กิจกรรมพับถุงยา
27. กิจกรรมผักริมรั้ววิทยาลัยไร้สารพิษ
28. กิจกรรมธนาคารขยะวานิช
29. กิจกรรมรักการออม
30. กิจกรรมนิทรรศการพอเพียง ร.9
31. กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ เทศบาลบ้านบางม่วง
32. กิจกรรมจิตอาสาปลู กต้น ดาวเรื อง ณ เทศบาลบ้านบางม่ว ง เนื่องในวันพระราชทานเพลิ ง ศพ
รัชกาลที่ 9
33. กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) และวัดปรางค์หลวง
34. กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ าเพ็ ญ ประโยชน์ เก็ บ ขยะ กวาดถนนบริ เ วณวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระชนมพรรษา 65 พรรษา
35. กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ณ วั ด อั ม พวั น เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระชนมพรรษา 65
36. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทาความสะอาด ณ วัดอัมพวัน วัดสัง วรพิมลไพบูลย์
(จันทานุกูล) บริเวณถนนหน้าปากซอยวิทยาลัย
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37. กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ท าความสะอาดใต้ ส ะพานกลั บ รถ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนหมู่ 11
ต.บางม่วง
38. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ เรื่อง อบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษีกับการขายออนไลน์ สายวิชาการ
บัญชี
39. โครงการบริการวิชาชีพอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ สายวิชาการตลาด
40. โครงการบริการวิชาชีพอบรมการทาสวนถาดในขวดโหลเพื่ออาชีพ สายวิชาการตลาด
41. โครงการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติก ารระบบคลาวด์ และเทคนิคการนาเสนอในงานธุรกิ จ สายวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42. ศูนย์บริการวิชาชีพซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ สายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ สื่อสารการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหุ่นมือ สายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
44. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ เรื่อง Learning English vsing Applications สายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดี อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการทาประโยชน์
ให้กับสังคมเท่าที่จะทาได้
2. ทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ ได้จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2
ครั้ ง /ปี โดยได้ ตั้ ง งบประมาณในการด าเนิ น การไว้ อ ย่า งชั ด เจน และเปิ ดโอกาสให้ ค รู นั ก เรี ยนในสาขาวิ ช า
นั้นๆ ได้ช่วยกันคิดกิจกรรมว่าจะดาเนินการในรูปแบบใดโดยดาเนินการตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน
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3. ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเข้าร่วมในการทาโครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเป็นอย่างดี
4. คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณในการทาโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
จุดควรพัฒนา
1. บางสถานที่ที่ไปร่วมกิจกรรมไกลจากวิทยาลัยฯ การเดินทางไม่สะดวก
2. การวางแผนดาเนินการกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีน้อยเกินไป ซึ่งจาเป็นต้องเพิ่มจานวน
กิจกรรมให้มากขึ้น
3. ปรับปรุงแผนการสอนภายในสถานศึกษาให้มีการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกให้แก่ผู้เรียนให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-ไม่มี
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกั นคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
บุค ลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลประเมินคุณภาพ
ภายในและผลประเมินคุณภาพภายนอก

มี

มี
มี
มี
มี

การดาเนินงาน
1. สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
2. สถานศึกษาจัดทาแผนปฎิบัติงานประจาปีเป็นประจาทุกปี
3. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมกันจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่ตนเอง
รับผิดชอบ โดยสรุปผล วิเคราะห์ผลส่งข้อมูลมาให้กลุ่ม งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รวบรวม
เขียนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
4. สถานศึ ก ษาท าการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ น าไปก าหนดแผนการพั ฒ นา
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปี
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ ใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561 เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์
และสามารถผลิตนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการทางานอย่างเป็นขั้นตอน มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และรวบรวมทาเป็นแผนปฏิบัติงาน และรายงานประจาปี เป็นประจาทุกปี
3. วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และดาเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการดาเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นขั้นตอนให้ทางผู้บริหารได้รับ
ทราบ
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยเน้นด้านการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
และเกณฑ์ที่ทาง สมศ. กาหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. กาหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและแบ่ง หัวข้อมาตรฐานและตัวบ่ง ชี้ให้แก่คณะกรรมการได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้นและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
3. ปรั บ ปรุ ง แบบเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบงานในฝ่ า ยต่ า งๆ ให้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับงานที่กาหนดไว้ สามารถใช้ในการรายงานผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-ไม่มี
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบ
กับจานวนผู้เข้าเรียน
ตัวบ่ง ชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางสถานศึ ก ษา
คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้ า นอาคารสถานที่ ด้ า นครุ ภั ณ ฑ์ และด้ า น
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
ตัวบ่ง ชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา 2560
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

พัฒนา/ไม่
พัฒนา

5

ดีมาก

5

ดีมาก

พัฒนา

3.90

ดี

3.76

ดี

ไม่พัฒนา

3

พอใช้

3

พอใช้

ไม่พัฒนา

5

ดีมาก

5

ดีมาก

พัฒนา

4

ดี

4

ดี

ไม่พัฒนา

4

ดี

5

ดีมาก

พัฒนา

5

ดีมาก

5

ดีมาก

พัฒนา

5

ดีมาก

5

ดีมาก

พัฒนา

4

ดี

5

ดีมาก

พัฒนา

4

ดี

4

ดี

ไม่พัฒนา

4
5

ดี
ดีมาก

4
5

ดี
ดีมาก

ไม่พัฒนา
พัฒนา

5

ดีมาก

5

ดีมาก

พัฒนา
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จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
13

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
8

ร้อยละ
61.54

ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =

ร้อยละจากประเด็นการประเมิน

61.54

80

x5

=
x5
80
= 3.85
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
3.85

ระดับคุณภาพ
ดี

ผลการประเมิน
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ตอนที่ 4
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5
3.76

