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ค ำน ำ 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับการด าเนินงานภายในวิทยาลัยฯ  ว่าประสบความส าเร็จตรงตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ท่ีก าหนดไว้ 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี มาก
น้อยเพียงใด และทางวิทยาลัยฯ มีความพยายามท่ีจะเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้แก่ผู้เรียนอย่าง
จริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

 การเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีหลากหลายตลอด 
ปีการศึกษา 2560 โดยมุ่งพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะความรู้ทางด้านการสอน เสริมสร้างความรู้และทักษะทางด้าน
การปฏิบัติงานจริง พัฒนาจิตพิสัยให้แก่ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พัฒนาอาคารสถานท่ีให้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ เป็นต้น  

 ความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีปรากฏในรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2560 นี้                  
จะปรากฏออกมาไม่ได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ครู บุคลากรสนับสนุน และนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกคนท่ีได้ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนแก่ทางวิทยาลัยฯ ตลอดมา   ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ต้องขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้และจะปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้ประสบผลส าเร็จท่ีสูงขึ้นต่อไป 

 
วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ 

                                                                                 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2561 
 
 

 
 



 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
บทสรุปผู้บริหำร  
 
ตอนที่ 1 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ  
  - ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 1
  - ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 1 
  - ประวัติสถานศึกษา 5 
  - โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 13 
  - ข้อมูลด้านการบริหาร 14 
  - จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ 10 
  - จ านวนครูแยกตามสาขาวิชา/สาขางาน 15 
  - จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 16 
  - จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 16 
  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 17 
  - เกียรติประวัติของสถานศึกษา 17 
  - เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 73 
 
ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
  - ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 97 
  - รายงานด้านงบประมาณ 99 
  - การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 100 
 
ตอนที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ     
  - มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 107 
  - มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา   112 
  - มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 128 
  - มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 140 
 

 

 



 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

 หน้ำ 
ตอนที่ 4 สรุปผลกำรประเมินและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ    
  - สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 144 
  - จุดเด่น 145 
  - จุดท่ีควรพัฒนา 147 
  - ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 147 
  - แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 148 
ภำคผนวก 
ลงนามรับรองรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2560  โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 
 



 

บทสรุปผู้บริหำร 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พ.ศ.2559 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 
ผลรวมคะแนนกำรประเมิน   62.61  ค่ำเฉลี่ย 4.45  ระดับคุณภำพ  ดี 

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ    
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 

1.1.1 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”      จ านวน   8  ตัวบ่งช้ี 
1.1.2 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”      จ านวน   5  ตัวบ่งช้ี    
1.1.3 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”      จ านวน   1  ตัวบ่งช้ี    
1.1.4 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”     จ านวน   -   ตัวบ่งช้ี    
1.1.5 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”    จ านวน   -   ตัวบ่งช้ี    

 
1.2 จุดเด่น  (การปฎิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ีส่งผล
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 

1. คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณในการท าโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ี
2. ทางวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ต้องได้รับการนิเทศการสอนทุกปีการศึกษา อย่าง

น้อย คนละ 1 รายวิชา โดยมีการวัดผล ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาพัฒนาเทคนิควิธีการ
สอนของครูให้ดียิ่งขึ้น และยังสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าส่ือการสอนเพื่อใช้ในการพัฒนาการสอนของตนเอง 

3. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรมการจัดท าแผนการสอนและช้ีแจงเกี่ยวกับหลักสูตรของ           
วิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถจัดท าแผนการสอนได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตรของวิ ทยาลัยฯ และ

 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

1 5 3.76     8.76 4.38 
2 3 5 4 5 5 5 27 4.50 
3 5 4 4 5   18 4.50 
4 5 3.85     8.85 4.43 

รวม 18 16.61 8 10 5 5 62.61 4.45 

มาตรฐานที่ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 



 

หลักสูตรแกนกลาง และมีการตรวจประเมินผลการจัดท าแผนการสอน บันทึกหลังการสอน เพื่อน าผลท่ีได้มา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป 

4. ก าหนดให้ครูต้องท าแผนการสอน บันทึกหลังการสอน และมีการประเมินผลการท าแผนการ
สอน บันทึกหลังการสอน โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ประเมินเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

5. ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านความรู้  ด้านทักษะวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของ
ตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี ดังจะเห็นได้จากท่ีครูภายในวิทยาลัยฯ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญา
ตรีขึ้นไปและมีใบประกอบวิชาชีพ 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนอย่างต่อเนื่อง   

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปี 

8. ทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ ได้จัดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพกับ
ชุมชน โดยได้ต้ังงบประมาณในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนในสาขาวิชานั้นๆ 
ได้ช่วยกันคิดกิจกรรมว่าจะด าเนินการในรูปแบบใดโดยด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน 

9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนต้องเข้าสอบข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ และจัดให้นักเรียนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน เข้าสอบ Pre V-NET และสอบ V-NET ทุกปี 
เพื่อให้ ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพของตนเองให้มีมาตรฐานตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ทุกข้ันตอน 

10. สถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาได้จ านวนมากขึ้น   เนื่องจากได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจาก
บุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาให้ข้อมูล 

11. ผู้เรียนได้รับการประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้รับบริการท่ีอยู่
ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผู้เรียนได้รับการอบรมในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทักษะในการท างานท่ีดี 

12. จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
(สอศ.)  เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพของตนเอง ซึ่งนักเรียนของทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง 
ได้เป็นจ านวนมากทุกปี 

13. มีการจัดส่งผู้เรียนให้ได้ไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็น
ประจ าทุกปี  และจัดให้มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรียนครบทุกสาขาวิชา 

14. ทางวิทยาลัยฯ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลของ
นักเรียนท่ีมีความประพฤติอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผลการเรียนต่ าให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อหา
แนวทางการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ท้ังนี้จะมีการประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาควบคู่ไปด้วยเสมอ  โดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Application Line , Facebook  เป็นต้น 



 

15. ทางวิทยาลัยฯ มีแผนบริหารความเส่ียง 5 ด้าน ซึ่งจะเน้นให้ครูทุกคนใช้วิธีการสอนท่ีสอดแทรก
ความรู้ ความคิดและความเข้าใจลงไปในแผนการสอน โดยเฉพาะวิชาเพศศึกษา รวมท้ังสอดแทรกลงไปในการ
ท า โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย 

16. การใช้อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ได้ใช้นโยบายของวิทยาลัยฯ ท่ีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เป็นส าคัญ 
ท าให้การปฏิบัติของครู บุคลากรและนักเรียน มีความเข้าใจท่ีตรงกัน สามารถปฏิบัติได้ทันที 

17. การปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน มีการรายงานผล
การปฏิบัติงาน และรวบรวมท าเป็นแผนปฏิบัติงานและรายงานประจ าปี เป็นประจ าทุกปี 

18. ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น ต้ังใจและเข้าร่วมในการท าโครงการ กิจกรรม ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เป็นอย่างดี 

19. วิทยาลัยฯ ใช้ระบบเครือข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลัย
ฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน โดยสามารถ
ให้บริการทางด้านงานทะเบียน งานผลการเรียน งานการเงิน ประวัตินักเรียน โดยมีครูและเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโดยตรง ท าให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง 
และทันต่อความต้องการ 

20. มีการจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
รุ่นใหม่ทุกปี 

21. วิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นขั้นตอนให้ทางผู้บริหารได้รับ
ทราบ 

22. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี มีแผนพัฒนา
สถานศึกษา และน ามาใช้พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
1.3 จุดควรพัฒนำ  (กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำไม่เป็นระบบ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำร
อำชีวศึกษำที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด) 

1. ปรับปรุงแผนการสอนภายในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายและให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอนให้มากขึ้น 

2. พัฒนาผลงานวิจัยครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อส่งประกวดภายนอก 
3. ให้ครูผู้สอนได้พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการให้ครบทุกสาขาวิชา 
4. ศึกษา ข้อมูลและประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการจัด

การศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกสาขาวิชา โดยเริ่มเป็นบางสาขาวิชาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
5. จัดหาทุนและหน่วยงานภายนอกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ

ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 



 

6. การวางแผน จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโครงการด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ยังมีน้อย
เกินไป ซึ่งจ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนกิจกรรมและงบประมาณดังกล่าวให้มากขึ้น 

7. พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยเน้นด้านการด าเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามท่ี สช.ก าหนดและเกณฑ์ท่ีทางสมศ.ก าหนด
ไว้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8. ก าหนดหน้าท่ีในการตรวจสอบและแบ่งหัวข้อมาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้แก่คณะกรรมการได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้นและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

9. ปรับปรุงแบบเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับงานท่ีก าหนดไว้ สามารถใช้ในการรายงานผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

10. ให้ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการท่ีตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีตนเองได้เรียนมา เพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 

11. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน สังคมและสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยู่เสมอ 

12. งบประมาณด้านการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ท้ังในส่วนของครูและนักเรียนมีน้อยเกินไป 

13. วิทยาลัยฯ ควรจัดหาทุนสนับสนุนด้านการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน  จากหน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น 
 
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (กำรด ำเนินงำนเพือ่แก้ไขปัญหำหรือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ) 

1. เกณฑ์อัตราก าลังของครูต่อจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น ในสถานศึกษา
เอกชนต่าง ๆ อาจจะมีเกณฑ์ท่ีสูงกว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมี
ความจ าเป็นและเล็งเห็นถึงภาระหน้าท่ีในงานต่างๆ ซึ่งมีมาก จึงต้องให้มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมากขึ้น 

2. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบแผนการสอน 
บันทึกหลังการสอน การนิเทศการสอนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ ให้มีการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้แก่ผู้เรียนให้มากขึ้น 

3. จัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและไม่ต้ังใจเรียน  ให้มีการพัฒนา
ทางด้านการเรียนมากขึ้น 

4. สรรหาความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ภายนอกให้มากขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

5. ขยายการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รู้จักวิทยาลัยฯ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต 



 

6. จัดท ากิจกรรม โครงการท่ีมุ่งส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น  

7. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทุนในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ เนื่องจาก
สถานศึกษาขนาดเล็ก ไม่มีเงินทุนมากพอท่ีจะจัดท าโครงการได้ 

 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
ตอนท่ี 1  

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ที่ต้ัง 

 เลขท่ี 41/1 หมู่ท่ี 14 ซอย วัดสังวรฯ ถนน กาญจนาภิเษก ต าบล บางม่วง  อ าเภอ 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  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
  ค าขวัญจังหวัด   

  พระต าหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จฯ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ              
เล่ืองลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ 
  ค าขวัญอ าเภอ  

  บางใหญ่น่าอยู่ มุ่งมั่นสู่การบริการท่ีได้มาตรฐาน ประสานรักษาส่ิงแวดล้อม พร้อมดูแล
คุณภาพชีวิต 
  ที่อยู่ที่ว่าการอ าเภอ    

  เลขท่ี 9/317 หมู่ท่ี 6 ซอยบางใหญ่ซิต้ี ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลเสาธงหิน อ าเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0814 
  หมายเลขโทรสาร  0-2595-0244-5 
   

 

http://www.wanich.ac.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
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ประวัติความเป็นมา 
  อ.บางใหญ่ ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2445 เป็นชุมชนท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีต จัดต้ังขึ้น

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 5 ตามหลักฐาน ใบบอกท่ีค้นพบจากหอจด
หมาดเห ตุแห่ งชา ติปรากฏว่ า  ไ ด้ เปิ ดกระท าการ ต้ั งแ ต่วั น ท่ี  9 มีนาคม  ร .ศ .121 ตรงกับปีขาล  วัน
จันทร์ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีอายุครบ 109 ปี ของการจัดต้ังอ าเภอบางใหญ่  
  เนื้อที่/พื้นที ่  96,398 ตร.กม. 
  สภาพภูมิอากาศ    

  โดยท่ัวไปอ าเภอบางใหญ่มีสภาพเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีเนื้อท่ีประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร หรือ 
60,248 ไร่ มีคลองส าคัญได้แก่ คลองอ้อม คลองบางกอกน้อย คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง และมีคลองเล็กคลอง
น้อยกระจายไปท่ัว  
  ข้อมูลการปกครอง  ประกอบไปด้วย เทศบาล 5 แห่ง อบต.3 แห่ง 

1. เทศบาลต าบลบางม่วง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ท่ี 2 และบางส่วนของหมู่ท่ี 12) 
ต าบลบางเลน (เฉพาะหมู่ท่ี 5 และบางส่วนของหมู่ท่ี 4, 11) และต าบลเสาธงหิน (เฉพาะบางส่วน
ของหมู่ท่ี 1-3) 

2. เทศบาลต าบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ท่ี 3, 5-8) 
ต าบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ท่ี 2 และบางส่วนของหมู่ท่ี 1, 3-6) และต าบลบ้านใหม่ (เฉพาะ
บางส่วนของหมู่ท่ี 1, 2, 4) 

3. เทศบาลต าบลเสาธงหิน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ท่ี 4-8 และบางส่วนของหมู่ท่ี 
1-3) 

4. เทศบาลต าบลบางเลน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางเลน (เฉพาะหมู่ท่ี 1-3, 6-10 และบางส่วนของ
หมู่ท่ี 4, 11) 

5. เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ท่ี 1, 3-11, 13-15 และ
บางส่วนของหมู่ท่ี 12  นอกเขตเทศบาลต าบลบางม่วง)  

6. องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางแม่นาง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลบางใหญ่) 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ต าบลบางใหญ่) 

8. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบ้านใหม่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ต าบลบางใหญ่) 

 อ าเภอบางใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต าบลแต่ละต าบลแบ่งย่อยออกเป็นหมู่บ้าน รวม 
69 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. บางม่วง  (Bang Muang) 15 หมู่บ้าน 
2. บางแม่นาง  (Bang Mae Nang)  18 หมู่บ้าน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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3. บางเลน  (Bang Len)  11 หมู่บ้าน 
4. เสาธงหิน  (Sao Thong Hin)  8 หมู่บ้าน 
5. บางใหญ่  (Bang Yai)  6 หมู่บ้าน 
6. บ้านใหม่  (Ban Mai)  11 หมู่บ้าน 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  อาชีพหลัก ได้แก่   เกษตรกรรม ค้าขาย  
  อาชีพเสริม ได้แก่  รวมกลุ่มผลิตสินค้า OTOP  

 จ านวนธนาคาร 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 

  จ านวนห้างสรรพสินค้า ม ี3 แห่ง 
  ด้านสังคม 
  วิทยาลัยฯ / มัธยม 3 แห่ง ได้แก่ 

1. โรงเรียนราชวินิตบางใหญ ่(นนทกิจประชาอุปถัมภ์) 
2. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (โรงเรียนฯ ในฝัน) 
3. โรงเรียนวัดพิกุลเงนิ  
4. โรงเรียนวัดพระเงนิ 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดพระเงนิ) 
6. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์) 
8. โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

  ด้านประชากร 
  จ านวนประชากรท้ังส้ินรวม  111,464  คน 
  จ านวนประชากรชาย  รวม 51,494  คน 
  จ านวนประชากรหญิง รวม 59,970 คน 
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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) 
ถนนบางรักใหญ-่บ้านใหม่ (ทางหลวงชนบท นบ.1009) 
ถนนบางใหญ่-บางคูลัด (ทางหลวงชนบท นบ.1026) 
ถนนไทรน้อย-ดอนตะลุมพุก (ทางหลวงชนบท นบ.5027) 
ทางหลวงชนบท นบ.1016 (แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านคลองก านันจิตร) 
ทางหลวงชนบท นบ.5005 (ประชาอุทิศ-วัดหลังบาง) 
ทางหลวงชนบท นบ.5035 (แยกพ่อปู่-ตลาดบางคูลัด) 
ทางหลวงชนบท นบ.5014 (บ้านใหม่จงถนอม-บ้านใหม่) 

 ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0010 (วิทยาลัยฯเตรียมอุดมศึกษาฯ บางใหญ่-วัดสวนแก้ว) 
 ทางน้ า  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร    

  ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว   ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ต้นชวนชม/ลีลาวดี  

ไม้ผล เช่น ทุเรียนนนท์ มะม่วงยายกล่ า   
  ชื่อแหล่งน้ าที่ส าคัญ (แม่น้ า/บึง/คลอง) ได้แก่  
  คลองบางกอกน้อย คลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง คลองอุดมมหาสวัสด์ิ  
  โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  ได้แก่   

1. โรงงานคงคาเมนูแฟคเจอเรอร์ ต.บางใหญ่ 
2. โรงงานไทยร่มเกล้า ต.บางใหญ่ 
3. โรงงานแวน่ตาอินเตอร์โกลด์ หมู่ท่ี 9 ต าบลบางเลน 
4. โรงงานยง่กี ่(ผลิตอะไหล่รถยนต์)หมู่ท่ี 9 ต าบลบางเลน 

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_3901&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_3902&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.1016&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.5005&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.5035&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.5014&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%9A.%E0%B8%96_1-0010&action=edit&redlink=1
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3. ประวัติสถานศึกษา  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ได้เริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อปี  2538 โดยนายสุทัศน์ จุลชาต ซึ่ง

ขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกท้ังยังผู้เป็นบริหารและผู้ก่อต้ังโรงเรียนใน
ภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง เช่น โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ โรงเรียนพณิชยการราชด าเนิน เป็นต้น                   

ในปี 2538 เปิดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการ
ขาย  มีผู้เรียนจ านวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง ปัจจุบันมีเนื้อท่ีรวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวม
ท้ังส้ิน 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้อง และห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 

ในปี 2539 วิทยาลัยฯได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด 

ในปี  2541 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ในปี 2542 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
การบัญชี,สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา
การตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้ังแต่ปีการศึกษา  2542-2546 ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยฯเอกชนในระดับ
อาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาท่ีเปิดท าการสอน  

ปีการศึกษา  2546  ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสมศ.และได้รับ
การประเมินอยู่ในระดับดี 

ในปีการศึกษา 2548 ทางวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯให้มีสาขาวิชาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ  

ปีการศึกษา 2550 ทางวิทยาลัยฯได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก   ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับคะแนน 
4.20 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 

ปีการศึกษา 2551 ทางวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มหลักสูตรสาขาการท่องเท่ียว  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนท่ีจบในสาขาภาษาต่างประเทศ ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เป็นหลัก โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯให้มีสาขาวิชาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นส าคัญ  

ปีการศึกษา 2553 ทางโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรอาชีวะศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)  โดยได้เพิ่มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว เพิ่มข้ึนอีก 1 สาขาวิชา 
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ปีการศึกษา 2554 ปลายภาคเรียนท่ี 2 ทางวิทยาลัยฯ ได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนวานิชพณิชยการ เป็น 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2555 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือในการอบรมการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
CAI ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปให้กับชุมชนและสังคม โดยเป็นศูนย์การอบรม จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

ปีการศึกษา 2556 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา เมื่อวันท่ี 
24,25,27  มกราคม 2557 โดยมีคณะกรรมการจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 

1. นายพิสิทธิ์  พัฒนาอนุสรณ ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (ประธาน) 
2. นางสาววชิราพร มหาวงศนันท์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (กรรมการ) 
3. นายคุณ  เวชวิริยพาณิชย์ (กรรมการ) 
4. นางวิภาวรรณ มานุ้ย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (กรรมการและเลขาฯ) 
5. นางสุจิตรา  นาคแป้น (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้รับการตรวจจากส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เข้าด าเนินการประเมินในวันอังคารท่ี 28  วันพฤหัสบดีท่ี 
30 และวันศุกร์ท่ี 31 มกราคม  พ.ศ. 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด าเนินการประเมิน ดังมีรายนาม ดังนี้ 

1. ดร.นัดดา อังสุโวทัย  ประธานกรรมการผู้ประเมนิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ    อ่ าค าสรง  กรรมการผู้ประเมิน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารีวิลาส กิจวิธี  กรรมการและเลขานุการผู้ประเมิน 

 ปีการศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ส่งนักเรียนนักศึกษา เข้าคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 คน  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ได้แก่ 

1. นางสาวศุภลักษณ์ ใจสาร    นักเรียนระดับช้ันปวช.3  สาขาวิชาการตลาด 
2. นางสาวธนพร ชูจันทร์  นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้เข้า

สอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายปารินทร์  ฉัตรแก้วไพศาล 

ปีการศึกษา 2559  ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ             
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซ้ า เมื่อวันศุกร์ท่ี 26  
สิงหาคม  2559  ดังมีรายนามดังนี้ 
 1. ดร.นัดดา   อังสุโวทัย  ประธานกรรมการ 
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 2. นางสาวชวนจิต  เอี่ยมฉ่ า กรรมการและเลขานุการ 
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับคะแนน  80.84  มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
ทางวิทยาลัยฯ ได้เปล่ียนหลักสูตรการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเริ่มใช้ใน
ระดับช้ันปวส.1 

นายชยุต  จุลชาต   ได้มอบเอกสารงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาการคิด ส าหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับปวช.2 โรงเรียนวานิชพณิชยการ ให้กับนายชัยวัฒน์               
สุมังคะละ  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  จังหวัดก าแพงเพชร  ใช้ส าหรับเขียนเอกสารคู่มือครูเพื่อ
ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียน ในช่วงช้ันท่ี 2 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6)  เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม  2559  

ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
อย่างต่อเนื่อง ท้ังในระดับปวช. และปวส.  ได้แก่  

1. นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
2. นางสาวพัชรินทร์  วงค์แก้ว นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 
นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรี เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับ

รางวัลพระราชทานในระดับภาคท่ีวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม  2560 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้เข้า
สอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายภูมินทร์  ช่วยรัมภ์ 

ในปีการศึกษา 2559  สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต จ านวน 11 คน ได้แก่  
1. นายชุติพนธ์  แจ่มประภาพร   นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1   
2. นายสยามรัฐ  พระรัศมี  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1   
3. นายมิตรภาพ  โพธิ์เท่ียง  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1   
4. นายเสฎฐวุฒิ  แซ่ตั้ง  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1   
5. นางสาวจารุวรรณ  แสงเพ็ชร์  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1   
6. นางสาวสุภาพร  สุจริตสถิตานนท์ นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1   
7. นายดาฮาลัน  เปาะดิงชามู    นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
8. นางสาวมินณา นามพันธ์    นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
9. นายกฤษฎา  แจ่มศรีจันทร์    นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



 

 

8 

10. นายสมิธ เทศเซ็น    นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
11. นางสาวธัญลักษณ์  เกิดอิ่ม  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

 นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาปันจักสีลัตของจังหวัดนนทบุรี  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งท่ี 38 ย่าโมเกมส์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันท่ี 23 มกราคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 
2560  ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. นายดาฮาลัน  เปาะดิงซามู นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน  จากประเภทการร่ายร า (ชาย) 

2. นายชุติพนธ์  แจ่มประภาพร  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากประเภท
การต่อสู้ รุ่น 67 – 71 กก. 

 นักเรียนได้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี 45 (รอบคัดเลือกภาค 1) “สระแก้วเกมส์” ระหว่าง
วันท่ี 11-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว โดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก ดังนี้ 

1. นายเสฎฐวุฒิ  แซ่ตั้ง   นักเรียนระดับช้ันปวช.1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รุ่น C 
ชาย   

2. นางสาวธัญลักษณ์  เกิดอิ่ม นักเรียนระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รุ่น D หญิง    

 ในปีการศึกษา 2559 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพภายนอก โดยแข่งขันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดอังกฤษ,พิมพ์ดีดไฟฟ้า การ
ประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  เกมส์การตัดสินใจ การเขียนแผนธุรกิจ และเทคนิคการเสนอขายสินค้า  รวมท้ัง
วิชาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก กลุ่มภาคกลาง ครั้งท่ี 31 ระหว่าง
วันท่ี  6 – 7 กุมภาพันธ์  2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าแข่งขันท้ังส้ิน 
95 คน ได้รับรางวัลท้ังส้ิน 63 เหรียญ  ดังนี้ 

1. เหรียญทอง  37 เหรียญ 
2. เหรียญเงิน  10 เหรียญ 
3. เหรียญทองแดง 16 เหรียญ 

 ปีการศึกษา 2560  ผู้บริหารและคณะครูได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ านวน 15 คน  ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  (จ.ภ.)  จ านวน  13 คน คือ 

1. นายชยุต  จุลชาต 
2. นายสิตางศ์ุ  จุลชาต 
3. นายกฤษณ์  ค าศิริ 
4. นายกิตติ  ค าศิริ 
5. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักดิ์ 
6. นางสาวสุนทรี  คงทอง 
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7. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักด์ิ 
8. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
9. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
10. นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ 
11. นางเกษมศรี  แป้นสุข 
12. นายเรืองสันต์  จันมาค้อ 
13. นายสุธรรม  อดทน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ช้ันท่ี 5  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)  จ านวน  2 คน คือ 
1. นางอรทัย  ชินนะประภา 
2. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล 

 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี  ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 34  รอบคัดเลือก
ตัวแทน ภาค 1  “นนทบุรีเกมส์”  จังหวัดนนทบุรี  จ านวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาคาราเต้โด กีฬาปันจักสีลัต และ
กีฬากาบัดด้ี  ระหว่างวันท่ี 9-19 พฤศจิกายน 2560 
 ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
อย่างต่อเนื่อง เป็นปีท่ี 3  ท้ังในระดับปวช. และปวส.  ได้แก่  

1. นางสาวศศิวิมล  ไกรวงษ์  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 
2. นางสาวอังควิภา  วงศ์ข า  นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 

 นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรี เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับภาคท่ีวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี 
29 มกราคม 2561  และได้รับรางวัลชมเชย ท้ัง 2 คน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2561 
 นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี  ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้เข้าสอบ
คัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2561 และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี-การบัญชีการเงิน จ านวน  6  คน คือ 

1. นางสาววันวิสา  ปิงยศ 
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองสายบัว 
3. นางสาวอัจฉราพร  คงสมบัติ 
4. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญางาม 
5. นางสาวพรจรัส  ญาณสุภาพ 
6. นายเอกรัตน์  เปล่ียนกล่ิน 
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 และนักศึกษาระดับช้ันปวส.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษา
เรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขต     
พณิชยการพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2561 และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทียบ
โอน คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา สารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์ จ านวน  4  คน คือ 

1. นางสาวมัณฑนา  แสนสด 
2. นางสาววรินยุภา  ไกรฤกษ์ 
3. นางสาวอารียา  อาจหาญ 
4. นางสาวสาวิตรี  อ่อนศรี 

 ส าหรับในปีการศึกษา 2560  นี้  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  ตาม
โปรแกรมการแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยได้ส่ งเข้าร่วม
แข่งขัน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 ระดับจังหวัด  แข่งขันท่ีวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันท่ี 22 -24 

พฤศจิกายน  2560  ได้ส่งแข่งขันทั้งหมด  6  ทีม  คือ 
- ทีมท่ี 1  สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 10 คน  ช่ือผลงาน “มหัศจรรย์กระเป๋า 2 in1” 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญทองแดง 

- ทีมท่ี 2  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 10 คน ช่ือผลงาน “โคมไฟผ้าลายไทย” ส่ิงประดิษฐ์
ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านหัตถศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับเหรียญเงิน 

- ทีมท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 10 คน ช่ือผลงาน “แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Training” ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน 

- ทีมท่ี 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 9 คน ช่ือผลงาน “แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simmulator” ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  ระดับเหรียญทองแดง 

- ทีมท่ี 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 9 คน ช่ือผลงาน “โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล การขุดเจาะเสาเข็ม” ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลชมเชย 

- ทีมท่ี 6 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  จ านวน 2 คน ช่ือผลงาน “AR Weight Training 
Application” ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 12 ส่ิงประดิษฐ์ การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
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ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน 

1.2 ระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร) แข่งขันท่ีโรงแรมโกลเด้นซิต้ีระยอง  จังหวัด
ระยอง  ระหว่างวันท่ี 5-8 ธันวาคม  2560  ได้ส่งแข่งขันทั้งหมด  5  ทีม  คือ 
- ทีมท่ี 1  สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 10 คน ช่ือผลงาน “มหัศจรรย์กระเป๋า 2 in1” 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ได้รับรางวัลชมเชย 
- ทีมท่ี 2  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 10 คน ช่ือผลงาน “โคมไฟผ้าลายไทย” ส่ิงประดิษฐ์

ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านหัตถศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย 
- ทีมท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 10 คน ช่ือผลงาน “แอปพลิเคช่ัน AR Weight 

Training” ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ    
สมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ระดับเหรียญเงิน 

- ทีมท่ี 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 9 คน ช่ือผลงาน “แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simmulator” ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญเงิน 

- ทีมท่ี 5 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 2 คน ช่ือผลงาน “AR Weight Training 
Application” ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 12 ส่ิงประดิษฐ์ การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชย 

1.3 ระดับชาติ แข่งขันท่ีศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ –              
3 มีนาคม 2561 ได้ผ่านเข้ารอบจากระดับภาค  จ านวน 1 ทีม  คือ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ช่ือผลงาน “แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo Simmulator” ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ 
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. การแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 32 ประจ าปีการศึกษา 2560                  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 27 มกราคม 2561  จ านวน 4 ทีม คือ 

- ทีมท่ี 1  สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 10 คน ช่ือผลงาน “ผ้ากันเปื้อน 2in1”  ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

- ทีมท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 10 คน ช่ือผลงาน “สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน” ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

- ทีมท่ี 3 สาขาวิชาการตลาด จ านวน 7 คน ช่ือผลงาน “โคมไฟจากผ้าลายไทย”  ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

- ทีมท่ี 4 นักเรียนระดับช้ันปวช.1 จ านวน 10 คน ช่ือผลงาน “น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย” 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
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3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก กลุ่มภาคกลาง ครั้งท่ี 32 ระหว่างวันท่ี 30-31 มกราคม  2561   
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี .เทค) จังหวัดชลบุรี    โดยแข่งขันการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีดไทย, การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  การเขียนแผนธุรกิจ ทักษะ 
Marketing Challenge และการประกวดมารยาทไทย  รวมท้ังวิชาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้ส่ง
นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งส้ิน 80 คน ได้รับรางวัลท้ังส้ิน 67 เหรียญ  ดังนี้ 

1. เหรียญทอง  32 เหรียญ 
2. เหรียญเงิน  18 เหรียญ 
3. เหรียญทองแดง  17 เหรียญ 

4. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ในระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560  และได้ส่งนักเรียน นักศึกษา ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
4.1 ระดับจังหวัด  แข่งขันท่ีวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2560                           

ได้ส่งแข่งขันท้ังหมด 7 ประเภทวิชา  คือ 
- การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า ระดับปวช. สาขาวิชาการตลาด “The Marketing 

Challenge” จ านวน 3 คน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. จ านวน 5 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

เหรียญเงิน 
- ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จ านวน 1 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง จ านวน 1 คน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ

เงิน 
- การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ English Publice Speaking Contest 

จ านวน 1 คน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) จ านวน 1 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
- การประกวดมารยาทไทย จ านวน 2 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

4.2 ระดับภาค  แข่งขันที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ระหว่างวันท่ี 8-12 มกราคม 2561 ได้ผ่านเข้ารอบจาก
ระดับจังหวัด  จ านวน 3 ประเภทวิชา  คือ 
- การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า ระดับปวช. สาขาวิชาการตลาด “The Marketing 

Challenge” จ านวน 3 คน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จ านวน 1 คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ English Publice Speaking Contest 

จ านวน 1 คน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
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4. ผังโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ 

หน.ฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

หน.ฝ่าย
ธุรการ 

หน.ฝ่าย
ประชาสัม

พันธ์ 

หน.ฝ่าย
วิชาการ 

หน.ฝ่าย
บริการ

การศึกษา 

งาน
พัฒนา
วินัย 

งาน
กิจกรรม/
โครงการ 

งาน
การเงิน 

งานบัญชี 

งานสาร
บรรณ 

งาน
ประชา 
สัมพันธ์
ภายใน 

งาน
ประชาสัม

พันธ์
ภายนอก 

งาน
บุคคล 

ผู้จัดการ 

งาน
อาคาร
สถานที่ 

งานซ่อม
บ ารุง IT 

งาน
ยานพาหนะ 

งานพัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

(บริการฯ) 

งาน
กองทุน  
วานิชฯ 

งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา 

งานแนะ
แนว 

งาน
ห้องสมุด 

งานนิเทศ
การสอน 

งาน
ส่งเสริม

การฝึกงาน 

งาน
วิเคราะห์
ข้อสอบ 

งาน
ทะเบียน 

งานสถิติ
และ

ข้อมูล 

งานวัดและ
ประเมินผล 

งาน
วิเคราะห์
หลักสูตร 

งาน
อนามัย 

งานกีฬา
และ

กิจกรรม
ภายนอก 

งาน
ทุนการศึกษา 

งานส่งเสริม
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

งาน
พัฒนา

หลักสูตร 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม            
(กยศ.) 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม 
(กยศ.) 