ดีมาก
ดี

3
5
4
5
5
5

พอใช้
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
4
4
5

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

5

ดีมาก

3.85

ดี

การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ทั้งหมด 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ สรุปผลการประเมิน
ได้ดังนี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน 8 ตัวบ่งชี้
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน 5 ตัวบ่งชี้
1.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
1.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
จานวน - ตัวบ่งชี้
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จานวน - ตัวบ่งชี้
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2. สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
2.1 จุดเด่น
1. คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณในการทาโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
2. ทางวิทยาลัยฯ กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ต้องได้รับการนิเทศการสอนทุกปีการศึกษา อย่างน้อย คน
ละ 1 รายวิชา โดยมีการวัดผล ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของครูให้ดี
ยิ่งขึ้น และยังสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาสื่อการสอนเพื่อใช้ในการพัฒนาการสอนของตนเอง
3. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรมการจัดทาแผนการสอนและชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
เพื่อให้สามารถจัดทาแผนการสอนได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และหลักสูตรแกนกลาง
และมีการตรวจประเมินผลการจัดทาแผนการสอน บันทึกหลังการสอน เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งๆ ขึ้นไป
4. กาหนดให้ครูต้องทาแผนการสอน บันทึกหลังการสอน และมีการประเมินผลการทาแผนการสอน
บันทึกหลังการสอน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินเป็นประจาทุกปีการศึกษา
5. ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านความรู้ ด้านทั กษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี ดังจะเห็นได้จากที่ครูภายในวิทยาลัยฯ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป
และมีใบประกอบวิชาชีพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูง านด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพทีต่ รงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปี
8. ทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ ได้จัดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพกับชุมชน โดย
ได้ตั้งงบประมาณในการดาเนินการไว้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ ได้ช่วยกันคิด
กิจกรรมว่าจะดาเนินการในรูปแบบใดโดยดาเนินการตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน
9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้ แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนต้องเข้าสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
และจัดให้นักเรียนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน เข้าสอบ Pre V-NET และสอบ V-NET ทุกปี เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ ท ดสอบความรู้ แ ละทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าชี พ ของตนเองให้ มี ม าตรฐานตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนดไว้ทุกขั้นตอน
10. สถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาได้จานวนมากขึ้น เนื่องจากได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาให้ข้อมูล
11. ผู้เรียนได้รับการประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้รับบริการที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี เนื่องจากผู้เรียนได้รับการอบรมในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทักษะในการทางานที่ดี
12. จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
เป็นประจาทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของ
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ตนเอง ซึ่งนักเรียนของทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ได้เป็นจานวน
มากทุกปี
13. มีการจัดส่งผู้เรียนให้ได้ไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็นประจา
ทุกปี และจัดให้มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรียนครบทุกสาขาวิชา
14. ทางวิทยาลัยฯ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้ง ข้อมูลของ
นักเรียนที่มีความประพฤติอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผลการเรียนต่าให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อหาแนว
ทางการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้จะมีการประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาควบคู่
ไปด้วยเสมอ โดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Application Line , Facebook เป็นต้น
15. ทางวิ ทยาลัยฯ มีแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ซึ่ง จะเน้นให้ครูทุกคนใช้วิธีการสอนที่สอดแทรก
ความรู้ ความคิดและความเข้าใจลงไปในแผนการสอน โดยเฉพาะวิชาเพศศึกษา รวมทั้งสอดแทรกลงไปในการทา
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย
16. การใช้อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ได้ใช้นโยบายของวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์เป็นสาคัญ ทาให้
การปฏิบัติของครู บุคลากรและนักเรียน มีความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถปฏิบัติได้ทันที
17. การปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการทางานอย่างเป็นขั้นตอน มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และรวบรวมทาเป็นแผนปฏิบัติงานและรายงานประจาปี เป็นประจาทุกปี
18. ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเข้าร่วมในการทาโครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเป็นอย่างดี
19. วิทยาลัยฯ ใช้ระบบเครือข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้บริการทางด้าน
งานทะเบียน งานผลการเรียน งานการเงิน ประวัตินักเรียน โดยมีครูและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโดยตรง ทาให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง และทันต่อความต้องการ
20. มีการจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น
ใหม่ทุกปี
21. วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และดาเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการดาเนิน งานและรายงานผลอย่างเป็นขั้นตอนให้ทางผู้บริหารได้รับ
ทราบ
22. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทารายงานประจาปี มีแผนพัฒนาสถานศึกษา
และนามาใช้พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

147
2.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. ปรับปรุงแผนการสอนภายในสถานศึ กษาที่ ถูกต้ อง ครบถ้ว น สมบูรณ์ ด้ว ยเทคนิควิ ธีการสอนที่
หลากหลายและให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนให้มากขึ้น
2. พัฒนาผลงานวิจัยครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งประกวดภายนอก
3. ให้ครูผู้สอนได้พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการให้ครบทุกสาขาวิชา
4. ศึกษา ข้อมู ลและประสานงานกั บสถานประกอบการ หน่ว ยงานต่า งๆ เพื่ อร่วมมือกั นในการจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกสาขาวิชา
5. จัดหาทุนและหน่วยงานภายนอกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. การวางแผน จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการโครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีน้อยเกินไป
ซึ่งจาเป็นต้องเพิ่มจานวนกิจกรรมและงบประมาณดังกล่าวให้มากขึ้น
7. พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยเน้นด้านการดาเนินงานที่สอดคล้องกั บ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามที่สอศ. กาหนด และเกณฑ์ที่ทางสมศ.กาหนดไว้ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. กาหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและแบ่ง หัวข้อมาตรฐานและตัวบ่ง ชี้ให้แก่คณะกรรมการได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้นและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
9. ปรับปรุงแบบเก็บข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับงาน
ที่กาหนดไว้ สามารถใช้ในการรายงานผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
10. ให้ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตนเองได้เรียนมา เพื่อ ให้ผู้เรียนได้
ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
11. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน สังคมและสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยู่เสมอ
12. งบประมาณด้านการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งใน
ส่วนของครูและนักเรียนมีน้อยเกินไป
2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในส่วนที่ต้องพัฒนาและเสริม
จุดเด่น ดังนี้
1. เกณฑ์อัตรากาลังของครูต่อจานวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น ในสถานศึกษาเอกชน
ต่าง ๆ อาจจะมีเกณฑ์ที่สูงกว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมีความจาเป็ นและ
เล็งเห็นถึงภาระหน้าที่ในงานต่างๆ ซึ่งมีมาก จึงต้องให้มีบุคลากรทางการศึกษาที่มากขึ้น
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2. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ ให้สนองกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
3. จัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าและไม่ตั้งใจเรียน ให้มีการพัฒนาทางด้าน
การเรียนมากขึ้น
4. สรรหาความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ภายนอกให้มากขึ้น เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภายในวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ
5. ขยายการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รู้จักวิทยาลัยฯ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต
6. จัดทากิจกรรม โครงการที่มุ่งส่ง เสริมด้านการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น
2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนาที่ต้องแก้ไข เพื่อเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยจัดให้มีการทาโครงการบูรณา
การในทุกระดับชั้น และทุกสาขาวิชา
2. จัดให้มีการประกวดผลงานผู้เรียน ทั้งภายในและภายนอก โดยได้รั บการสนับสนุนงบประมาณจาก
ทางวิทยาลัยฯ ให้มากขึ้น
3. ส่งเสริ มและพัฒนาครู โดยจัด อบรมให้ความรู้ ในการจัดทาผลงานวิจัย และจัดศึก ษาดูง านด้า น
งานวิจัย กับหน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจัย และจัดผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยมาให้คาแนะนาปรึกษา