งานรักษา
ดินแดน 

คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

กลุ่มงานวางแผนและ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย

ผู้จัดการ 

(ประชาสัม

พันธ์) 

สายวิชา
คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ / 
เทคโนฯ 

สาย
วิชาการ
บัญช ี

งานพัฒนา
ศักยภาพ

คร ู

สาย
วิชาการ
ตลาด 

สายวิชา
ทักษะ
ชีวิต / 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

งาน
ส่งเสริม

ผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียน 

งาน
นวัตกรรม

และ
สิ่งประดิษฐ ์
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
     5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดต้ังของสถานศึกษาก าหนด 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
1 นายชยุต จุลชาต ประธานคณะกรรมการ 4 ปี 
2 นายบุญเรือง ตันยา ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ปี 
3 นายเสรี   นุ่มหอม ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ปี 
4 นายกฤษณ์  ค าศิริ กรรมการ 4 ปี 
5 นายกิตติ ค าศิริ กรรมการ 4 ปี 
6 นายสิตางศ์ุ จุลชาต ผู้แทนครู/กรรมการ 4 ปี 
7 นางสาวมณีรัตน์  ฐิติกุล ผู้แทนครู/กรรมการ 4 ปี 
8 นางสิริกร  มหาวงศ์ ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ 4 ปี 
9 นางสาวกาญจนา  ค าศิริ กรรมการและเลขานุการ 4 ปี 

  
5.2 ผู้รับใบอนุญาต นายชยุต จุลชาต 

 โทรศัพท์มือถือ 081-700-2747                                                 
 E-mail chayootwac@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
 ด ารงต าแหน่งนี้ต้ังแต่  ปีการศึกษา 2559 

5.3 ผู้จัดการ นายชยุต จุลชาต 
 โทรศัพท์ 081-700-2747  
 E-mail chayootwac@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งนี้ต้ังแต่  ปีการศึกษา 2545 
5.4  ผู้อ านวยการ นางสาวกาญจนา  ค าศิริ   
 โทรศัพท์  087-716-5168 
 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษบ.) วิชาเอก ภูมิศาสตร์ วิชาโท 

ภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย   

ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 ด ารงต าแหน่งนี้ต้ังแต่  ปีการศึกษา 2559 
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ (ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า 
 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 

1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

ครู 36 27 9 29 7 - 10 26 - 
บุคลากรทาง 
การศึกษา 

7 - - - - - - 7 - 

บุคลากรสนับสนุน 10 - - - - - - - - 

รวม 55 29 9 31 7 - 12 33 - 

 
6.1  จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

โปรแกรมวิชาพณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญช ี

 

3 2 1 3 - - 1 2 - 

สาขาวิชาการตลาด 5 4 1 4 1 - - 5 - 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 4 - - - 4 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 4 2 2 2 2 - - 4 - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญช ี 2 1 1 1 1 - 1 1 - 

สาขาวิชาการตลาด 4 4 - 4 - - 4 - - 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3 1 2 2 1 - 1 2 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ             
ธุริกจ 

1 1 - 1 - - 1 - - 

สาขาวิชาสามญั 10 8 2 8 2 - 2 8 - 

รวม 36 27 9 29 7 - 10 26 - 
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6.2  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน (คน) 

ฝ่ายวิชาการ 
- งานทะเบียนและวัดผล 

 
3 

ฝ่ายธุรการ 
- งานบริหารทั่วไป 

 
2 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
- งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 
2 

รวม 7 
 
7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (10 มิ.ย.) 

ระดับ/สาขาวิชา 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

ปวช.  แยกตามโปรแกรมวิชา        

- สาขาวิชาการบัญชี 68 - - 40 - 2 43 - 2 155 

- สาขาวิชาการตลาด 65 - - 44 - 6 73 - 9 197 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86 - - 69 - 3 80 - 3 241 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 33 - - 37 - 2 37 - 1 110 

รวมระดับปวช. 252 - - 190 - 13 233 - 15 703 

ปวส. แยกตามประเภทวิชา  

- สาขาวิชาการบัญชี 38 - - 29 - - - - - 67 

- สาขาวิชาการตลาด 47 4 - 53 - 2 - -  106 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 58 - - 68 - - - - - 126 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 

15 - - - - - - - - 15 

รวมระดับปวส. 158 4 - 150 - 2 - - - 314 

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา 410 
 

4 - 340 - 15 233 - 15 1,017 
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8.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
   8.1  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขาวิชา 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับปวช.     

- สาขาวิชาการบัญชี 33 - 2 35 

- สาขาวิชาการตลาด 42 - 6 48 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 - 2 43 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 24 - 1 25 

รวมระดับปวช. 140 - 11 151 
ระดับปวส.     

- สาขาวิชาการบัญชี 24 - 1 25 

- สาขาวิชาการตลาด 33 - 2 35 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 - - 35 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ - - - - 

รวมระดับปวส. 92 - 3 95 
รวมทั้งหมด 232 - 14 246 

 
9. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
 9.1 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีดังนี้    

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ   “ครูเพชรน้ าหนึ่ง”  ใน

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 
ประจ าปกีารศึกษา 2560   

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี 

2. นายชยุต  จุลชาต รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

  “ผู้บริหารดีเด่น”  
ประจ าปกีารศึกษา 2560 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  “ผู้บริหารดีเด่น”  
ประจ าปกีารศึกษา 2560 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ



 

 

18 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3. นายสิตางศ์ุ  จุลชาต รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

4. นายกฤษณ์  ค าศิริ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

5. นายกิตติ  ค าศิริ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

6. นางอรทัย  ชินนะประภา รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 5  เบญจมดิเรกคุณา
ภรณ์ (บ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

  “ครูสอนดี”  ในกิจกรรมวัน
ครูแห่งชาติ ประจ า                  
ปีการศึกษา 2560   

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี 

7. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี “ครูดีเด่น” ประจ าปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

8. นางสาวสุนิษา  ทองสุข - “ครูดีเด่น” ประจ าปี 2560  
 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

  - “ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ส่ือการสอนระดับประเทศ” 
ในระดับผ่าน ประจ าปี  
2560 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
9. นางสาวอิศราพร  ปีสาลี “ครูดีเด่น” ประจ าปี 2560  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาล
สกุล 

รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 5  เบญจมดิเรกคุณา
ภรณ์ (บ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

  “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับดีมาก ประจ าปี  2560 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  “ครูดีเด่น” ประจ าปี
การศึกษา 2560 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

11. นายภัทรุท  นามเมือง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับดีมากประจ าปี  2560 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

12. นางกานต์ชนา   คงฤทธิ์ระจัน รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

  “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับดี ประจ าปี  2560 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

13. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรต ิ

“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับดี ประจ าปี  2560 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 



 

 

20 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
14. นางเกษมศรี  แป้นสุข รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

  “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับผ่านประจ าปี  2560 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

15. นางธาริณี   ฟุ้งสาคร “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับผ่านประจ าปี  2560 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  “ครูสอนดี”  ในกิจกรรมวัน
ครูแห่งชาติ ประจ า                         
ปีการศึกษา 2560   

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี 

16. นางพชร   หมายนาค “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับผ่านประจ าปี  2560 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

17. นางสาวอุราพร  ค าสิม “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับผ่านประจ าปี  2560 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

18. นางสาวสุนทรี  คงทอง รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

19. นางสาวประชิด  ปริญญาชัย
ศักดิ์ 

รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

20. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักด์ิ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
21. นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

22. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

23. นายเรืองสันต์  จันมาค้อ รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

24. นายสุธรรม  อดทน รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันท่ี 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
(จ.ภ.) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

 

 9.2  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
  9.2.1  ด้านทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวอัจฉราพร                 

คงสมบัติ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน ผ้ากันเป้ือน 2in1  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญางาม 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน ผ้ากันเป้ือน 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

3. นายสุเทพ  แซ่โซ้ง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน ผ้ากันเป้ือน 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
4. นางสาวพรจรัส  ญาณสุภาพ 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน ผ้ากันเป้ือน 2in1 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

5. นางสาวปรางทิพย์  จูม่วง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงาน มหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน ผ้ากันเป้ือน 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
6. นายเอกรัตน์  เปล่ียนกล่ิน 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน ผ้ากันเป้ือน 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

7. นายมัดหวาย  นุชทรัพย์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน ผ้ากันเป้ือน 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
8. นายสุประวิทย์  รัตนไพบูลย์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน ผ้ากันเป้ือน 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

9. นายเฉลิมชัย ทองผิว 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

10. นายสิทธินนท์  ทองอยู่ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง  (ระดับจังหวัด)  

- ผลงาน มหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
11. นางสาวธนัญญา  แหวนแก้ว 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงานผ้ากันเป้ือน 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) 

- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

12. นางสาววิชุดา  นวลจันทร์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน ผ้ากันเป้ือน 2in1 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

13. นางสาวสุดารัตน์ สมบุญรอด 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

14. นางสาววันวิสา  ปิงยศ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน(ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ครั้งท่ี 32  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

15. นางสาวกนกวรรณ  ทอง
สายบัว 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

16. นางสาวภาวิตา  คุ้มด้วง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ



 

 

28 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สาขาวิชาการบัญชี อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

17. นางสาวณัชวดี  บัวแย้ม 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

18. นางสาวสุภาวดี  ผนึกรัมย์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

19. นางสาวฐิติยาภรณ์ วะภา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

20. นางสาวเปรมิกา  สุขสวัสด์ิ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สาขาวิชาการบัญชี อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

21. นางสาวกัญญาวีร์  ยิ้มแฉล้ม 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

22. นางสาววารุณี  ซอพรมราช 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ช้ัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

23. นางสาวศศิวิมล  ไกรวงษ ์
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
24. นางสาวบัว  แซ่อึ้ง 

นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

25. นางสาวสุดารัตน์  ไล้สีดา 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

26. นางสาวศิริวรรณ  ชูพุทธพงศ์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
27. นางสาวขนิษฐา  พลทอง 

นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

28. นางสาวสุนันทา  ศรีท้วม 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
29. นางสาวภัทราวดี  รัตนไพบูลย์ 

นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

30. นางสาวณิรชา  นรารัตน์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
31. นางสาววันวิสาข์  เพ็ชรเขียว 

นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

32. นางสาวผกามาศ  ดวงตาทิพย์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญ
เงิน  (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

  4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับ
จังหวัด) 

- วิชาทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
Marketing Challenge  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
  5. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

เหรียญเงิน(ระดับภาค) 
- วิชาทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 

Marketing Challenge  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะ Marketing Challenge 
โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 
32  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

33. นางสาวอ าเอ้ย  ตาสังฆ์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู  กรุงเทพฯ 

34. นางสาวสิริขวัญ  น้อยสังข์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                    
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
  3. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ

เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แข่งขัน
ท่ีวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator จากส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  แข่งขันที่ โรงแรม
โกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  6. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
แข่งขันที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 

  7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32              
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
35. นายสุทธิพงษ์  ทับฉ่ า 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา              
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา             
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

  6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32               
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
36. นายณัฐจักร  แจ้งเจริญ 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ  โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                     
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา               
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

  6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32              
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
  7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

37. นายประสิทธิ์  สาทอง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา            
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                    
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
  5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  6. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

  7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

38. นางสาวอารียา  อาจหาญ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  6. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

  7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32               
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  8. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการเขียนโปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ 
Android จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

39. นายมาวิน  ทับทิมใส 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา               
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา               
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                    
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

  6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32               
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

40. นายอาณัติ  กองทรัพย์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                      
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

41. นางสาวสาวิตรี  อ่อนศรี 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32                 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  5. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) 

- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office 2013)  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

42. นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา               
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ  โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน AR Weight Trainging 
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
  4. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ

ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน AR Weight Trainging 
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

  5. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับ
จังหวัด) 

- แข่งขันการประกวดพูดในท่ีสาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ  English Publice 
Speaking Contest จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน              
ณ  วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ชมเชย (ระดับภาค) 

- แข่งขันการประกวดพูดในท่ีสาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ  English Publice 
Speaking Contest จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน           
ณ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

43. นางสาวธัญลักษณ์  เกิดอิ่ม 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน 
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน AR Weight 
Trainging โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน AR Weight Trainging 
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  4. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน AR Weight Trainging 
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดระยอง 

44. นางสาวนภาพร  สุวรรณวงศ์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

45. นางสาววรินยุภา  ไกรวงษ ์
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32                 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office 2013)  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

46. นางสาวสุนิสา  พนัส 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

47. นางสาวภัทรมน  รังกูล 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

48. นางสาวมัณฑนา  แสนสด 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด) 

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

49. นางสาวศิราภรณ์  พรมโฮม 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา               
ณ  โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

  4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32                
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

50. นางสาวบุษยา  มากทรัพย์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

51. นายเศรษฐพงศ์  หงษ์ทอง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32               
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

52. นางสาวดุสิตตา  ยอดเถ่ือน 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  
(ระดับภาค ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จังหวัดระยอง 

  3. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ) 

- ผลงาน แอปพลิเคช่ัน Dusit Zoo 
Simulator โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ณ  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
53. นางสาวธานี  โจมแพง 

นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 

54. นางสาวดวงกมล  อ่วมอ่อง 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 

55. นางสาวศศิธร  แก้วตัน 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1  
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 

56. นายนัทธพงศ์  แซ่โป่ว 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
57. นางสาวศิรินภา  อุ่นอบ 

นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 

58. นายสุทธิภัทร บุญมี 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 

59. นางสาวสุรัตสวดี  พุกมาก 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 

60. นางสาวภัสรา  จาอ่อน 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
61. นางสาวมณีรัตน์  มีใจกล่ัน 

นักเรียนระดับช้ันปวช.1  
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 

62. นางสาวชิณา  มีภู่ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1  
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- ผลงาน น้ ามันเขียววานิชสมุนไพรไทย 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพฯ 

63. นางสาวกัลยา  รักนาย 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด  

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับ
จังหวัด) 

- วิชาทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
Marketing Challenge  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับภาค) 

- วิชาทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
Marketing Challenge  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะ Marketing Challenge 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 
32  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

64. นายสุทธิพงษ์  ประสงค์คุณ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับ
จังหวัด) 

- วิชาทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
Marketing Challenge  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับภาค) 

- วิชาทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
Marketing Challenge  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะ Marketing Challenge 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

65. นางสาวอังควิภา  วงศ์ข า 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) 

- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

66. นายสันติชัย  เจริญสม 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) 

- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน(ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

67. นางสาววราภรณ์  อยู่เจริญ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) 

- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

68. นางสาวศิรินภาพร  สดุดี 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับ
จังหวัด) 

- แข่งขันการประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน             
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- การประกวดมารยาทไทย จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32              
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

69. นางสาวพิจิตรา  โพธิ์เกษม 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) 

- แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ            
ครั้งท่ี 32  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

70. นายทวีศักดิ์  นาหัวนิน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับ
จังหวัด) 

- แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                   
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับภาค) 

- แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                  
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

71. นายพลากร  แสงสุ่ม 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) 

- แข่งขันการประกวดมารยาทไทย จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

72. นางสาวพรไพลิน  ศึกคะชาติ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด) 

- แข่งขันการประกวดมารยาทไทย จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- การประกวดมารยาทไทย จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32                  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

73. นางสาวนิชนันท์  โนยราษฎร์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- การประกวดมารยาทไทย จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32                  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

74. นายมิตรภาพ  โพธิ์เท่ียง 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- การประกวดมารยาทไทย จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32                  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

75. นางสาววิภารัตน์ ด าดี 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- การประกวดมารยาทไทย จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32                
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

76. นางสาววิราวรรณ  ตันสาย 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

77. นางสาววาสิฐฐี  เกลียวทอง 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

78. นางสาวนัดดา  ตาลงาม 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

79. นางสาวสุวิดา  เต็มใจ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

80. นางสาวกวินธิดา                 
กลบแก้ว 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office 2013)  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ   ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

81. นายธัชชัย ภู่กันทอง 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office 2013)  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ   ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

82. นางสาวสุภัชชา  แจ้งบ ารุง 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office 2013)  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

83. นายธวัชชัย  อังศุธานินทร์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก              
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

84. นายมรกต  จันทสาร 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก              
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

85. นายสหรัถ  วงษ์ฟอง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก              
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

86. นายชวิน  ศิรินันทวิทยา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32                   
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

87. นายปณพล  พัฒโน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก            
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

88. นายยศพล  จ านงค์พันธ ์
นักเรียนระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก            
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

89. นายสมิธ  เทศเซ็น 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก          
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

90. นายเกษม  ทองขาว 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก          
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
91. นายพีรันธร  เนากลาง 

นักเรียนระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก   
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

92. นายสกนธ์  อานุภาพรังสี 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก        
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

93. นายเจษฎา  สุค าภา 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
94. นายพงศกร  ศรีจันทวงศ์ 

นักเรียนระดับช้ันปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

95. นางสาวจีราวรรณ  สีสด 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

96. นางสาวเบญจวรรณ  จ าปาคง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
97. นางสาวอรญา  หนุนทอง 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

98. นายจักรกฤษ  ยอดขวัญ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Photoshop CS6 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก          
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

99. นายจิรายุทธ   มิ่งขวัญ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการสร้างภาพเคล่ือนไหว
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 
32  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
100. นายอรรถวัต  อัคชาติ 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการสร้างภาพเคล่ือนไหว
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 
32   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

101. นางสาวสายชล  แตงอ่อน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

102. นายธเนศพล  แย้มรัตน์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
103. นายเพชรประทาน                

ผลน้อย 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32   ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

104. นายศิธร  ทองเล็ก 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32  ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

105. นางสาวพิจิตรา  ไตรสุธา 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ   ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

106. นายพิพัฒน์  โพธิ์กล่ิน 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะวิชาชีพ   ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

107. นายปวรุตม์  ขาวเหลือง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

108. นายอภิสิทธิ์  ศรีจิวังษา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

109. นายวาทิน  แก้วค า 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

110. นายธีรเดช  นนท์อ่อน 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft visual basic 2010 จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32             
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

111. นายกฤตวัฒน์  สุมะนังกุล 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก  (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

112. นายกฤษณะ  ตุลา 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

- วิชา ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก  (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
  9.2.1  ด้านกีฬา 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายดาฮาลัน  เปาะดิงซามู 

นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3  
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น F  
น้ าหนัก 59-63 กก. กีฬา
ปันจักสีลัต 

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทเด่ียวปัน
จักลีลาชาย กีฬาปันจัก
สีลัต 

- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 
ร่วมกับส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดนนทบุรี  จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์ 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวนัท่ี  9-19 
พฤศจิกายน 2560    

  3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1  กีฬาปันจัก
สีลัต 

 

- กรมพลศึกษา ร่วมกับการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี  จากการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 39  “ขุนด่านเกมส์” 
รอบคัดเลือกเขตท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี 

  4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทปันจักลีลาเด่ียว
ชาย Tunggal รุ่นอายุ 
16-18 ปี   

5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทต่อสู้ OPEN 16-
18 ปี ชาย รุ่น F  น้ าหนัก 
59-63 กก.   

- สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับชมรมปันจักสีลัตจังหวัด
นครสวรรค์  จากการแข่งขันกีฬาปัน
จักสีลัต  ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่าง
วันท่ี 25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
นครสวรรค ์

  6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 ประเภทต่อสู้
ชาย รุ่น F น้ าหนัก 59-63 
กก.  กีฬาปันจักสีลัต 

- กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ร่วมกับจังหวัดนครนายก 
จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 39 “ขุนด่านเกมส์” 



 

 

69 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 จังหวัดนครนายก ระหว่างวนัท่ี 20-30 

มกราคม 2561 
2. นายวิชาญ  รักงาม 

นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1ประเภทต่อสู้ชาย 
รุ่น C น้ าหนัก  47-51 
กก.  กีฬาปันจักสีลัต 

 
 
 

- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 
ร่วมกับส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดนนทบุรี  จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์ 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวนัท่ี  9-19 
พฤศจิกายน 2560  

  2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 กีฬาปันจัก
สีลัต 

 

- กรมพลศึกษา ร่วมกับการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี  จากการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 39 “ขุนด่านเกมส์” 
รอบคัดเลือกเขตท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี 

  3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้ 
OPEN 16-18 ปี ชาย รุ่น 
D  น้ าหนัก 51-55 กก.   

 

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัต
จังหวัดนครสวรรค์  จากการแข่งขัน
กีฬาปันจักสีลัต  ชิงแชมป์ภาคกลาง 
ระหว่างวนัท่ี 25-28 ธันวาคม 2560 
จังหวัดนครสวรรค์   

3. นางสาวจารุวรรณ  แสงเพ็ชร์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้
หญิง รุ่น E น้ าหนัก  55-
59 กก. กีฬาปันจักสีลัต 

 
 

 

- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 
ร่วมกับส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดนนทบุรี  จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์ 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวนัท่ี                  
9-19 พฤศจิกายน 2560 

  2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1  กีฬาปันจัก
สีลัต 

 

- กรมพลศึกษา ร่วมกับการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี  จากการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 39  “ขุนด่านเกมส์” 
รอบคัดเลือกเขตท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี 
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  3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1ประเภทต่อสู้ 
OPEN 16-18 ปี หญิง รุ่น 
E  น้ าหนัก 55-59 กก.   

 

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัต
จังหวัดนครสวรรค์  จากการแข่งขัน
กีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง 
ระหว่างวนัท่ี 25-28 ธันวาคม 2560 
จังหวัดนครสวรรค์   

  4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 3 ประเภทต่อสู้
หญิง รุ่น E น้ าหนัก 55-
59 กก.  กีฬาปันจักสีลัต 

 

- กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ร่วมกับจังหวัดนครนายก 
จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 39 “ขุนด่านเกมส์” 
จังหวัดนครนายก ระหว่างวนัท่ี 20-30 
มกราคม 2561   

4. นายสมิธ  เทศเซ็น 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทปันจัก
ลีลาเด่ียวชาย Tunggal 
รุ่นอายุ 16-18 ปี   

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทต่อสู้ 
OPEN +18 ปี ชาย รุ่น B  
น้ าหนัก 50-55 กก.   

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัด
นครสวรรค์  จากการแข่งขันกีฬาปันจัก
สีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันท่ี 
25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
นครสวรรค์   

5. นางสาวมินณา นามพันธ์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้
หญิง รุ่น C น้ าหนัก  47-
51 กก.  กีฬาปันจักสีลัต 

 

- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 
ร่วมกับส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดนนทบุรี  จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์ 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวนัท่ี                  
9-19 พฤศจิกายน 2560    

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้ 
OPEN 16-18 ปี หญิง รุ่น 
D  น้ าหนัก 51-55 กก.   

 

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัต
จังหวัดนครสวรรค์  จากการแข่งขัน
กีฬาปันจักสีลัต  ชิงแชมป์ภาคกลาง 
ระหว่างวนัท่ี 25-28 ธันวาคม 2560 
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จังหวัดนครสวรรค์   

6. นายชุติพนธ์  แจ่มประภาพร  
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น H  
น้ าหนัก 67-71 กก. กีฬา
ปันจักสีลัต 

 
 

- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 
ร่วมกับส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดนนทบุรี  จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์ 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวนัท่ี                  
9-19 พฤศจิกายน 2560  

  2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 กีฬาปันจัก
สีลัต  

 

- กรมพลศึกษา ร่วมกับการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี  จากการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 39 “ขุนด่านเกมส์” 
รอบคัดเลือกเขตท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี 

7. นายทินภัทร โกญจนาท 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น E  
น้ าหนัก 55-59 กก. กีฬา
ปันจักสีลัต 

 

- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 
ร่วมกับส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดนนทบุรี  จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์ 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวนัท่ี                  
9-19 พฤศจิกายน 2560  

8. นางสาวพัชริดา  แก้วเก็บค า 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทเด่ียวปัน
จักลีลาหญิง กีฬาปันจัก
สีลัต 

- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 
ร่วมกับส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดนนทบุรี  จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 34 รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์ 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวนัท่ี                  
9-19 พฤศจิกายน 2560 

9. นายเสฎฐวุฒิ  แซ่ตั้ง 
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2  
สาขาวิชาการตลาด 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1ประเภทต่อสู้ 
OPEN 16-18 ปี ชาย รุ่น 
G  น้ าหนัก 63-67 กก.   

 

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัด
นครสวรรค์  จากการแข่งขันกีฬาปันจัก
สีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันท่ี 
25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
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นครสวรรค์   

  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ประเภทต่อสู้ รุ่น 
C ชาย น้ าหนักมากกว่า 
55 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 60 
กิโลกรัม 

การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัด
จันทบุรี จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 46  “จันทบุรีเกมส์” รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันท่ี 3-13 
พฤษภาคม 2561  จังหวัดจันทบุรี 

10. นายวีรกิจ  โกสินันท์ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทต่อสู้ 
OPEN 13-15 ปี ชาย รุ่น 
J  น้ าหนัก 57-61 กก.   

 

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัต
จังหวัดนครสวรรค์  จากการแข่งขัน
กีฬาปันจักสีลัต  ชิงแชมป์ภาคกลาง 
ระหว่างวนัท่ี 25-28 ธันวาคม 2560 
จังหวัดนครสวรรค์   

11. นายปนัสพงษ์  อินสว่าง 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

 

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัด
นครสวรรค์  จากการแข่งขันกีฬาปันจัก
สีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันท่ี 
25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
นครสวรรค์   

12. นางสาวชิณา  มีภู่ 
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

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

 

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัด
นครสวรรค์  จากการแข่งขันกีฬาปันจัก
สีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันท่ี 
25-28 ธันวาคม 2560 จังหวัด
นครสวรรค ์  

13. นางสาวธัญลักษณ์  เกิดอิ่ม 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

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

การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัด
จันทบุรี จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 46  “จันทบุรีเกมส์” รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันท่ี 3-
13 พฤษภาคม 2561  จังหวัดจันทบุรี 
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ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ทางวิทยาลัย ฯ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก กลุ่มภาคกลาง ครั้ ง ท่ี 32                 
ระหว่างวันท่ี 30-31 มกราคม  2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าแข่งขัน
ท้ังส้ิน  80 คน ได้รับรางวัลท้ังส้ิน 67 เหรียญ  ดังนี้ 

1. เหรียญทอง  32 เหรียญ 
2. เหรียญเงิน  18 เหรียญ 
3. เหรียญทองแดง 17 เหรียญ 

 
ตารางแยกจ านวนเหรียญที่ได้ในแต่ละสายวิชา ดังนี้ 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เข้า

แข่งขัน/ประกวด 
ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 สายวิชาการบัญชี 6 0 3 3 6 
2 สายวิชาการตลาด 6 3 3 0 6 
3 สายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 26 11 9 46 
4 สายวิชาทักษะวิชาชีพ (พิมพ์ดีด+มารยาท) 9 1 1 5 7 
5 สายวิชาภาษาต่างประเทศและทักษะชีวิต 3 2 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 80 32 18 17 67 
 

 

เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้แบ่งงานออกเป็น 7 ด้าน คือ  

1. งานด้านการบริหารจัดการ 
2. งานด้านวิชาการ 
3. งานด้านกิจการนักศึกษา 
4. งานด้านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ 
5. ด้านบุคลากรและการบริการ 
6. งานด้านประชาสัมพันธ์   
7. งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 โดยในงานแต่ละด้านจะก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง และโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ซึ่งเป็นส่วนท่ีสนับสนุนในงานแต่ละด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1.  งานด้านการบริหารจัดการ 
1.  บริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้ด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด และมี

มาตรฐานมากขึ้น เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น 
2.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดการบริหารทรัพยากรทางการเรียนการสอน การท ากิจกรรม/

โครงการ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้อย่างพอเพียง 
3.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมประเพณี โดย

ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก 
 4.  แก้ไขปัญหาผู้เรียนท่ีมีอัตราการลาออกกลางคันและผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียน ให้มีจ านวนน้อยลง 
ตารางที่ 1 แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวัง ในงานด้านบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.   บริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาให้
ด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด และมีมาตรฐาน
มากข้ึน เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับจากผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคมมาก
ย่ิงข้ึน 

 

- ต้ังกลุ่มคณะท างานเพ่ือท าแผน 
SWOT ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยน ามาวิเคราะห์ 
สรุปผล หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา โดยจัดท าเป็น
แผนพัฒนาฯ 

- พิจารณานโยบายที่ส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดที่ต้อง
ด าเนินการภายในสถานศึกษา 
โดยให้สอดคล้องตามบริบทของ
สถานศึกษา  

- จัดการประชุม วางแผนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา เพ่ือ
พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ 

- จัดประชุมแจ้งการใช้แผนการ
พัฒนาคุณภาพฯ ให้แก่ครู 
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงแผนดังกล่าว เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พรบ.เอกชนและเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของ สมศ. 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน ได้ส่งผลงานเข้าร่วม

- 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
การศึกษาในระดับดีข้ึนไป 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 
100 
 

- งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการสถานศึกษา

คุณธรรม  
- องค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย 
ภายในสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ประกวด คัดเลือก แข่งขันใน
หน่วยงานอื่นๆ ให้มากข้ึน เพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
รวมทั้งชื่อเสียงให้แก่สถาบัน 

- พัฒนาบุคลากรและปรับปรงุ
ระบบการท างานของฝ่ายต่างๆ 
ภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามวงจรคุณภาพ (P D C A)  
เพ่ือให้พร้อมต่อการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จากภายนอก 

- จัดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ 
และน าผลการประเมินมา
ก าหนดเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องทางการศึกษา 

- น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานใน           
ปีการศึกษาถัดไป 

- สถานศึกษาได้รับรางวัล
และการยกย่องจาก
หน่วยงานภายนอกเป็น
ประจ าทุกป ี

2.  จัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ใช้ในการจัดการบริหาร
ทรัพยากรทางการเรียน
การสอน การท า
กิจกรรม/โครงการ 
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา ได้อย่าง
พอเพียง 

-   คณะกรรมการบริหารร่วมกันวาง
นโยบายและแผนงาน ร่วมกับ
คณะครูและบคุลากรในการท า
โครงการ/กิจกรรม โดยก าหนด
แผนงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยให้ครอบคลุมต่อการบริหาร
จัดการในทุก ๆ ด้าน 

-   ก าหนดให้กลุ่มงานวางแผนฯ 
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
โดยพิจารณาจากงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
รัฐบาล งบประมาณของทาง

- สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ตรงตามหลักสูตร และมี
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ 

- ผู้เรียนมีการพัฒนาผลการ
เรียนที่สูงกว่าเกณฑ์            
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

- ผู้เรียนสามารถสอบ
ข้อสอบมาตรฐานและ
ข้อสอบ V-Net  และมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 

- ผู้เรียนมีผลการศึกษาจบ
ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

- โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ในปีการศึกษา 2560
จ านวน 60 โครงการ/
กิจกรรม/งาน รวม
งบประมาณท้ังสิ้น 
1,682,00 บาท แบ่งเป็น
รายได้ต่างๆ ดังน้ี 
-รายได้จากเงินอุดหนุน
ทางรัฐบาล จ านวน 
665,000  บาท 
-รายได้ที่เก็บค่าใช้จ่าย
จากนักเรียน จ านวน 
266,000 บาท 
- รายได้จากทาง
วิทยาลัยฯ จ านวน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
สถานศึกษา ความจ าเป็นหรือ
ความส าคัญของงานน้ันๆ รวมถึง
ความต้องการของครู บุคลากร
และผู้เรียนเป็นหลัก 

-  จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน โดย
ต้องสอดคล้องกับแนวทางและ
วิธีการในการประชาสัมพันธ์  

ข้ึนไป และเข้าศึกษาต่อ
หรือท างานได้ 

- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี    

- จ านวนผู้เรียนมีจ านวนที่
สูงข้ึนทุกปี อย่างน้อย    
ร้อยละ 20 ต่อปี 

751,000 บาท 
 

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

- จัดท าแผนงานด้านวิชาการและ
กิจการนักศึกษา ที่มีความ
ร่วมมือกับทางผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก 
โดยใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์ใน
การให้บริการทางการศึกษา  

- สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนทุกคน ได้ฝึกอบรม และ
เรียนรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพ
และศิลปะที่หลากหลายมากข้ึน 
เพ่ือน ามาเผยแพร่ต่อไป 

- ประสานงานและขอความ
ร่วมมือกับผู้น าชุมชน และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในชุมชนให้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 

- ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางด้านวิชาการ
และศิลป วัฒนธรรมประเพณีให้
ได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 
ส่งเข้าประกวด แข่งขันหรือ
แสดงตามสถานที่ต่าง ๆ  
สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่
สถานศึกษาได้ 

- สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา ให้
เป็นที่รู้จักแก่บุคคลและ

- สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

- ครู บุคลากรและผู้เรียน 
ได้รับการยกย่องและได้รับ
รางวัลจากหน่วยงาน           
ต่างๆ ในด้านวิชาการและ
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี  ปีการศึกษาละ 
ไม่น้อยกว่า 3 รางวัล 

 

- งานบริการด้านวิชาการ
วิชาชีพสู่ชุมชน 

- กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ให้แก่ผู้เรียน 

- โครงการวานิชนิทรรศ 

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
หน่วยงานภายนอก ด้วยการท า
โครงการ/กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกับชุมชนและการ
บริการวิชาการวิชาชีพให้แก่
ชุมชน สถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน 

4.  แก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มี
อัตราการลาออก
กลางคันและผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียน ให้
มีจ านวนน้อยลง 

- หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียนโดยจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงภายใน
สถานศึกษาให้ครบทุกฝ่าย 

- ส ารวจข้อมูลจ านวนผู้เรียนที่
ประสบปัญหาทางด้านการเรียน
และสาเหตุของการลาออก
กลางคัน เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ สรุปหาสาเหตุ เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

- ให้ครูประจ าชั้นและครูผู้สอน 
สรุปปัญหาของผู้เรียนที่มีผลต่อ
ผลการเรียนแล้วแจ้งข้อมูลแก่
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา 

- พิจารณาในการจัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้เรียน
ควรจะได้รับอย่างเหมาะสม 

- สร้างเสริมความรักและความ
ผูกพันของครู บุคลากรผู้เรียน
ทุกคนในสถานศึกษา ให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากข้ึน 
สามารถช่วยเหลือพ่ึงพาในงาน
ต่างๆ ด้วยกันได้รวมทั้งมีความ
รักในองค์กรที่มากข้ึนด้วย 

- จัดโครงการ/กิจกรรม หรือสร้าง
งานที่สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ ให้ครูในแต่ละสาย
วิชาได้ท ากิจกรรมกับครูและ
ผู้เรียนที่อยู่คนละสายวิชากัน

- ผู้เรียนมีอัตราการลาออก
กลางคัน ลดลงต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 จากจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

- ผู้เรียนมีผลการเรียนที่สูง
กว่าเกณฑ์การจบ
การศึกษา มากกว่า            
ร้อยละ 60 