ภาคผนวก

ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ระดับ/สาขาวิชา

ระดับปวช.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.
ระดับปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ
รวมระดับปวส.
รวม

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

จานวน
แบบสอบถาม
ที่ส่ง

จานวน
แบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ

35
41
54
28
158

28
32
43
22
125

25
29
34
7
95
253

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้ที่ได้
งานทา

จานวนผู้ศึกษา
ต่อ

จานวน
ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ

21
25
35
16
97

7
4
6
5
22

26
27
44
19
116

0
4
0
1
5

20
23
27
6

15
17
20
5

19
21
22
0

5
7
6
7

1
0
2
0

76
201

57
154

62
84

25
141

3
8

ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ต่อ)
ระดับ/สาขาวิชา
ระดับปวช.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.
ระดับปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ
รวมระดับปวส.
รวม

จานวน
แบบสอบ
ที่ตอบ
กลับ

ร้อยละความพึงพอใจแต่ละด้าน
ด้านคุณลักษณะที่พึง
ด้านสมรรถนะหลัก
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ประสงค์
และสมรรถนะทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

21
25
35
16
97

15
20
32
9
76

71.43
80.00
91.43
56.25
78.35

15
20
32
9
76

71.43
80.00
91.43
56.25
78.35

15
20
32
9
76

71.43
80.00
91.43
56.25
78.35

15
17
20
5

15
17
20
5

100
100
100
100

15
17
20
5

100
100
100
100

15
17
20
5

100
100
100
100

57
154

57
133

100
86.36

57
133

100
86.36

57
133

100
86.36

ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ระดับ/สาขาวิชา

จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ระดับปวช.1 ปีการศึกษา
2558 ระดับปวส.1
ปีการศึกษา 2559
เทียบ
ปกติ
รวม
โอน

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ
ปกติ

เทียบ
โอน

รวม

จานวนผู้เรียนที่ออก
กลางคัน
ปกติ

เทียบ
โอน

รวม

ร้อยละ

จานวนผู้เรียนที่ไม่สาเร็จ
การศึกษา
ปกติ

เทียบ
โอน

รวม

ร้อยละ

ระดับปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี

51

3

54

33

2

35

64.81

14

0

14

25.93

4

1

5

9.26

- สาขาวิชาการตลาด

60

10

70

42

6

48

68.57

2

0

2

2.86

16

4

20

28.57

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

83

3

86

41

2

43

50.00

19

0

19

22.09

23

1

24

27.91

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

33

1

34

24

1

25

73.53

7

0

7

20.59

2

0

2

5.88

รวมระดับปวช.

227

17

244

140

11

151

61.89

42

0

42

17.21

45

6

51

20.90

- สาขาวิชาการบัญชี

35

1

36

24

1

25

69.44

10

0

10

27.78

1

0

1

2.78

- สาขาวิชาการตลาด

59

3

62

33

2

35

56.45

24

0

24

38.71

2

1

3

4.84

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ

66
0

1
0

67
0

35
0

0
0

35
0

52.24
0.00

14
0

0
0

14
0

20.90
0.00

17
0

1
0

18
0

26.87
0.00

รวมระดับปวส.

160

5

165

92

3

95

57.58

48

0

48

29.09

20

2

22

13.33

รวมระดับปวช. และปวส.

387

22

409

232

14

246

60.15

90

0

90

22.00

65

8

73

17.85

ระดับปวส.

ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 4 อัตราส่วนครูผู้สอนทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
จานวนครูทั้งหมด

จานวนผู้เรียนทั้งหมด

เทียบอัตราส่วน
ครูต่อผู้เรียน

สาขาวิชาการบัญชี

3

155

1 : 52

สาขาวิชาการตลาด

5

197

1 : 39

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

241

1 : 60

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

4

110

1 : 28

รวมระดับปวช.

16

703

1 : 44

สาขาวิชาการบัญชี

2

67

1 : 34

สาขาวิชาการตลาด

4

106

1 : 27

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

126

1 : 42

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

1

15

1 : 15

รวมระดับปวส.

10

314

1 : 31

สาขาวิชาสามัญ

10

รวมทั้งหมด

36

1,017

1 : 28

จานวนบุคลากรทางการศึกษา

7

รวมครูและบุคลากรทางการศึกษา

43

ระดับชั้น/สาขาวิชา
ระดับปวช.

ระดับปวส.

ร้อยละจานวนบุคลากรต่อครู

19.44

ประเด็นที่ 2 ร้อยละของจานวนครูผู้สอนที่เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
จานวนครูทั้งหมด

จานวนครูที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน

คิดร้อยละ

สาขาวิชาการบัญชี

3

3

100

สาขาวิชาการตลาด

5

5

100

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

4

100

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

4

4

100

รวมระดับปวช.