-  โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน 

- งานส่งเสริมความ 
สามารถดีเด่นของผู้เรียน 

- งานบริหารความเสี่ยง
ภายในวิทยาลัยฯ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
มากข้ึน 

- จัดสอนเพ่ิมเติมหรือสอนพิเศษ
ให้แก่ผู้เรียนที่สนใจ โดยให้ครู
และผู้เรียนที่สนใจที่จะเผยแพร่
ความรู้เป็นผู้สอน  

- จัดโครงการเย่ียมบ้านผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางด้านการเรียน โดย
เน้นกับผู้เรียนที่มีปัญหาแต่
สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้
เป็นส าคัญ 

 
2.  งานด้านวิชาการ 
 1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หน่วยงานและสังคม
ภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น     
 2. สนับสนุนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาชีพของตนเองให้สูงขึ้น 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้จัดท านวัตกรรม งานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ ให้มากขึ้น เพื่อน าไปเผยแพร่ และส่งเข้าประกวดตามหน่วยงานภายนอกให้ได้รับรางวัลท่ีสูงขึ้น 

4. ปรับปรุงระบบการด าเนินงานภายในฝ่ายวิชาการ ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (P D C A) ให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านวิชาการให้สูงขึ้น สามารถผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกได้ 

5.  พัฒนาวิธีการในการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนท่ีสูงขึ้น และ
ครูผู้สอนมีคุณภาพมากขึ้น  

6. ส่งเสริมผู้เรียน ให้ได้ออกไปแข่งขันทางวิชาการวิชาชีพจากภายนอกให้มากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 

7. ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้ผู้เรียนได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

8. จัดระบบการติดตามตรวจสอบผู้เรียนท่ีจบการศึกษาและได้งานท าภายใน 1 ปี ให้มีจ านวนท่ีสูงขึ้นและ
เช่ือถือได้ 

9. แก้ไขและปรับปรุงตัวบ่งช้ีท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สอศ.)และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 
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ตารางที่ 2  แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวัง ในงานด้านวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
หน่วยงานและสังคม
ภายนอก เพ่ือให้ผู้เรียน
มีโอกาสในการประกอบ
อาชีพเพ่ิมมากข้ึน   

- สถานศึกษาจัดท างานวิจัยใน
เรื่องความต้องการผู้จบหลักสูตร  
ไปประกอบอาชีพในต าแหน่ง
งานใด ร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก 

- เชิญผู้แทนชุมชน  อบต. 
เทศบาล สถานประกอบการเข้า
ร่วมจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

- เชิญสถานประกอบการเข้าร่วม
สัมมนาความต้องการด้าน
แรงงานของสถานประกอบการ 

- จัดหลักสูตรทวิภาคี ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาการตลาด เพ่ิมเติม 
โดยท า MOU ร่วมกับบริษัท 
เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

-    ได้หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สนองความต้องการของ
หน่วยงานภายนอก สถาน
ประกอบการ ท่ีจะรับ
ผู้เรียนเข้าประกอบอาชีพ
ครบทุกสาขาวิชาชีพ  

-   สถานประกอบการมีความ
พึงพอใจในหลักสูตรของ
สถานศึกษา มากกว่า             
ร้อยละ 80 

-   นักศึกษาสนใจเข้าเรียนใน
หลักสูตรระบบทวิภาคี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 
 

- งานหลักสูตรภายใน
สถานศึกษา 

- งานหลักสูตรทวิภาค ี

2. สนับสนุนครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน ได้พัฒนา
ความรู้และทักษะที่
เก่ียวข้องกับสาขา
วิชาชีพของตนเองให้
สูงข้ึน 

- สถานศึกษาฝึกอบรมครูผู้สอนให้
มีความรู้และทักษะในด้าน
วิชาชีพของตนเอง ตรงตาม
สาขาวิชาชีพที่สอนทั้งภายใน
และภายนอก 

- สถานศึกษาฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีทักษะตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ          
แต่ละบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก 

- สถานศึกษาฝึกอบรมผู้เรียนใน
ด้านการพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพของตนเอง 
ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนทั้ง
ภายในและภายนอก 

- จัดให้มีการนิเทศการสอนของ
ครูผูส้อน ทุกภาคเรียน 

- ครูผูส้อนได้ผลการประเมิน
ผู้สอนโดยนักเรียนเพ่ิม
สูงข้ึนทุกคน 

- บุคลากรทางการศึกษา มี
ผลการประเมินการท างาน
ประจ าปี มีคะแนนที่สูงข้ึน
ทุกคน 

- ผู้เรียนทุกคนมีผลการเรียน
ในหมวดทักษะวิชาชีพ 
และวิชาชีพเฉพาะ มีผล
การเรียนที่สูงข้ึน จน
สามารถผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดได้ 

- ครูผูส้อนทุกคนได้รับการ                
ผลการประเมินนิเทศการ
สอนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

- งานพัฒนาครูบุคลากร
และผู้เรียนทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

- งานนิเทศการสอน 
- กิจกรรม Com Camp 
- กิจกรรม English 

Camp 
- กิจกรรม Maketing 

Camp 
- กิจกรรม Accounting 

Camp 
- กิจกรรมวันครสิมาสต์ 
- โครงการสง่เสริมรักการ

อ่านและการใช้ห้องสมุด 

- โครงการวานิชนิทรรศ 

- งานบริการด้านวิชาการ
วิชาชีพสู่ชมชน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- งานส่งเสริมนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจับ
ของครูและผู้เรียน 

- โครงการทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน ได้
จัดท านวัตกรรม 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ให้
มากข้ึน เพ่ือน าไป
เผยแพร่ และส่งเข้า
ประกวดตามหน่วยงาน
ภายนอกให้ได้รับรางวัล
ที่สูงข้ึน 

- สถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยของครู และ
ผู้เรียน 

- คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งต้ังจัดหาวิทยากรที่มีความรู้
ทางด้านการสร้างนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของครู และผู้เรียน
เพ่ือให้ครูสามารถสร้าง
นวัตกรรมและงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ 

- จัดประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของครู และผู้เรียน
ภายในวิทยาลัยฯ  

- คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งต้ังคัดเลือกผลงานที่ได้รับ
รางวัลภายใน  และส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของครู และผู้เรียน 
แข่งขันภายนอกท้ังระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

- ส่งเสริม สนับสนุนครู และ
ผู้เรียนในด้านเวลาและให้
ผลตอบแทนหรือทุนการวิจัย 
เพ่ือให้ครูและผู้เรียนได้มีเวลา
และโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมและงานวิจัยให้มาก
ข้ึนและมีคุณภาพ 

- ครูผูส้อนต้องจัดท า
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 
รายวิชาท่ีสอน 

- ครูและผู้เรียนทุกคนได้รับ
การอบรมการสร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัย สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงาน
ภายนอกได้มากกว่า                 
ร้อยละ 80 

- สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
ทุกคนได้จัดท าผลงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัย เพ่ือส่งเข้าร่วม
ประกวดกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ
อย่าน้อยปีการศึกษาละ 10 
ชิ้น ข้ึนไป 

- ครูได้รับรางวัลจากการ
ส่งผลงานเข้าประกวดหรือ
แข่งขันในระดับจังหวัดข้ึน
ไป อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 3 ชิ้น 

- ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
ส่งผลงานเข้าประกวดหรือ
แข่งขันในระดับจังหวัดข้ึน
ไปอย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 3 ชิ้น 

- งานส่งเสริมนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของคร ู

- งานส่งเสริมนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของ
นักเรียน 

- งานเผยแพร่ผลงานครู
และนักศึกษาท่ีมีผลงาน
ดีเด่น 

- งานส่งเสริมผู้เรียนเข้า
แข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก  
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- สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือหา

แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

4. ปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานภายในฝ่าย
วิชาการ ให้เป็นไปตาม
วงจรคุณภาพ (P D C A) 
ให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านวิชาการให้
สูงข้ึน สามารถผ่าน
เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกได้ 

- จัดประชุมบุคลากรภายในฝ่าย
เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือ
สอบถามปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา   

- ติดตาม ตรวจสอบเพ่ือสอบถาม
ความคืบหน้า และปัญหาของ
การปฏิบัติงาน 

- ปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการทางด้านวิชาการแก่
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ปกครองและหน่วยงาน
ภายนอก ให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

- จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
บริการและให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- จัดท าแบบประเมินความ             
พึงพอใจการให้บริการของฝ่าย
วิชาการ ท้ังด้านบุคลากร ด้าน
การให้บริการ ด้านอ านวยความ
สะดวกเรื่องเอกสาร และด้าน
อื่นๆ 

- วิเคราะห์ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในฝ่ายวิชาการ 

- สรุปผลด้านการปฏิบัติงาน
ภายในฝ่าย พร้อมเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนา
ระบบการท างานให้ดีย่ิงข้ึน
ต่อไป 

- ควรมีการจัดประชุม
ภายในฝ่ายอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครัง้ และบันทึก
รายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

- ได้รับการประเมินความ            
พึงพอใจจากครู  บคุลากร 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้ที่
มีส่วนเก่ียวข้อง  โดยมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย  
3.51 – 5.00  ร้อยละ 70 
ข้ึนไป 

- บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการฝึกอบรมด้าน
การบริการและใหค้วามรู้
ด้านจรรยาบรรณ ร้อยละ 
100 

-  งานบริหารจัดการภายใน
ฝ่ายวิชาการ 

5. พัฒนาวิธีการในการ
จัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา ให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนที่
สูงข้ึน และครูผู้สอนมี
คุณภาพมากข้ึน  

- จัดหาครูที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ 
ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการคิดค้น
ข้อมูลทางวิชาการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิที่
สูงข้ึน หรือกิจกรรมทางวิชาการ

- ครูผูส้อนทุกคนได้รับการ
ฝึกอบรมในด้านการ
จัดการเรียนสอนอย่าง
หลากหลาย หรือ การ
สร้างกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้น่าสนใจ  และการ

- งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

- งานส่งเสริมนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของคร ู
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ในด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนด้าน
การเรียน 

- คัดเลือกครูที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ 
ที่มีคะแนนสูงตามเกณฑ์จาก
คะแนนประเมินการสอนของครู 
โดยผู้เรียน เป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิ  โดย
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ 

- สถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการส าหรับตรวจ 
ติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนในด้านต่างๆ 
เช่น การเข้าสอนตรงเวลา  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน  
การควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมกับการเรียน             
การสอน  

- สถานศึกษาฝึกอบรมครูผู้สอน
ในด้านการจัดการเรียนสอน
อย่างหลากหลาย หรือ การ
สร้างกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจ  และการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ให้ครูผูส้อนในสายวิชาจัด
ชั่วโมงสอนเสริมให้แก่ผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ในแต่
ละวิชา โดยประสานงานกับ
ฝ่ายวิชาการในการจัด
ตารางสอนเสริม 

- ฝ่ายวิชาการจัดชั่วโมงปรับ
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้น
ปวช.1 ในช่วงเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม 
 

ให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ                   
ร้อยละ 100  

- ครูผูส้อนทุกคนได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้หลากหลาย มี
กิจกรรมที่น่าสนใจ   

- ผู้เรียนมีความต้องการที่จะ
เข้าเรียนทุกวิชาและมีผล
การเรียนที่ผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 70 

- สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน  เช่น  
กิจกรรมสอนเสริมผู้เรียนที่
มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
ในแต่ละวิชา โดยต้อง
พัฒนาผลการเรียนของ
ผู้เรียน ให้ได้รับเกรดเฉลี่ย
สะสมตามเกณฑ์ของ                
แต่ละระดับชั้น 

- ผู้เรียนระดับปวช.1 ที่
ได้รับการเรียนปรับพ้ืนฐาน
ในช่วงปิดภาคเรียนเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม มี
การปรับตัวในการเรียนได้
ดีข้ึน 

- ครูที่ปรึกษาเย่ียมบ้านของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้นที่มี
ปัญหาในด้านต่างๆ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครัง้ 

- จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนอย่างน้อย           
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

- งานส่งเสริมนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของ
นักเรียน 

- โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน 
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- สถานศึกษามอบหมายให้

ผู้รับผิดชอบต้ังแต่ครูที่ปรึกษา 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์  จัดท า
แบบสอบถามส าหรับผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียน หรือที่จะ
มาลาออกกลางคัน เพ่ือน ามา
สรุปผลและประชุมกับ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
หาทางแก้ไขปัญหา 

- สถานศึกษามอบหมายให้ฝ่าย
กิจการนักศึกษาและครูที่
ปรึกษา จัดท าโครงการเย่ียม
บ้านของผู้เรียนที่มปีัญหา  

- สถานศึกษาจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือรับฟังนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอน ปัญหา
ของผู้เรียน และรับทราบ       
ผลการเรียนของผู้เรียน 

6. ส่งเสริมผู้เรียน ให้ได้
ออกไปแข่งขันทาง
วิชาการวิชาชีพจาก
ภายนอกให้มากข้ึน เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน มี
หน้าท่ีส่งผู้เรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพ
ภายนอก 

- สถานศึกษาส่งเสริม และ
สนับสนุนด้านเวลา ด้าน
ยานพาหนะ และเงินทุนในการ
ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการและวิชาชีพจาก
ภายนอกทุกครั้ง 
สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลการ
เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกใน
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ อย่าง
สม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 

- ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม 
และสนับสนุนด้านเวลา
ด้านยานพาหนะ และ
เงินทุนจากสถานศึกษาใน
การเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายนอก 

- ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ภายนอก ทั้งระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ
เพ่ิมมากข้ึน 

- สถานศึกษาได้น าข้อมูล
ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
ประเภทต่างๆ ตลอดปี
การศึกษา เผยแพร่ใน

- โครงการทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ
ภายใน/ภายนอก 

- งานส่งเสริมผู้เรียนเข้า
แข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- งานเผยแพร่ผลงานครู
และนักศึกษาท่ีมีผลงาน
ดีเด่น 
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เว็บไซต์วิทยาลัยฯ  อย่าง
สม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 

- สถานศึกษาได้น าข้อมูล
ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
ประเภทต่างๆ ตลอด                         
ปีการศึกษา ติด
ประชาสัมพันธ์หน้า
วิทยาลัยฯ อย่างสม่ าเสมอ 

7. ส่งเสริม สนับสนุน และ
หาแนวทางให้ผู้เรียนได้
จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

- สถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบการจัดท าโครงการที่
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
กับชุมชน ซึ่งต้องมีบุคลากรใน
ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย 

- สถานศึกษาจัดท าสัญญาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือจะได้จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนให้
ครบทุกสายวิชา และครบตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- แต่ละสายวิชาสามารถ
จัดท าโครงการที่ให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพกับ
ชุมชนตรงตามสาขา
วิชาชีพ ท้ังภายในและ
ภายนอก ปีละ 2 ครั้ง 

- แต่ละสายวิชาต้องมีการ
จัดท าสัญญาความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกตรง
ตามสาขาวิชาชีพ  ครบทุก
สายวิชา อย่างน้อย 2-3  
หน่วยงาน 

- งานบริการด้านวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชน
ภายในสถานศึกษา 

- งานบริการด้านวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชน
ภายนอกสถานศึกษา 

8. จัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบผู้เรียนที่จบ
การศึกษาและได้งานท า
ภายใน 1 ปี ให้มีจ านวน
ที่สูงข้ึนและเชื่อถือได้ 

- แต่งต้ังผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า เพ่ือให้จัดเก็บข้อมูลผู้
จบการศึกษาได้อย่างละเอียด
และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

- จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าท่ีเก็บ
ข้อมูลอย่างละเอียด โดย
สามารถกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ ได้ 

- สร้างกลุ่มใน Facebook  
เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้เข้ามากรอก
ข้อมูลการมีงานท า 

- จัดเก็บข้อมูลผู้จบการศึกษาใน
วันงานวานิชสัมพันธ์ และวันที่
มารับใบรบ. 

- รวบรวมข้อมูลผู้จบ
การศึกษาและได้งานท า
ภายใน 1 ปี ครบถ้วน             
ทุกปีและบันทึกใน
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

- รวบรวมข้อมูลผู้จบ
การศึกษาและได้งานท า
ภายใน 1 ปี  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 ของผู้จบ
การศึกษาในปีน้ันๆ 

- กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ/           
วานิชสัมพันธ์ 

- งานติดตามผู้เรียนที่จบ
การศึกษา 

9. แก้ไขและปรับปรุงตัว
บ่งชี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

- แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขตัวบ่งชี้ที่

- ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ท่ีมี
ผลต้ังแต่ระดับพอใช้ ต้อง

- กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมให้แก่ผู้เรียน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา  

ได้ระดับพอใช้ ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

- ประชุม วางแผนการด าเนินงาน 
โดยแบ่งคณะท างานออกเป็น
ชุดๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

- ด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผล 
เพ่ือแก้ไขปัญหา  

ปรับปรุง ต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาซ้ า และ
มีผลการประเมินที่ผ่าน
เกณฑ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

3.  งานด้านกิจการนักศึกษา 
1.  ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความตระหนักถึง

ความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักการใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองตามหลัก
ประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์และเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นผู้ท่ีมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ และคุณธรรม 

3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย  และร่วมกัน
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. หาแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

6. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากสารเสพติดและความเส่ียงทางด้านสังคม 
 

ตารางที่  3 แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวัง ในด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ี                        
พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความ

จงรักภักดีและเทิดทูนใน
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ มี
ความตระหนักถึงความ
เป็นประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข รู้จักการใชส้ิทธิ
และเสรีภาพของตนเอง
ตามหลักประชาธิปไตย 
 

- จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ
กิจกรรมวันพระราชสมภพ ร.10 พ่ือ
เทิดพระเกียรติแก่สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.10 

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงค าว่าประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักการ
ใช้สิทธิ เสรีภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้อง เช่น การเลือกหัวหน้าห้อง  
การเลือกหัวหน้าเวร หัวหน้ากลุ่ม 

- ผู้เรียนมีความตระหนักและ
แสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
รู้จักการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของตนเองตามหลัก
ประชาธิปไตย อยู่ในระดับ
พอใช้ข้ึนไป มากกว่า                    
ร้อยละ 75 ของผู้เรียน
ทั้งหมด 
 

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

- กิจกรรมวันพระราช
สมภพ ร.10 

- กิจกรรมส่งเสริมประชา    
ธิปไตยในสถานศึกษา 

- งานการเลือกต้ังนายก
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 



 

 

86 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
การเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้ครผูู้สอนได้สอดแทรก
ความรู้ด้านประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ในการเรียนการสอนของทุกรายวิชา 

- ผู้เรียนทุกคนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ด้วย
การแสดงออกท่ีแสดงให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิต
สาธารณะ รู้จักการ
บ าเพ็ญประโยชน์และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมเป็น
ผู้ที่มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ และ
คุณธรรม 

- จัดกิจกรรมและงบประมาณด้านการ
บ าเพ็ญประโยชน์และให้ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงให้
แต่ละสายวิชาเป็นผู้ส่งผู้เรียนออกไป
บ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนตามเกณฑ์
ที่ทาง สมศ.ก าหนด 

- จัดท าบันทึกความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนมี
สถานที่ที่ได้ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ 
เช่น วัด สวนสาธารณะ เป็นต้น 

- ส่งเสริม ผู้เรียนที่กระท าความดี    ให้
เป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องจาก
ครู ผู้เรียนและบุคคลต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

- ครูผูส้อนมีการสอดแทรกคุณธรรม
ให้แก่ผู้เรียน ในทุกรายวิชา เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ  อดทน ซื่อสัตย์ 
และมีจิตสาธารณะ 

- จัดท าคู่มือนักเรียนและนักศึกษา มี
กฎระเบียบที่ชัดเจน  

- จัดกิจกรรมปลูกฝังใหค้วามรู้  ในเรื่อง
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ  
อดทน มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีจิต
สาธารณะ ท้ังในและนอกห้องเรียน 

- ผู้เรียนในแต่ละสาขาได้
ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมดใน
สาขาน้ันๆ 

- ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมในกลุ่ม
เสี่ยงมีอัตราการกระท า
ความผิดลดลงเมื่อเทียบปี 
ต่อปี 

- ผู้กระท าความดีได้รับการ 
ยกย่องและมีจ านวนเพ่ิม
สูงข้ึน 
 

- กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม 

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันพระราช

สมภพ ร.10 
- กิจกรรมวันแห่เทียน

จ าน าพรรษา 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- งานส่งเสริมกจิกรรมสภา

นักเรียน 
- ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 
- งานคัดเลือกนักเรียน

นักศึกษาพระราชทาน 
 

 

3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาไทย และ
ร่วมกันรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีและ

- สนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน 

- จัดกิจกรรมที่สง่เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีของไทย โดยให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย 

- ผู้เรียนมีความตระหนักและ
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
และร่วมกันรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย ไม่น้อยกว่า            

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันแห่เทียน

จ าน าพรรษา 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมส่งเสริม
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ภูมิปัญญาไทย - ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์

- สนับสนุนผู้เรียนให้เข้าแข่งขัน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากภายนอก 
เช่น สวดสรภัญญะ มารยาทไทย เป็น
ต้น 

ร้อยละ 90 
- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับ

ทางสถานศึกษา ในด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ของไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

คุณธรรมให้แก่ผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความ 

สามารถพิเศษดีเด่นของ
ผู้เรียน 

- งานคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษาพระราชทาน 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดอบรมความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนทุกคน 

- ครูผูส้อนสอดแทรกความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
แผนการสอนล่วงหน้า ทุกรายวิชา 

- จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้และ
เกิดทักษะ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าร้อยละ 75 ของ
ผู้เรียนทั้งหมด 

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. หาแนวทางในการรักษา
ความปลอดภัยและ
ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
ผู้เรียน โดยก าหนดความเสี่ยงและ
แนวทางในการป้องกันปัญหาในด้าน
ต่างๆ  

- ประสานงาน ขอความร่วมมือและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้เรียน เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆ 
เพ่ือป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทและมั่ว
สุมของผู้เรียน 

- ครู บุคลากรและผู้เรียนทุก
คน มีความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน ร้อยละ 100 

- สถานศึกษาได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ปกครอง 
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ว่ามีความปลอดภัยและ
ป้องกันเหตุได้เป็นอย่างดี 

- งานบริหารความเสี่ยง  
ภายในสถานศึกษา 
 

6. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขภาพที่ดี ปลอด
จากสารเสพติดและ
ความเสี่ยงทางด้านสังคม 

- จัดครูฝ่ายปกครอง ครูเวร ดูแล
ผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ในช่วงเวลาเช้า พักกลางวันและหลัง
เลิกเรียน 

- ประสานงานกับฝ่ายบริการการศึกษา 
ดูแลด้านอาคารสถานที่ ที่เป็นจุด
เสี่ยงกับผู้เรียน ให้ท าการซ่อมแซม 
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านยา
เสพติด การต้ังครรภ์ก่อนวัย การมั่ว
สุมก่อความเดือดร้อนร าคาญ เล่น
การพนัน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

- ผู้เรียนมีพฤติกรรมความ
เสี่ยงที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
เมื่อเทียบสถิติปีต่อปี 

- ผู้เรียนมีพฤติกรรมความ
เสี่ยงทุกด้านลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง เมื่อเทียบสถิติ         
ปีต่อปี 

- สถานศึกษาได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ปกครอง 
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ว่ามีความปลอดภัยและ
ป้องกันเหตุได้เป็นอย่างดี 

- งานตรวจสาร            
เสพติด 

- งานบริหาร ความเสี่ยง
ภายในสถานศึกษา 

- กิจกรรมกีฬาส ี
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬา

ภายใน 
- งานการแข่งขันกีฬา

ภายนอก 
- ชมรมนันทนาการ 
- ชมรมถ่ายภาพและวีดีโอ 
- ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 



 

 

88 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงในแต่ละด้าน เพ่ือดูแลผู้เรียนได้
อย่างทั่วถึง 

- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้เรียน 
และสารเสพติด รวมทั้งกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการให้แก่ผู้เรียน 

- ติดตาม สอดส่องผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงและประสานงานกับทาง
ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 

- วิเคราะห์ ประเมินผลและสรปุผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

- กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม 

 
 

4.  งานด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
1.   ปรับปรุง อาคารเรียนและสถานท่ีในบริเวณสถานศึกษาให้มีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้เหมาะแก่

การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
2.   พัฒนางานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณสถานศึกษา ให้มีความร่มรื่น เพื่อให้

ผู้เรียนได้มีท่ีส าหรับพักผ่อน หย่อนใจ เพิ่มมากขึ้น 
3.  จัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ และมีความเพียงพอพร้อมในการใช้

งานอยู่เสมอ 
4.  จัดหาและแบ่งงานให้แก่คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน 
 

ตารางที่ 4 แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวัง ในด้านอาคารและสถานท่ี 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ปรับปรุง อาคารเรียน
และสถานที่ในบริเวณ
สถานศึกษาให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย 
เพ่ือให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ของผู้เรียนในทุก
ระดับชั้น 

- จัดท าแผนเพ่ือปรับปรุง และซ่อมแซม
อาคารเรียน และสถานที่ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ 

- ผู้รับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบ 
สภาพอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ทุกอย่างในทุกๆ วัน เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
เข้ามาดูแลสถานที่ให้พร้อมส าหรับ

- ครู บุคลากรและผู้เรียน
ภายในวิทยาลัยฯ มีความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ           
ต่างๆ มากกว่าร้อยละ 95 

- ครูและผู้เรียน มีความพึง
พอใจในอาคารเรียนและ
สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ ว่า
มีความสะอาดปลอดภัย 
เหมาะแก่การเรียนรู้ ใน
ระดับพอใช้ข้ึนไป ไม่น้อย

- งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานซ่อมบ ารุงรักษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
การใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ก าหนดระเบียบการแจ้งปัญหาของ
อาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิดให้ครู บุคลากรและผู้เรียนทุกคน
ได้รับทราบอย่างชัดเจน และทุกคน
สามารถแจ้งให้ฝ่ายบริการทราบได้
โดยตรง 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีป้องกันหรือ
ระงับเหตุจากอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายกับครูและผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 

- ส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันอุบัติภัย 
โดยหน่วยงานภายนอกให้แก่ผู้เรียน
และครูเป็นประจ าทุกป ี

กว่า ร้อยละ 75  

2. พัฒนางานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับ
ภูมิทัศน์ในบริเวณ
สถานศึกษาให้มีความร่ม
รื่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีที่
ส าหรับพักผ่อน หย่อน
ใจ เพ่ิมมากข้ึน 

- จัดท าแผนการอนุรักษ์และปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ  

- ส ารวจและออกแบบการจัดตกแต่ง
ภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ 

- ผู้รับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบและ
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาดูแลสถานที่
ให้พร้อมส าหรับการใช้งานได้
ตลอดเวลา 

- จัดตกแต่งบริเวณอาคารเรียน และ
สถานที่ภายในบริเวณสถานศึกษาให้
มีความสวยงาม ร่มรื่น รวมทั้ง จัดหา
สถานที่ที่น่ังพักผ่อนให้มากข้ึน 

- จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมให้
ครูและผู้เรียนทุกคนได้มีจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์และปฏิบัติตาม 

- ปรับปรุงสถานที่ให้มีความสวยงามอยู่
เสมอ 

- จัดท าแบบส ารวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีต้องใช้ในการเรียนการสอน 
ทั้งของครูและผู้เรียน 
- วางแผนในการจัดหาหรือซ่อมแซมให้

อยู่ในสภาพดี พร้อม  ใช้งาน ได้

- ครูและผู้เรียน มีความ     
พึงพอใจด้านการ           
อนุรักษ์และการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  ในระดับดีข้ึนไป ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70 

- งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตลอดเวลา 
- ผู้รับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบและ

แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาดูแลวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการใชง้านได้
ตลอดเวลา 

- จัดหาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ของ
ครูและผู้เรียนให้มีความเพียงพอ
พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

3. จัดหาและปรับปรุงวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมใชง้าน
และมีอย่างเพียงพอใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

- จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจใน
การใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ จากครูและ
ผู้เรียน และสรุปผลความพึงพอใจ
และความต้องการเพ่ือท าแผนในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

- ครูและผู้เรียน มีความ            
พึงพอใจ ในวัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งานและมีอย่าง
เพียงพอ ในระดับพอใช้ข้ึน
ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- งานพัสดุอุปกรณ์ 
- งานซ่อมบ ารุงรักษา 

4. จัดหาและแบ่งงานให้แก่
คนงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการ
ท างาน   

- จัดท าโครงสร้างการบรหิารงาน
ภายในฝ่าย โดยก าหนดบทบาท
หน้าท่ีและงานที่ต้องท าอย่างชัดเจน 
- ก าหนดแผนการบริหารงานและคนให้

เหมาะสม โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและการแบ่งงานที่เป็นธรรม 
- จัดหาหรือทดแทนด้านแรงงานได้

อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้
ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
- มีการตรวจสอบการท างานในทุก

ข้ันตอนและมีความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

- ครูและผู้เรียน มีความ            
พึงพอใจ ในการบริการ
อ านวยความสะดวก ความ
สะอาดของสถานที่ให้พร้อม
ใช้งาน ในระดับดีข้ึนไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- งานบริหารจัดการ
ภายในฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 
5.  ด้านบุคลากรและการบริการ 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของบุคลากรและงานเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
2. จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรงตามสาขาวิชาชีพ หรือตามความถนัดได้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่ออัตราส่วนท่ีทางกระทรวงฯ ได้ก าหนดไว้ รวมถึงสรรหาและจัดสรรงานของเจ้าหน้าท่ีให้ได้ท างานตรง
ตามความสามารถของตนเอง 

3. พัฒนาระบบการท างานภายในฝ่ายธุรการ ในด้านการเงิน เอกสารและด้านบุคลากรให้มีความเท่ียงตรง 
ถูกต้องและใช้เวลาในด าเนินงานให้น้อยลง เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ท่ีเข้ามาติดต่องานให้มากขึ้น 
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ตารางที่ 5  แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวัง ในด้านบุคลากรและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของ
บุคลากรและงาน
เอกสารต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง
สารสนเทศของงานธุรการให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
- พัฒนาบุคลากรภายในงาน

ธุรการให้มีความรู้และความ
เข้าใจในระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานมากข้ึน 
- จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ ท่ี

ช่วยในการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลให้สามารถค้นหาได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

- การค้นหาข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาในด้านต่างๆ มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้  
- บุคลากรภายในสถานศึกษา มี

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของฝ่ายธุรการ ด้านการสืบค้น
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
มากกว่าร้อยละ 80 

- งานสารสนเทศภายใน
องค์กร 

- งานธุรการ 

2. จัดหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ตรง
ตามสาขาวิชาชีพ 
หรือตามความถนัดได้
อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่ออัตราส่วน
ที่ทางกระทรวงฯ ได้
ก าหนดไว้ รวมถึงสรร
หาและจัดสรรงาน
ของเจ้าหน้าท่ีให้ได้
ท างานตรงตาม
ความสามารถของ
ตนเอง 

- คัดเลือกครูที่จบการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาชีพที่ต้องการให้
เข้ามาสอนผู้เรียน ตาม
สาขาวิชาต่างๆ  
- ส่งเสริมให้ครูได้รบัการอบรมให้

มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมมาก
ข้ึน 

- ครูสอนตรงตามสาขาวิชาชีพ หรือ
ตามความถนัดในแต่ละสาขา
วิชาชีพ ร้อยละ  100 
- อัตราส่วนของครูต่อผู้เรียน

ทั้งหมดและอัตราส่วนของครูใน
สาขาวิชาต่อนักเรียนในสาขาวิชา 
อยู่ในเกณฑ์ที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานบริหารงานบุคคล 

3. พัฒนาระบบการ
ท างานภายในฝ่าย
ต่างๆ  ในด้านการ
บริการ การเงิน 
เอกสารและด้าน
บุคลากร ให้มคีวาม
เท่ียงตรง ถูกต้องและ
ใช้เวลาในด าเนินงาน
ให้น้อยลง เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่
ผู้ที่เข้ามาติดต่องานให้
มากข้ึน 

- ปรับปรุงการให้บริการแก่บุคคล
ที่เข้ามาติดต่อให้มีความสุภาพ 
รวดเร็ว และสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ 
- ปรับปรุงการรับส่งเอกสารข้อมูล

ทั้งทางจดหมายและสื่ออิเล็ก
ทรอนิกทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ให้มีความรวดเร็ว
ทันต่อการปฏิบัติงาน 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ด้านธุรการการเงิน โดยเฉพาะ
ด้านการจัดเก็บเงิน

- ผู้เข้ามาติดต่องานธุรการ มีความ
พึงพอใจในการให้การบริการ
มากกว่าร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีอัตราการจ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตรงตามเวลาท่ี
ก าหนดมากข้ึน อย่างน้อย            
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการรับ

จ่ายเงิน จากฝ่ายธุรการ มีความ
พึงพอใจในระบบการรับจ่ายเงินที่
รวดเร็วและถูกต้อง ตรงต่อเวลา

- งานบริหารงานภายใน
ฝ่ายธุรการ 
- งานรับ-ส่งเอกสารทัง้

ภายในและภายนอก  
- งานสารสนเทศภายใน

องค์กร 
- งานธุรการการเงิน 
- งานการบัญชี 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของผู้เรียน 
ให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้องมากข้ึน 

- พัฒนาและปรับปรุงงานของ
บุคลากรในด้านการให้บริการ
ของฝ่ายต่างๆ ให้มีการท างานที่
รวดเร็ว สุภาพอ่อนน้อม และมี
ประสิทธิภาพให้มากข้ึน 

มากข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80  
- ครู บุคลากรและผู้เรียน รวมถึงผู้

มาติดต่องานฝ่ายธุรการ มีความ
พึงพอใจในการบริการที่สุภาพ 
รวดเร็ว และประทับใจ มากกว่า
ร้อยละ 80 