16

16

100

สาขาวิชาการบัญชี

2

2

100

สาขาวิชาการตลาด

4

4

100

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

3

100

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

1

1

100

รวมระดับปวส.

10

10

100

สาขาวิชาสามัญ

10

10

100

รวมทั้งหมด

36

36

100

ระดับชั้น/สาขาวิชา
ระดับปวช.

ระดับปวส.

ประเด็นที่ 3 ร้อยละของครูที่ได้รับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
จานวนครูทั้งหมด

จานวนครูที่ได้รับการอบรม
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี

คิดร้อยละ

สาขาวิชาการบัญชี

3

3

100

สาขาวิชาการตลาด

5

5

100

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

4

100

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

4

3

75

รวมระดับปวช.

16

15

93.75

สาขาวิชาการบัญชี

2

1

50

สาขาวิชาการตลาด

4

4

100

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

3

100

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

1

1

100

รวมระดับปวส.

10

9

90

รวมทุกสาขางาน

26

24

92.31

สาขาวิชาสามัญ

10

9

90

รวมทั้งหมด

36

33

91.67

ระดับชั้น/สาขาวิชา
ระดับปวช.

ระดับปวส.

ประเด็นที่ 5 ร้อยละของจานวนครูและบุคลากรทางศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
จานวนครูทั้งหมด

จานวนครูและบุคลากรที่ได้รับ
รางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

คิดร้อยละ

สาขาวิชาการบัญชี

3

2

66.67

สาขาวิชาการตลาด

5

4

80

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

3

75

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

4

2

50

รวมระดับปวช.

16

11

68.75

สาขาวิชาการบัญชี

2

1

50

สาขาวิชาการตลาด

4

4

100

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

1

33.33

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

1

1

100

รวมระดับปวส.

10

7

70

รวมทุกสาขางาน

26

18

69.23

สาขาวิชาสามัญ

10

6

60

รวมครูทั้งหมด

36

24

66.67

จานวนบุคลากรทางการศึกษา

7

1

14.29

รวมครูและบุคลากรทางการศึกษา

43

25

58.14

ระดับชั้น/สาขาวิชา
ระดับปวช.

ระดับปวส.

ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

ระดับชั้น/สาขาวิชา

งบ
ดาเนิน
การ

ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
สาหรับการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20
(ประเด็นที่ 2)

รายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 1
(ประเด็นที่ 3)

รายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทาโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5
(ประเด็นที่ 4)

รายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
(ประเด็นที่ 5)

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

สาขาวิชาการบัญชี

233,771.09

3.10

15,235.57

0.20

59,615.31

0.79

60,154.32

0.80

สาขาวิชาการตลาด

297,115.52

3.94

19,363.92

0.26

77,769.14

1.03

76,454.21

1.01

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

363,476.34

4.82

23,688.85

0.31

92,692.20

1.23

93,530.27

1.24

สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

165,902.06

2.20

10,812.34

0.14

42,307.64

0.56

42,690.17

0.57

รวมระดับปวช.

1,060,265.01

14.07

69,100.68

0.92

272,384.29

3.61

272,828.97

3.62

101,049.44

1.34

6,585.70

0.09

25,769.20

0.34

26,002.19

0.35

สาขาวิชาการตลาด

159,869.26

2.12

10,419.16

0.14

40,769.18

0.54

41,137.80

0.55

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

190,033.27

2.52

12,385.04

0.16

48,461.48

0.64

48,899.65

0.65

สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุริกจ

22,623.02

0.30

1,474.42

0.02

5,769.23

0.08

5,821.39

0.08

รวมระดับปวส.

473,574.99

6.28

30,864.32

0.41

120,769.09

1.60

121,861.03

1.62

1,533,840

20.35

99,965

1.33

393,153.38

5.22

394,690

5.24

ระดับปวส.
สาขาวิชาการบัญชี

รวมทั้งหมด

7,536,572.32

ระดับปวช.

ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 2 จานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการศึกษา
ด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ระดับชั้น/สาขาวิชา

จานวนผู้เรียนทั้งหมด

จานวนบุคคล หน่วยงาน
สัดส่วนระหว่าง
ที่ร่วมมือในการจัด
หน่วยงานที่ให้ความ
การศึกษา
ร่วมมือ : ผู้เรียน (1:40)

ระดับปวช.
สาขาวิชาการบัญชี

155

21

1:7

สาขาวิชาการตลาด

197

30

1:7

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

241

26

1:9

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

110

22

1 :5

รวมระดับปวช.

703

99

1:7

สาขาวิชาการบัญชี

67

28

1:2

สาขาวิชาการตลาด

106

34

1:3

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

126

24

1:5

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

15

14

1:1

รวมระดับปวส.

314

100

1:3

1,017

199

1:5

ระดับปวส.

สาขาวิชาสามัญ
รวมทั้งหมด

ประเด็นที่ 3 จานวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน
จานวนบุคคล หน่วยงาน ที่ร่วมมือในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ
ระดับชั้น/สาขาวิชา
วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน
ระดับปวช. และปวส.
1. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
2. เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
3. พันเอกสมศักดิ์ บารุงศิลป์
สาขาวิชาการบัญชี
4. คุณพลกฤษณ์ อินทรพิมาย
5. คุณอภิสิทธิ์ ธนูธรรมาคุณ
6. คุณกมลรัตน์ วัดอักษร
1. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
2. เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
3. พันเอกสมศักดิ์ บารุงศิลป์
สาขาวิชาการตลาด
4. คุณกิตติคุณ สลับใหม่
5. คุณธนาภรณ์ ทับทอง
6. คุณทวีศักดิ์ จันทรจิรวงศ์
7. นางสาวสุมณพัสณ์ เหว่าดอนไผ่
1. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
2. เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
3. พันเอกสมศักดิ์ บารุงศิลป์
สาขาวิชา
4. คุณวันวิสา ขจรพรรณพงศ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. คุณณรงค์ จรุงธรรมโชติ
6. คุณสุรสิทธิ์ อินต๊ะวงศ์
7. คุณเอกพงศ์ อินเกื้อ
1. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
2. เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
สาขาวิชา
3. พันเอกสมศักดิ์ บารุงศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
4. นายสุวพันธ์ ผลวงศ์
5. คุณศมนภัสส ศรีสาราญ
6. นางสาวอาทิตยา อ้นขวัญเมือง

ประเด็นที่ 5 รายชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการศึกษา
ที่

ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดการศึกษา

ฝึก
จัด
การศึกษา
ประสบการณ์
การศึกษา
ดูงาน
วิชาชีพ
ทวิภาคี


1

Mini Big C สาขาตลาดท่าอิฐ

2

P & P ซุปเปอร์มาร์เกต



3

PIXONE สาขาบางใหญ่



4

Siam Bioscience



5

Silver Sand Resort



6

เลิศวิริยะคาแคร์



7

โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์



8

โรงเรียนอนุบาลวัยใส



9

กรมพลาธิการทหารบก



10 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
11 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารอากาศ
ยานที่ 1



12 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
13 กิจการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย



14 ณ ภัทร การบัญชี



15 ตรอ.เก่งเจริญ-บางใหญ่



16 ที่ทาการไปรษณีย์บางบัวทอง



17 ที่ทาการไปรษณีย์บางบัวทอง (ซอยวัดมะเดื่อ)



18 ที่ว่าการอาเภอบางใหญ่



19 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา



บริจาค
วัสดุ
อุปกรณ์





20 นางสาวนตพิตา รัตนพงษ์



21 นางสิริกร มหาวงศ์



22 นายเสรี นุ่มหอม



23 บริษัท A.T. ทรัพย์อนันต์ จากัด



24 บริษัท C.C.S เอ็นจิเนียริ่ง จากัด



ที่

ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดการศึกษา

25 บริษัท Lee Victor Co.,Ltd.

ฝึก
จัด
การศึกษา
ประสบการณ์
การศึกษา
ดูงาน
วิชาชีพ
ทวิภาคี


26 บริษัท P.S.P.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีซายน์



27 บริษัท เจ เค เอ็น การบัญชี จากัด



28 บริษัท เดย์ พลัส ทราเวล จากัด




29 บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (ทวิภาคี)
30 บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จากัด



31 บริษัท เวลล์ บ๊อกซ์ จากัด



32 บริษัท เอซีไอ ทีคอนซัลแท็นท์ จากัด



33 บริษัท แพลนเน็ท อควาติกเคมีคอล จากัด



34 บริษัท แอล.เค.ออโต้ (1999) จากัด



35 บริษัท โนเอนทรานซ์ จากัด (รับเหมาก่อสร้าง ตาพวน)



36 บริษัท โปรลอกไทเทเนียม จากัด



37 บริษัท โรงสีไชยอุดมสุรินทร์ จากัด (ร้านนกพิราบ ค้าข้าว)



38 บริษัท ไทคาจิมา (ประเทศไทย) จากัด



39 บริษัท ไทยคากินูมา จากัด



40 บริษัท ไทยธรรม ทรัค จากัด



41 บริษัท ไทยร่มเกล้า จากัด



42 บริษัท ไวท์คอน ควอลิตี้ จากัด



43 บริษัท ไอ คลีน ลอนดรี้ จากัด



44 บริษัท กาโตว์เฮ้าส์ จากัด



45 บริษัท คลาสโก้ โปรดักส์ จากัด



46 บริษัท คิง ซอจเซจ จากัด



47 บริษัท จุลสิตศุ์ จากัด



48 บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) สาขาตลาดนัดแก้วอินทร์



49 บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) สาขาตลาดมิ๊กบางใหญ่



50 บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) สาขาบ้านบัวทอง จุด 3



บริจาค
วัสดุ
อุปกรณ์

ที่

ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดการศึกษา

51 บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) สาขาหน้าปากซอยแก้ว
อินทร์

ฝึก
จัด
การศึกษา
ประสบการณ์
การศึกษา
ดูงาน
วิชาชีพ
ทวิภาคี


52 บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) สาขาหมู่บ้านรัชชา



53 บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) สาขาหมู่บ้านหงษ์ประยูร



54 บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) สาขาหมู่บ้านอบอุ่น



55 บริษัท ซีอาร์ซี จากัด (ราชพฤกษ์)



56 บริษัท ณัฐกิจ อุตสาหกรรม จากัด



57 บริษัท ดวิษ ดีไซน์ จากัด



58 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จากัด



59 บริษัท ทริปเปิล อิเล็กค์ทริค จากัด



60 บริษัท ทวีขนส่ง จากัด



61 บริษัท น้อมจิตต์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด



62 บริษัท นิพลฟิล์ม 2004 จากัด



63 บริษัท นิวอิเล็คตริคัล เทคโนโลยี จากัด



64 บริษัท นิสิตแอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด



65 บริษัท บอดี้ สตีล แอนด์ซิลเวอร์ จากัด



66 บริษัท บังเอิญ ยานยนต์ จากัด



67 บริษัท บางกอก พีที คลินิก จากัด



68 บริษัท บิซลอร์ แอนด์ คอลเลคชั่น จากัด



69 บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จากัด



70 บริษัท ปภาวิน จากัด



71 บริษัท ปิยมิตร มัลติมีเดีย จากัด



72 บริษัท พ.ศ.ช.กรุ๊ป จากัด



73 บริษัท พัชรมณฑ์ แอคเค้าท์ติ้ง จากัด



74 บริษัท พีที อินเตอร์เพ็ท จากัด



75 บริษัท ฟังก์ชั่นเฮาส์ จากัด



บริจาค
วัสดุ
อุปกรณ์

ที่

ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดการศึกษา

76 บริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จากัด

ฝึก
จัด
การศึกษา
ประสบการณ์
การศึกษา
ดูงาน
วิชาชีพ
ทวิภาคี


77 บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด



78 บริษัท มีสทิน บัตเตอร์เวย์ จากัด



79 บริษัท ริกเกอร์ทรอนิค จากัด



80 บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต จากัด



81 บริษัท วิรตีแอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอร์ จากัด



82 บริษัท วี แอนด์ เจ บิซิเนส จากัด



83 บริษัท สปีดคิล เซอร์วิส จากัด



84 บริษัท สยามตาก จากัด



85 บริษัท สวอนดีเวลล็อปเม้น จากัด (สานักงานใหญ่)