 
6.  งานด้านการประชาสัมพันธ์ 

1. พัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนท่ีเข้ามาติดต่องานภายในฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วและความประทับใจมากขึ้น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ีและผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 

3. พัฒนาและหาแนวทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกให้เป็นท่ีรู้จัก
ได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

 
ตารางที่ 6  แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวัง ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. พัฒนาและปรับปรุงการ

ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครอง ครูและ
นักเรียนที่เข้ามาติดต่อ 
ได้รับความสะดวกสบาย 
รวดเร็วและเกิดความ
ประทับใจมากข้ึน 

- จัดท าแผนพัฒนางานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ โดยแต่งต้ังคณะ
กรรมการฯ ให้รับผิดชอบในการ
คิดวางแผนในการพัฒนา 
- พัฒนาและปรับปรุงห้อง

ประชาสัมพันธ์ให้มีความสะอาด 
สวยงามเหมาะสมกับการต้อนรับ
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนที่เข้า
มาติดต่องานภายในฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
- พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของงาน

ประชาสัมพันธ์ในทุกๆ ด้านให้เป็น
แบบสารสนเทศ และน าข้อมูลที่
จัดเก็บมาวิเคราะห์จัดท าเป็นสถิติ 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาการท างานต่อไป 

- ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนที่
เข้ามาติดต่อ ได้รับความ
สะดวกสบาย รวดเร็วและเกิด
ความประทับใจ มีมากกว่า
ร้อยละ 80  
- นักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อมี

จ านวนที่สูงข้ึนมากกว่า            
ร้อยละ 20 ต่อปีการศึกษา 
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ

นักเรียนที่มาสมัครและมอบ
ตัว เป็นระบบสารสนเทศ ท่ี
สามารถสืบค้นได้ง่าย ถูกต้อง
และรวดเร็ว 

- ผู้ปกครองและนักเรียน 
รวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดต่อภายใน
สถานศึกษา รู้จักวิทยาลัยฯ 

- งานประชาสัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 

- พัฒนาและปรับปรุงการให้การ
บริการแก่ผู้เข้ามาติดต่อให้ดูน่า
ประทับใจมากย่ิงข้ึน 
- ลดข้ันตอนในการด าเนินงานที่

เก่ียวกับการรับสมัครให้น้อยลง 
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ
ให้มากข้ึน 
- หาแนวทางหรือวิธีการในการ

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครอง 
นักเรียน สถานศึกษาและ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การรับเข้ามาศึกษาต่อใน
สถานศึกษา ให้มีวิธีการที่
หลากหลายมากข้ึน 

จากการประชาสัมพันธ์ที่มาก
ข้ึน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและผู้เรียน ได้มี
ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน 

- จัดท าแผนพัฒนางานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์ 

- จัดท าประชาสัมพันธ์ผู้เรียนที่
ได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่น 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก  

- สนับสนุนให้ครูและบุคลากร 
ผู้เรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมรับ
สมัครผู้เรียนที่เข้าเรียนใหม่  
- พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้

เข้าถึงชุมชนในกลุ่มเป้าหมายให้
มากข้ึน ด้วยการท าโครงการ/
กิจกรรมที่มุง่เน้นด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนหรือการให้
การบริการแก่ชุมชนให้มากข้ึน 

- ครู บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี รวมทั้งผู้เรียนทุก
คน รับทราบและเข้าใจใน
แนวทางทางการศึกษาต่อและ
ข้ันตอนระเบียบของการรับ
สมัครได้เป็นอย่างดี 

- ครู บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี รวมทั้งผู้เรียนทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมคัร
นักเรียนของทางวิทยาลัยฯ  
 

- งานประชาสัมพันธ์ 

3. พัฒนาและหาแนวทางใน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาให้แก่
บุคคลภายนอกให้เป็นที่
รู้จักมากย่ิงข้ึน โดยใช้สื่อ
ต่างๆ และใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลาย 

- ประชุมและจัดท าแผนการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 
- จัดสรรงบประมาณในการจัดท า

สื่อและการโฆษณาตามช่องทาง
ต่างๆ เช่น Facebook Website
ของวิทยาลัยฯ ป้ายโฆษณา เป็น
ต้น 

- ผู้เรียนของสถานศึกษาท่ีมี
ผลงานดีเด่น ได้เป็นที่รู้จักของ
ผู้ปกครองและชุมชน จนได้รับ
การกล่าวถึงในวงกว้างมาก
ย่ิงข้ึนและเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้คนโดยทั่วไป 

- งานประชาสัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 - สอดแทรกการประชาสัมพันธ์ใน

เรื่องที่ส่งเสริมความสามารถของ
ครู ผู้เรียน และการจัดการเรียน
การสอน ท่ีได้รับรางวัล ผ่านทาง
สื่อต่างๆ  ให้มากข้ึน ในทุกๆ 
โอกาสที่สามารถจะกระท าได้ เช่น 
วันปฐมนิเทศ วันไหว้ครู วัน
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย     
เป็นต้น  

 
7.  งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดท าการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพฯ 

 2. พัฒนาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตารางที่ 7 แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และผลส าเร็จท่ีคาดหวัง ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

การจัดท าการติดตามและ
การประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพฯ 

- วิเคราะห์และประสานงานการ
จัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชน  อาชีวศึกษา
จังหวัด และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

- วิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุป 
ประเมินผล และรายงานผล 
โครงการ/กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติ
งานประจ าป ี

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฎิบัติงาน
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้
เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ 

- ตรวจสอบและติดตามการ
ด าเนินงานตามฝ่ายต่างๆ 
รวบรวมผลงานจัดท า SAR 
รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ได้อย่างมี
คุณภาพและครบถ้วนในทุก
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพ่ือส่ง

- งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

2. พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดสรรงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

- จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ 
ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่
อาจท าให้การด าเนินงานไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเรง่
แก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

- ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รายงานผลเป็นรายงานประเมิน
ตนเอง 

- ก าหนดแผนงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ให้
ครอบคลุมต่อการบริหารจัดการใน
ทุกๆ ด้าน 

- จัดท าแผนงบประมาณความพร้อม
ด้านทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่  
งบประมาณ  สิ่งอ านวยความ 
สะดวก 

- จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
โดยพิจารณาจากงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของรัฐบาล 
งบประมาณของทางสถานศึกษา 
ความจ าเป็นหรือความส าคัญของ
งานน้ันๆ รวมถึงความต้องการของ
ครู บุคลากรและผู้เรียนเป็นหลัก 

- วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
ในแต่ละปี โดยพิจารณาถึงความ
จ าเป็นและสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย 

- สรุปผลและน ามาปรับปรุงแก้ไขใน
ปีการศึกษาถัดไป 

- ผู้รับผิดชอบในงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถ
จัดท าผลงาน โครงการ 
กิจกรรม ต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ส าเร็จและมี
คุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดได้ครบถ้วน  

- งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับ
งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทั้งภายในและ

- งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลส าเร็จที่คาดหวัง โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้

รองรับการจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและ
ภายนอก 

- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา และตัวชี้วัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
ของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  

- วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ภายนอก ในทุกมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 
 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรัชญา  
  วิทยาลัยฯ มุ่งหมายท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ามาศึกษาภายในวิทยาลัยฯ  มีความสามารถ โดยจะ
เน้นประโยชน์ให้เกิดกับผู้เรียนมากท่ีสุด จึงได้ต้ังปรัชญาไว้ว่า  “เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้น า คุณธรรม
ส านึก” โดยมีความหมายว่า 

 เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยฯ ท่ีจะได้ให้ผู้เรียนทุกระดับมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ มีความรู้ความสามารถ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้
อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพสามารถก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์ จน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในท่ีสุด 

 คิดประดิษฐ์ผู้น า หมายถึง เจตนารมณ์ของวิทยาลัยฯ  ท่ีต้องการให้ผู้เรียนสามารถก้าวขึ้นเป็น
ผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควรด้วยการกระตุ้นการเป็นผู้น าของผู้เรียน ให้สามารถก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานต่อไป สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน 
เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงาน เช่น การส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เพียบพร้อมท่ีจะเป็นผู้น าต่อไปในอนาคต 
ได้แก่ การพัฒนากิริยามารยาท การพูด การฟัง การท างานร่วมกันเป็นทีม  การระดมความคิด การแสดงความ
คิดเห็นอย่างถูกต้องเหมาะสมในโอกาสต่างๆ โดยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม
ของไทยได้อย่างกลมกลืนและสุภาพเรียบร้อย 

 คุณธรรมส านึก หมายถึง ผู้เรียนทุกระดับนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในทาง
ธุรกิจและมีภาวะความเป็นผู้น าตามความหมายข้างต้นแล้ว วิทยาลัยฯ ยังมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้เรียนได้น าเอาศักยภาพท่ี
มีอยู่ในตัวดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีอยู่ในจิตส านึกท่ีดี แล้วจะไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือต่อส่วนรวม แต่กลับจะกลายเป็นผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามซึ่งเป็น
อันตรายอย่างมาก 

 1.2  วิสัยทัศน์     
  มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพท่ีเป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ 

 1.3  พันธกิจ (Mission)  คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดต้ังขององค์กร ท่ีจะด าเนินการใน
ระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงาน ขององค์กรหรือบริษัทก็ได้  ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจของ
องค์กรคืออะไร อะไรคือส่ิงท่ีองค์กรต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะแสดง ส่ิงท่ีองค์กรก าลังให้บริการแก่ลูกค้า
อยู่ท้ังผลิตภัณฑ์และบริการ 
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 ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าพันธกิจ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
อีกท้ังยังบ่งบอกถึงความต้องการท่ีวิทยาลัยฯ ต้องการให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแบ่ง
พันธกิจได้ดังนี้ 

1. จัดระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน 
3. สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
4. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร  สถานท่ี  และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
5. จัดให้มีส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
6. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม มีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี สามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 1.4  นโยบาย 
  “ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายท่ีดีท่ีสุด” 
 1.5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “เป็นท่ีพึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลก าไร” 
 1.6 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ” 
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1.7 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
   รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

งบประมาณรับ – จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรบัการเรียนการสอน 1,533,840 20.35  

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม 

99,965 1.33  

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด 
การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

393,153.38 5.22  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

394,690 5.24  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 83,700 1.11  

รวมรายจ่าย 2,505,348.38 33.25  

 
แหล่งข้อมูล :  งานการเงิน 

งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าเส่ือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือน และเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ในสถานศึกษา ปี 2560  =  7,536,572.32  บาท 
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2. การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เม่ือวันที่  22 มีนาคม – 7 
เมษายน 2560 
1.  สถานศึกษาควรท าความเข้าใจการ

กรอกข้อมูลหลักฐานพื้นฐานของ
สถานศึกษา เพื่อจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียน 

2. สถานศึกษาควรอธิบายให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

3. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายของ
วิทยาลัย ควรส ารวจการเข้าถึงข้อมูลท่ี
ผ่านระบบเครือข่าย และระบบ
อินเตอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอ 

1. เชิญประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. ท าค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลหลักฐาน
ในฝ่ายและสายวิชาต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน 

3. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่าย
ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ และเตรียม
วางแผนบ ารุงรักษา    
 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเข้าใจใน
การกรอกข้อมูลพื้นฐาน
ได้ดีมากขึ้น 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีได้ดีมากขึ้น 

3. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
เครือข่ายของวิทยาลัย 
ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ระบบเครือข่ายและ
ระบบอินเตอร์เน็ต ให้
ทุกคนสามารถใช้งานได้ 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
เม่ือวันที่ 24,25,27 มกราคม 2557 
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริม 

สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้มากขึ้น 

1. ท าค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลหลักฐาน
ในฝ่ายและสายวิชาต่างๆ อย่างชัดเจน 

2. จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจการ
กรอกข้อมูลหลักฐานพื้นฐานของ
สถานศึกษา เพื่อจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียน 

3. จัดประชุมช้ีแจงให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อฝึกการวิเคราะห์
ข้อมูลหลักฐานในแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งช้ี 
 
 
 

1. ครูและบุคลากรเข้าใจ
การกรอกข้อมูลเพื่อ
จัดท ารายงานประเมิน
ตนเองมากขึ้น 

2. ครูและบุคลากรจัดท า
ข้อมูลส่งงานประกันได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  
เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม  2559 
1. ควรน าผลสรุปจากการติดตามการได้

งานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษาออกเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ 
หรือระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์
ความส าเร็จของการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาได้ทางหนึ่ง  และ
เผยแพร่กับผู้ปกครอง ผู้เรียน ในวัน
ปฐมนิเทศ การแนะแนว 

2. แบบสอบถามในการส ารวจข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษาควรปรับปรุงให้ส่ือ
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การ
ถามห้อง ..... ควรถามสาขาท่ีจบ  
เพราะห้องอาจเปล่ียนแปลงได้ 
เนื่องจากสถานศึกษาเปิดหลักสูตร
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เท่านั้น 
และมี 4 สาขางานเหมือนกันท้ัง
ระดับปวช. และปวส. แล้วแบ่ง
หน้ากระดาษเป็น 2 ส่วน แยกระดับ
ปวช. ปวส. และแบบสอบถามท่ีระบุ
สาขาท่ีเกี่ยวข้องซึ่งวงเล็กไว้หลายท่ี 
และยังกล่าวว่า “ตามวงเล็บข้อก่อน 
หน้า” อาจไม่ต้องกล่าวไว้ แต่ให้
ความหมายไว้ก่อนว่า สาขาท่ี
เกี่ยวข้องในการท างาน  สาขาท่ี
เกี่ยวข้องในการศึกษา หมายถึง
.................... 

1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
เพื่อพิจารณาผลการเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ น ามาปรับปรุงวิธีการ 
และขัน้ตอนในการติดตามผู้เรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

2. ปรับปรุงแบบสอบถามและวิธีการใน
การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาให้มี
ความครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มากขึ้นและมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการฯ ท่ีได้ให้ไว้  

3. ขยายช่องทางในการติดต่อกับผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้มากขึ้น เช่น Line 
Facebook เป็นต้น เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

4. เผยแพร่ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เกี่ยวกับการได้งานท า การศึกษาต่อ 
ในเว็บไซต์ และ Facebook ของ
วิทยาลัยฯ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์
ในโอกาสต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย  

5. เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีมี
งานท าหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น การอบรม สัมมนา  
เป็นต้น  

6. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจกับ
สถานประกอบการเครือข่ายของ ทาง
วิทยาลัยฯ เพื่อจะได้ส ารวจ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ

1. ผู้รับผิดชอบสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาได้
จ านวนเพิ่มมากขึ้น 

2. วิทยาลัยฯ ได้คัดเลือก
และส่งครูเข้าประกวด
ผลงานวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก และได้รับ
รางวัลเพิ่มมากขึ้น 

3. วิทยาลัยฯ ได้จัดสรร
งบประมาณด้านการ
บริการวิชาการ และ
วิชาชีพ ให้กับแต่ละ
สาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ส่วนแบบสอบถามในหน้า 2 ท่ีถามถึง 
การประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (...............) และการ
ประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชา     
อื่นๆ อาจถามเพียงจุดเดียวว่า 
- ประกอบอาชีพอิสระ (โปรดระบุ

ลักษณะของงานท่ี
ท า)............................ เนื่องจาก
ผู้ตอบประเภทนี้มีน้อย ควรให้เขา
ตอบอย่างชัดเจน เพื่อสถานศึกษา
จะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ไว้
ศึกษาได้ เพราะถ้าสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้จะท าให้ไม่
ตกงาน อาจวิเคราะห์ได้ว่า ความรู้
วิชา เรื่องใดท่ีได้จากการเรียน
น่าจะสนับสนุนให้สร้างสรรค์งาน
อิสระได้ดี 

3. การสร้างเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการ ควรเก็บข้อมูลด้าน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา การนิเทศผู้มีงานท าใน
สถานประกอบการ และการเก็บ
ข้อมูลติดตามภาวะการมีงานท า 
สถานศึกษาสามารถใช้โอกาสนี้
ประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อจะได้ส ารวจ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้วย เพื่อน าข้อมูล
มาพัฒนาผู้เรียนในปีต่อๆ ไป หรือใช้
ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสม
ต่อไป 

การศึกษาด้วย เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนา
ผู้เรียนในปีต่อๆ ไป หรือใช้ในการปรับ
หลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป 

7. ด้านการท างานวิจัยของครูและผู้เรียน 
ทางสถานศึกษาได้จัดประชุม
คณะกรรมการงานวิจัยและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้วางแผนการท างานวิจัยท้ัง
ของครูและผู้เรียนให้มีความถูกต้อง
ตามแนวทางในการท างานวิจัย ให้
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมได้ รวมท้ังให้สามารถ
น าไปแข่งขันให้ได้รับรางวัลให้มากขึ้น 

8. แต่งต้ังคณะกรรมการการท างานวิจัย 
โครงงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท้ัง
ของครูและผู้เรียน โดยมีผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน รวมท้ังต้องจัดส่งงานวิจัย
โครงงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท้ัง
ของครูและผู้เรียนเข้าแข่งขันใน
หน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย 