86 บริษัท อรกัญญา แฟคทอรี่ จากัด



87 บริษัท ออลอินวัน แอคเค้านท์ติ้งแอนด์เซอร์วิส จากัด



88 บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จากัด



89 บริษัท อัพ-เทค ซิสเทม จากัด



90 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด



91 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จากัด



92 บริษัท อู่.พี.ซี.ซี.จากัด



93 บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ 2



94 ฝ่ายซ่อมบารุง/IT



95 ฝ่ายบริการการศึกษา



96 ฝ่ายประชาสัมพันธ์



97 ฝ่ายวิชาการ




98 พระสุขเนตร วัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)
99 พิพิธบางลาพู กรุงเทพฯ



100 พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จังหวัดนครปฐม



101 มาสเตอร์ ราชพฤกษ์

บริจาค
วัสดุ
อุปกรณ์



ที่

ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดการศึกษา

102 ร้าน BKK Grill สาขาพระปิ่น 3

ฝึก
จัด
การศึกษา
ประสบการณ์
การศึกษา
ดูงาน
วิชาชีพ
ทวิภาคี


103 ร้าน Jones Salad สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต



104 ร้าน KFC สาขา Big C Extra Bangyai



105 ร้าน KFC สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต



106 ร้าน KFC สาขาวัดลาดปลาดุก



107 ร้าน Kyo Roll En สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต



108 ร้าน MK Restaurants สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์



109 ร้าน MK Restaurants สาขาพลัสมอลล์บางใหญ่



110 ร้าน Swensen’s สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์



111 ร้าน The Pizza Company สาขา Big C Extra Bangyai



112 ร้าน The Pizza Company สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต



113 ร้าน The Pizza Company สาขาเดอะวันปาร์ค



114 ร้าน The Pizza Company สาขาพลัสมอลล์บางใหญ่



115 ร้าน ZEN RESTAURANT สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต



116 ร้าน เชสเตอร์กริลล์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต



117 ร้าน เทนยะ (เซ็นทรัลเรสตรองส์กรุ๊ป)



118 ร้าน แมคโดนัลด์



119 ร้าน ซูกิชิ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต



120 ร้าน นิตยาไก่ย่าง สาขาปิ่นเกล้า



121 ร้าน บาร์บีคิวพลาซ่า สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์



122 ร้าน ฟูจิ สาขาเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์



123 ร้าน วีรยุทธ์ ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์



124 ร้าน ส.ศาลาแดง ไส้กรอก (ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต)



125 ร้าน สหภาพดิจิตอล สตูดิโอ



126 ร้าน ฮะจิบัง สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต



127 ร้าน ฮาจิเมะโรบอท สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต



บริจาค
วัสดุ
อุปกรณ์

ที่

ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดการศึกษา

128 ร้านเย็นตาโฟทรงเครื่อง สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ฝึก
จัด
การศึกษา
ประสบการณ์
การศึกษา
ดูงาน
วิชาชีพ
ทวิภาคี


129 ร้านข้าวแต๋น ตลาดวัดพระเงิน



130 ร้านครัวชายทุ่ง



131 ร้านคุณจี๊ดข้าวแกงปักษ์ใต้



132 ร้านวิบูลณ์ภัณฑ์เครื่องเขียน



133 ร้านอาหารมังสวิรัติ คุณเชิญ



134 ศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านตาลโตนด จังหวัดเพรชบุรี



135 สถานีตารวจภูธรบางบัวทอง



136 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)



137 สปาร์ ปั๊มบางจากรีเทล สาขาบางใหญ่



138 สวนอาหารเรือนแก้ว



139 สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จากัด
140 สานักเครือ่ งสาอางและวัตถุอันตราย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



141 สานักงานเทศบาลตาบลเสาธงหิน



142 สานักงานเทศบาลตาบลไทรม้า



143 สานักงานเทศบาลตาบลบางใหญ่



144 สานักงานเทศบาลตาบลบางม่วง



145 สานักงานเทศบาลตาบลปลายบาง



146 สานักงานบัญชี จี แอล เอ กรุ๊ป



147 สานักงานปังปิ้ง คาเฟ่



148 สานักงานสหมิตรการบัญชี








149 หมู่บ้านจิม ทอมสัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา
150 หัวหน้าประธาน มูลนิธิศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์
หญิง อนงค์-สุวิทย์ เพียรกิจกรรม



151 ห้างสรรพสินค้า พาต้าปิ่นเกล้า



152 ห้างหุ้นส่วนจากัด เคทูแอล รับเบอร์ แอนด์ แบริ่ง



บริจาค
วัสดุ
อุปกรณ์

ที่

ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดการศึกษา

153 ห้างหุ้นส่วนจากัด โมโน ครีเอทีฟ

ฝึก
จัด
การศึกษา
ประสบการณ์
การศึกษา
ดูงาน
วิชาชีพ
ทวิภาคี


154 ห้างหุ้นส่วนจากัด มงคล เนชั่น



155 ห้างหุ้นส่วนจากัด วิระศักดิ์โลหะภัณฑ์



156 ห้างหุ้นส่วนจากัด ศุภวิชญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์



บริจาค
วัสดุ
อุปกรณ์



157 องค์กรส่งเสริมกิจการผลิตโคนมแห่งประเทศไทย
158 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ



159 องค์การบริหารส่วนตาบลไทรใหญ่



160 องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง



161 องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนา



ประเด็นที่ 4 จานวนผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นประเมินข้อที่ 4
ระดับชั้น/สาขาวิชา

จานวนผู้เรียน (10 มิ.ย.60)

จานวน
ทุนการศึกษา

สัดส่วนระหว่างทุน : ผู้เรียน
(1 ทุน:ไม่เกิน 100 คน)

- สาขาวิชาการบัญชี

155

8

1 : 19

- สาขาวิชาการตลาด

197

9

1 : 22

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

241

11

1 : 22

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

110

7

1 : 16

รวมปวช.2-3

703

35

1 : 20

- สาขาวิชาการบัญชี

67

1

1 : 67

- สาขาวิชาการตลาด

106

0

1:0

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

126

2

1 : 63

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

15

3

1:5

รวมระดับปวส.1-2

314

6

1 : 52

รวมทั้งหมด

1,017

41

1 : 25

ระดับปวช.1-3

ระดับปวส.1-2

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้น/ห้อง/สาขาวิชา

ผู้มอบทุนการศึกษา

1 นางสาวชิณา มีภู่

ปวช.1 ห้อง 401 บัญชี

คุณพรชัย นันทธเนศ

2 นายธนกร พรายแสง

ปวช.1 ห้อง 401 บัญชี

คุณนิริน ศรีวาลัย

3 นางสาวธานี โจมแพง

ปวช.1 ห้อง 401 บัญชี

คุณนิริน ศรีวาลัย

4 นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่
5 นางสาววาริณี ขาห่วง

ปวช.1 ห้อง 402 บัญชี
ปวช.1 ห้อง 403 ตลาด

มูลนิธิเอสซีจี
1. คุณนัฐวุฒิ สิโรตมรัตน์
2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6 นายสุวิชัย เปลี่ยนจันทร์ทึก

ปวช.1 ห้อง 403 ตลาด

คุณนัฐวุฒิ สิโรตมรัตน์

7 นายกฤตพัฒน์ ไกรเวียง

ปวช.1 ห้อง 403 ตลาด

คุณนัฐวุฒิ สิโรตมรัตน์

8 นายภาสกร กระแสเทพ

ปวช.1 ห้อง 404 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณปัญญกรณ์ บุญทองรุ่งทวี

9 นายทินภัทร โกญจนาท

ปวช.1 ห้อง 406 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณนิริน ศรีวาลัย

10 นางสาวณัฐพร แช่มชูกุล

ปวช.2 ห้อง 501 บัญชี

มูลนิธิ Sievert Larsson

11 นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง

ปวช.2 ห้อง 501 บัญชี

มูลนิธิเอสซีจี

12 นายปิยะ แดนอุบล

ปวช.2 ห้อง 502 ตลาด

ทุนพระราชทาน

13 นายวีรกร แดงศิริ

ปวช.2 ห้อง 502 ตลาด

มูลนิธิ Sievert Larsson

14 นายธีรภัทร วิบูลย์กิจอาภากุล

ปวช.2 ห้อง 504 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มูลนิธิ Sievert Larsson

15 นายศรัณย์ สุขทิพย์

ปวช.2 ห้อง 504 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มูลนิธิ Sievert Larsson

16 นายอภิวัฒน์ พลคา

ปวช.2 ห้อง 504 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

17 นายปฐพี แก้วฉิม

ปวช.2 ห้อง 504 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

18 นายสุทธิพงษ์ ศารทมณี

ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ

มูลนิธิ Sievert Larsson

19 นางสาวศิรินภาพร สดุดี

ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

20 นางสาวนิลยา เนตรดี

ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

21 นางสาวดุสิตตา ยอดเถื่อน

ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

22 นางสาววรรณวิสา อินทนิล

ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

23 นางสาวสุชญา ศรีดี

ปวช.3 ห้อง 601 บัญชี

มูลนิธิ Sievert Larsson

ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้น/ห้อง/สาขาวิชา

ผู้มอบทุนการศึกษา

24 นางสาววิภาวรรณ อ่อนสว่าง

ปวช.3 ห้อง 601 บัญชี

มูลนิธิ Sievert Larsson

25 นางสาวสุดารัตน์ ไส้สีดา

ปวช.3 ห้อง 602 ตลาด

มูลนิธิ Sievert Larsson

26 นางสาววรรณ์นภา อากาศโสภา ปวช.3 ห้อง 602 ตลาด

มูลนิธิ Sievert Larsson

27 นางสาวบัว แซ่อึ้ง

ปวช.3 ห้อง 602 ตลาด

มูลนิธิทิสโก้

28 นางสาวพรพิมล พงษ์ธานี

ปวช.3 ห้อง 602 ตลาด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

29 นายอัครพล เขื่อนนอก
30 นายพงษ์ธร ศุภชวลิต

ปวช.3 ห้อง 603 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3 ห้อง 603 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. คุณปัญญกรณ์ บุญทองรุ่งทวี

31 นายกิตติพงษ์ นิตยประภา

ปวช.3 ห้อง 603 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณปัญญกรณ์ บุญทองรุ่งทวี

32 นางสาวมรกต จันทสาร

ปวช.3 ห้อง 604 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

33 นายพิพัฒน์ โพธิ์กลิ่น

ปวช.3 ห้อง 604 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณปัญญกรณ์ บุญทองรุ่งทวี

34 นายวิธวิทย์ เงินรวง
35 นางสาวเจณจิรา ชูสิงห์

ปวช.3 ห้อง 605 ภาษาต่างประเทศ
ปวช.3 ห้อง 605 ภาษาต่างประเทศ

คุณธัญญาฑร เล็กอารี
1. คุณปัญญกรณ์ บุญทองรุ่งทวี
2. มูลนิธิ Sievert Larsson

36 นายศิธร ทองเล็ก

ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. คุณปัญญกรณ์ บุญทองรุ่งทวี
3. มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า

37 นายจิรายุทธ มิ่งขวัญ

ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. คุณปัญญกรณ์ บุญทองรุ่งทวี

38 นายศิวัช สิงห์วัน

ปวส.1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

1. คุณธัญญาฑร เล็กอารี
2. คุณปัญญกรณ์ บุญทองรุ่งทวี

39 นางสาวธัญญลักษณ์ เกิดอิ่ม

ปวส.1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

คุณธัญญาฑร เล็กอารี

40 นางสาวศิริลักษณ์ บุญศิริ

ปวส.1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

คุณนิริน ศรีวาลัย

41 นางสาวกมลชนก ขุดสันเทียะ

ปวส.2 การบัญชี

มูลนิธิทิสโก้

ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 1 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ที่
หน่วยงานที่ทาความร่วมมือ
วันที่ทาความร่วมมือ
1. บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
8 กุมภาพันธ์ 2561
ประเด็นที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนผู้เรียนที่
ทาโครงการ
จานวน
ระดับชั้น/สาขาวิชา
พัฒนาทักษะ โครงการฯ
วิชาชีพ
ระดับปวช.3
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.3
ระดับปวส.2
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมระดับปวส.2
รวมทั้งหมด

จานวนผู้เรียน (คน)
4

จานวน
ผลงานที่
นาไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละที่นา
ผลงานไปใช้
ประโยชน์

38
53
49
25
165

12
19
17
10
58

12
18
17
10
57

100
94.74
100
100
98.28

26
41
36
0
103
268

12
21
18
0
51
109

12
21
18
0
51
108

100
100
100
0
100
99.08

ประเด็นที่ 4 ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น/สาขาวิชา
ระดับปวช.3
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.3
ระดับปวส.2
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมระดับปวส.2
รวมทั้งหมด

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชา

จานวนผู้เรียนที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพครั้งแรก

ร้อยละจานวน
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินฯ

38
64
68
25
195

38
55
58
25
176

100
85.94
85.29
100
90.26

26
36
52
0
114
309

26
31
38
0
95
271

100
86.11
73.08
0
83.33
87.70

ประเด็นที่ 5 จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
จานวนผู้เรียน
ระดับชั้น/สาขาวิชา
จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
ร้อยละ
(10 มิ.ย.60)
ระดับปวช.1-3
9
5.81
- สาขาวิชาการบัญชี
155
16
8.12
- สาขาวิชาการตลาด
197
22
9.13
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
241
12
10.91
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
110
59
8.39
รวมปวช.2-3
703
ระดับปวส.1-2
22
32.84
- สาขาวิชาการบัญชี
67
4
3.77
- สาขาวิชาการตลาด
106
35
27.78
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
126
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2
13.33
15
ธุรกิจ
รวมระดับปวส.1-2
314
63
20.06
รวมทั้งหมด
1,017
122
12

ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กิจกรรมปฏิญาณตนต้านยาเสพติด
อบรมโครงการปลูกจิตสานึกรักคุณแผ่นดิน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน นิมนต์พระมา
เทศนา
9. กิจกรรมอบรมโครงการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความ
มั่นคง
1. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสายวิชาการบัญชี
2. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสายวิชาการตลาด
3. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสายวิชา
คอมพิวเตอรุรกิจ
4. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
5. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่บางขุนเทียน
6. กิจกรรมลูกเสือวานิช รักษ์สิ่งแวดล้อม
7. กิจกรรมเก็บขยะ
1. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเปตอง
2. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตซอล
3. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอล
4. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิส
5. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้องทุกสาขาวิชา
6. กิจกรรม Marketing Camp
7. กิจกรรม Accountting Camp
8. กิจกรรม Com Camp
9. กิจกรรม English Camp
10. อบรม โครงการหนึ่งสถานพินิจหกสถานศึกษา
11. กิจกรรมกีฬาสี
12. กิจกรรมวันคริสต์มาส
13. โครงการวานิชนิทรรศ

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)
1,017

จานวนผู้เรียน
เข้าร่วม (คน)
868

1,017

624

1,017

846

กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ด้านการส่งเสริมการดารงตน 1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – กิจกรรมพับถุงยา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – กิจกรรมผักริมรั้ว
พอเพียง
วิทยาลัยไร้สารพิษ
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – กิจกรรมธนาคารขยะ
วานิช
4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – กิจกรรมรักการออม
5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมนิทรรศการตาม
รอย ร.9
ด้านบริการวิชาการ วิชาชีพ 1. กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่เทศบาลบ้านบางม่วง
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน 2. กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ วัดสังวรฯ และวัด
สังคม
ปรางค์หลวง
3. กิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ กวาด
เนื่องในโครงการ ร.10
4. กิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ วัดอัมพวัน เนื่อง
ในโครงการ ร.10
5. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทาความ
สะอาดวัดอัมพวัน วัดสังวรฯ บริเวณถนนหน้าปาก
ซอยวท.
6. กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ทาความสะอาดใต้
สะพานกลับรถ ร่วมกับชุมชนหมู่ 11
7. กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ที่เทศบาลบ้านบางม่วง
8. บริการวิชาการอบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษีกับการขาย
ออนไลน์
9. บริการวิชาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์
10. บริการวิชาชีพอบรมการทาสวนถาดในขวดโหลเพื่อ
อาชีพ
11. บริการวิชาการวิชาการอบรมระบบคลาวน์ Google
site และเทคนิคการนาเสนองานธุรกิจ
12. บริการวิชาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์
13. บริการวิชาการสื่อสารการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหุ่น
มือ
14. บริการวิชาการวิชาชีพ Learning English vsing
Applications

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)
1,017

จานวนผู้เรียน
เข้าร่วม (คน)
780

1,017

808

ลงนามรับรองรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี 2560 โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

....................................................
(นายชยุต จุลชาต)
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ

....................................................
(นางสาวกาญจนา คาศิริ)
ผู้อานวยการ/กรรมการและเลขานุการ

....................................................
(นายบุญเรือง ตันยา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

...................................................
(นายเสรี นุ่มหอม)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

....................................................
(นายกฤษณ์ คาศิริ)
กรรมการ

....................................................
(นายกิตติ คาศิริ)
กรรมการ

....................................................
(นายสิตางศุ์ จุลชาต)
ผู้แทนครู

....................................................
(นางสาวมณีรัตน์ ฐิติกุล)
ผู้แทนครู

....................................................
(นางสิริกร มหาวงศ์)
ผู้แทนผู้ปกครอง

๔๑/๑ หมู่ที่ ๑๔ ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