9. ด้านการบริการวิชาการวิชาชีพ ทาง
สถานศึกษาได้เพิ่มงบประมาณในการ
ด าเนินงานให้แต่ละสาขาวิชาให้มาก
ขึ้น  

10. จัดประชุม ช้ีแจง ท าความเข้าใจกับครู
ผู้รับผิดชอบให้แบ่งหน้าท่ีให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน คิดหัวข้อ
การให้บริการ แบ่งกลุ่มออกไป
ปฏิบัติการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน
การบริการวิชาการวิชาชีพให้มากขึ้น 
และต้องให้ผู้เรียนในแต่ละสาขา
ออกไปให้บริการฯ ครบทุกคน และมี
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
4. ครูที่ปรึกษาควรศึกษาขั้นตอนการ

จัดท าผลงาน โครงงาน นวัตกรรม 
และส่ิงประดิษฐ์จากสถานศึกษา             
อื่นๆ จะท าให้มีหัวข้อโครงงานท่ี
หลากหลายและพัฒนาคุณภาพของ
ผลงานโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์
ได้ 

5. สถานศึกษาควรติดตามข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาท่ีเปิด
สอนท่ีมีการจัดประกวดผลงาน
โครงงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าผลงาน
โครงงาน นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์
เข้าแข่งขันในระดับภาคและ
ระดับชาติได้มากขึ้น 

6. ภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
ควรจัดหาผู้มีประสบการณ์ช่วยใน
การจัดท าผลงานวิจัยจากวิทยาลัย
เครือข่าย เพื่อเพิ่มจ านวนผลงานวิจัย 
หรือช่วยพัฒนาจัดท าเป็นส่ือการ
สอนในรายวิชาท่ีสอน 

7. ควรมีผู้รับผิดชอบหรือเป็นแกนน าใน
การด าเนินการจัดส่งผลงานวิจัยครู
ไปประกวดกับภายนอกสถานศึกษา
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานสร้างช่ือเสียงให้กับ
สถานศึกษา 

8. สถานศึกษาควรจัดโครงการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพที่จัดให้ผู้เรียนได้
เป็นผู้ปฎิบัติ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้

ช่ัวโมงตามท่ีก าหนด 
11. ให้ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสรรหาสถานท่ี

ท้ังสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่างๆ 
ให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ รวมท้ังไม่ให้แต่ละสาขาวิชา
มีการบริการท่ีซ้ าซ้อนกัน หรือไป
ให้บริการซ้ าท่ีเดียวกันครบตามท่ี
ก าหนด 

12. ส่วนงานวางแผนและประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีการปรับเปล่ียนวิธีการ
ด าเนินงานในส่วนของการสร้างความ
เข้าใจและตีความหมายของแต่ละ            
ตัวบ่งช้ี โดยให้ครู เจ้าหน้าท่ี บุคลากร
มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน 

13. แต่งต้ังให้มีผู้รับผิดชอบมาตรฐานและ
ตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและวางแผนเช่ือมโยงระหว่าง
ตัวบ่งช้ีในภาพรวมทั้งสถานศึกษา 

14. สถานศึกษาได้จัดประชุมกับสถาน
ประกอบการต่างๆ เพื่อท าสัญญา
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน เพื่อให้เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เรียนทุกสาขาวิชาชีพในการออกฝึก
ประสบการณ์จริง การฝึกงาน หรือจัด
กิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยให้มี
ช่ัวโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
สอดคล้องกับสาขางานมากยิ่งขึ้น  
และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน คิดหัวข้อการให้บริการ 
แบ่งกลุ่มออกไปปฏิบัติการท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  และเกิด
การฝึกทักษะของผู้เรียนแต่ละสาขาวิ
ชีพ จึงคุ้มค่าเกิดประโยชน์ทุกฝ่าย 

9. สถานศึกษาควรด าเนินการโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพ ตาม
ประเด็นการพิจารณาท้ัง 5 ประเด็น 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มี
ส่วนร่วม ครบตามจ านวนช่ัวโมงท่ี
ก าหนด โดยให้บริการแก่ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรอืน่ และ
สถานศึกษาอื่น ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ครบทุกประเภท อย่างน้อย
ประเภทละ 2 แห่งต่อป ี

10. จัดท าสมุดบันทึกการฝึกทักษะเรียนรู้
รายบุคคลของผู้เรียน เพื่อเก็บข้อมูล
การปฎิบัติตามโครงการ/กิจกรรม ใน
การเข้าร่วมบริการวิชาการ วิชาชีพ
ได้พัฒนาทักษะเรื่องใด ให้ใคร ท่ีไหน 
เมื่อไร อย่างไร ผลเป็นอย่างไรทุกปี
การศึกษาตามหลักสูตรท่ีเรียนใน
สถาบันแห่งนี้ อันเป็นหลักฐานการ
เรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปได้ 

11. สถานศึกษาต้องท าความเข้าใจกับ
เกณฑ์แต่ละตัวบ่งช้ี การประกัน
คุณภาพทางการศึกษาของสมศ. 
และวางแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนและ
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
บริบทของสถานศึกษา ควรมี
คณะกรรมการด าเนินการในแต่ละ
ตัวบ่งช้ีให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และวางแผนเช่ือมโยงระหว่างตัวบ่งช้ี
ในภาพรวมทั้งสถานศึกษา 

12. อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา/สาขา
งานต่างๆ การเลือกหัวข้อในการ
อบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
ท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพของผู้เรียน 
และต้องท าความเข้าใจให้ผู้ด าเนิน
กิจกรรมในสาขาวิชา/สาขางานใน
การจัดเก็บเอกสาร การศึกษาดูงาน
ต้องมีรายงานสรุปผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และต้องมี
หนังสือขอความร่วมมือหรือหนังสือ
ตอบรับความร่วมมือด้วย 

13. สถานศึกษาควรท าสัญญาความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ 
หน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดรับ
กับจ านวนผู้เรียนทุกสาขาวิชาชีพใน
การออกฝึกประสบการณ์จริง และ
การฝึกงาน หรือจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย เกิดทักษะวิชาชีพ 
ตรงกับสภาพจริงในการท างาน 
ดังนั้น ควรวางแผนการจัดกิจกรรม
ได้เหมาะสม เช่น 

-  ปวช.1 ร่วมสมทบกับรุ่นพี่ เรียนรู้
ออกภาคสนามการฝึกให้บริการ
วิชาการ วิชาชีพ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
- ปวช.2 และ ปวส.1 ฝึก

ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ 3-5 วัน (ให้ได้ ปวช.
20 ช่ัวโมง ปวส. 10 ช่ัวโมง อาจจัด
ตารางเรียนครึ่งวันออกภาคสนาม) 
เป็นการเรียนรู้เตรียมการฝึกงาน
ตามหลักสูตรด้วย 

- ปวช.3 และ ปวส.2 เป็นการ
ฝึกงานตามหลักสูตร ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นภาคเรียนท่ี 1 และ 2 
สลับกัน สาขาต่างๆ ขณะเดียวกัน
มีช่วงเวลาให้ผู้เรียนน าทักษะท่ี
ได้รับ และความรู้จากการเรียน มา
บูรณาการจัดบริการวิชาการ 
วิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ 
และสามารถท าโครงงานได้อย่าง
สร้างสรรค์เกิดคุณค่าเป็นการสร้าง
ความเช่ือมั่น สมรรถนะในวิชาชีพ
ของตนเองเมื่อส าเร็จการศึกษาไป
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อได้
อย่างมีคุณภาพ 
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ตอนท่ี 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา สาขางานเป็นท่ี            
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ 

และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายในหน่ึงปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 92.09 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ร้อยละ  76.62 
 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่             
พีงประสงค์ เฉลี่ย 3.51-5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ 86.36 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ 86.36 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ 86.36 

 
การด าเนินงาน 

1. วันท่ีผู้ส าเร็จการศึกษามารับใบรบ. หรือในวันท่ีมารับใบประกาศนียบัตร ทางฝ่ายวิชาการ ให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษากรอกแบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาว่าได้ไปศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระ  หรือท างานท่ีใด ซึ่งเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการใช้สรุปสถิติ และเป็นข้อมูลส าหรับจัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2. ทางฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการส่งแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ตามท่ีได้
ให้ข้อมูลไว้ โดยใช้วิธีส่งจดหมายทางไปรษณีย์ , การโทรศัพท์สอบถาม , การใช้ช่องทาง Social Network  ไปยัง
หน่วยงาน  สถานประกอบการผู้รับบริการ ไปท างาน และสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จไปศึกษาต่อ 

3. น าข้อมูลท่ีได้มารวบรวม สรุปผล  (ตามตารางภาคผนวก 1.1) 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และวานิชสัมพันธ์ 
2. งานติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 
4, 5 รวม 4 ข้อ 

4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 
รวม 3 ข้อ 

3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น  และยังได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล 
สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาให้ข้อมูล 

2. สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครบถ้วน ส่งผลท าให้ได้รับความพึงพอใจ
จากสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานหรือศึกษาต่อ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

-ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
-ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2560 

ปวช. 

พาณิชยกรรม    
การบัญชี 54 35 64.81 
การตลาด 70 48 68.57 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86 43 50.00 
ภาษาต่างประเทศ 34 25 73.53 

รวม ปวช.  244 151 61.89 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ปวส. 

บริหารธุรกิจ    
การบัญชี 36 25 69.44 
การตลาด 62 35 56.45 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 67 35 52.24 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0 0 0.00 

รวม ปวส.  165 95 57.58 
รวมทั้งหมด 409 246 60.15 

 
แหล่งข้อมูล :  งานสถิตินักเรียน นักศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) 

การด าเนินงาน 
1. ฝ่ายวิชาการจัดท าสรุปสถิติผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ  
2. สถานศึกษามอบหมายให้ครูที่ปรึกษาได้ติดตามผู้เรียนท่ีขาดเรียนสม่ าเสมอ มาเรียนสายเป็นประจ า  

หรือไม่ท างานส่งในรายวิชาต่างๆ  โดยโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรง 
3. สถานศึกษาจัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน มีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนต่ า

กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  การเยี่ยมบ้านของผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ  ทุกช้ันปี  การมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพย์  กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
3. งานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา 

4. งานบริหารความเส่ียง 

5. งานอาจารย์ที่ปรึกษาคาบโฮมรูม 

6. งานแจ้งจบการศึกษาของผู้เรียน 
7. งานสถิติผู้เรียนของสถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพ 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

 สูตรค านวณ   ค่าคะแนน  =  
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน

80
 x 5 

    =  
60.15

80
 x 5    

    =   3.76 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 ดีมาก 

3.51 – 4.50 ดี 

2.51 – 3.50 พอใช ้

1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 

0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.76 ดี 

 
จุดเด่น   

1. ทางวิทยาลัยฯ จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริม ปรับเกรดรายวิชาท่ีผู้เรียนมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ทุก
ภาคเรียน 

2. ทางวิทยาลัยฯ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ครูท่ีปรึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลของ
นักเรียนท่ีมีความประพฤติอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผลการเรียนต่ าให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อหาแนว
ทางการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ท้ังนี้จะมีการประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาควบคู่
ไปด้วยเสมอ   โดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Application Line , Facebook  เป็นต้น 

3. จัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน มีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ครูที่ปรึกษามีการติดตามเยี่ยมบ้านของผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ  ทุกภาคเรียน ในทุกระดับช้ัน   

4. จัดหาทุนการศึกษาจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกให้แก่ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี อุปนิสัยดีและ
ขาดแคลนทุนทรัพย์   เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ   

5. จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนในด้านการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ รวมทั้งมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี อุปนิสัยดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
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จุดที่ควรพัฒนา   
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ท้ังจาก

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2. จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาให้เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาท่ีผลการเรียนดี อุปนิสัยดี

และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการเรียนเพิ่มข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา    

- ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
มี 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ 
และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

มี 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของ            
แต่ละกลุ่ม 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมกีารนิเทศและเสริมแรง 

ไม่ม ี

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนด
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ไม่ม ี

 
การด าเนินงาน 

1. วิทยาลัยฯ ได้รับนโยบายจากต้นสังกัด เพื่อด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ได้ก าหนดไว้ในแผน
ปฎิบัติงานประจ าปี 

2. สถานศึกษาจัดส่งอาจารย์เข้าร่วมการประชุม เครือข่ายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ต่อการขับเคล่ือนการเสริมสร้างคุณธรรม เมื่อวันท่ี 29 -30 เมษายน 2561 ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปทุมธานี 

3. สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน    
4. จัดกิจกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วมบวชเนกขัมมะ ณ วัดป่ามณี

กาญจน์  และนิมนต์พระมาเทศนาท่ีวิทยาลัยฯ เป็นประจ าทุกปี 
5. เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม  2560 เวลา 9.30 น.  นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี            

ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลท่ี 10  เพื่อไปทอดถวายยังท่ีชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสังวร
พิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)  โดยมีผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป 
ร่วมกิจกรรมท าบุญทอดกฐินพระราชทาน 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน 
2. กิจกรรมท าบุญตักบาตรภายในวิทยาลัย 
3. กิจกรรมท าบุญทอดกฐินพระราชทาน 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3  3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 

 
จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   เช่น  นิมนต์พระมาบรรยายธรรม   กิจกรรมท าบุญตักบาตร เดือนละ 2 ครั้ง 
ในวันพฤหัสบดี 

2. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ค าขวัญ  และนโยบายของวิทยาลัย ไว้ใน
ห้องเรียน และหน้าอาคารเรียน 

3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอหน้าแถวหลัง
เคารพธงชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตาม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยให้มีการนิเทศและเสริมแรงในทุกกลุ่ม เพื่อน ามาพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้ดีมากยิ่งขึ้น 

2. ต้องมีการประเมินผลการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ กลุ่ม  
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   
 -ไม่ม ี

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  

 
การด าเนินงาน 

1. ผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการด าเนินการโครงการต่างๆ ตามนโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด   

2. ผู้อ านวยการร่วมกับผู้บริหารน านโยบายไปพิจารณา และก าหนดโครงการไว้ในแผนปฎิบัติงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา 

3. ผู้อ านวยการประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้มอบหมาย แก่
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ในวาระการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจ าปี 1/2560 การประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย  ครั้งท่ี 1/2560 และ 2/2560 

4. ผู้อ านวยการประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้มอบหมาย  แก่
ผู้ปกครอง และผู้เรียน ในวันประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

5. ผู้อ านวยการ ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ โดยอนุมัติ
โครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
2. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด

มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
มี 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารได้ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี 

3. ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายและด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่ายงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

มี 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 
มี 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพัฒนาต่อไป 

มี 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3  3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
จุดเด่น 

1. ทางวิทยาลัยฯ มีการจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา 
2. มีการเชิญชวนนักศึกษาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
3. จัดให้มีการเลือกต้ังนายกและรองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 25 

กันยายน 2560 และเผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
4. ผู้บริหารมีความตระหนักและพยายามด าเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ให้ประสบผลส าเร็จตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด โดยประชุมช้ีแจง ครู บุคลากร ในวิทยาลัยฯ และส่ง
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเข้ารับการอบรมความรู้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ท่ีจัดโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างสม่ าเสมอ 

5. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับจังหวัด ระดับภาค  และ
ได้รับรางวัลจากการประกวก แข่งขันหลายประเภท เช่น การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า ระดับปวช. 
“The Marketing Challenge”  การแข่งขันการประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  การแข่งขันการ
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ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  การแข่งขันการประกวดรักการ
อ่านภาษาไทย  การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  การแข่งขันการ
ประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ต้องท ารูปเล่มกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ท่ีประกอบด้วย กิจกรรมการ
พัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” “คนเก่งและมีความสุข”  ท่ีประกอบด้วยแผนพัฒนา 5 แผน ตาม
เป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. เชิญวิทยากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร ครู บุคลากร เรื่องการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเด่น 
1. ทางวิทยาลัยฯ เห็นความส าคัญของค าสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 จึงก าหนดให้มีโครงการ และมีการด าเนินโครงการตามแผนงาน ในปีการศึกษา 
2559,2560 

2. ผู้บริหารมีความตระหนักและพยายาม สนับสนุนให้มีการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งเป็น
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ เช่น 

3.1 การอบรมเรื่อง การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 
สาขาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตพอเพียงกับเกษตรพอเพียง โดยศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน (ศูนย์ศรียวง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี) 

3.3 กิจกรรมพอเพียงตามค าสอนพ่อหลวง เช่น จัดนิทรรศการ จัดบอร์ดค าสอนของพ่อหลวง การ
ตอบค าถามชิงรางวัลหัวข้อค าสอนพ่อหลวง การพับถุงยาจากกระดาษใช้แล้ว กิจกรรมรักการออม เป็นต้น 

3.4 การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัด
ราชบุร ี
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ต้องมีการเร่งรัดพัฒนาตามขอบข่ายการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้าน
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. เชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน 
2. ให้ความรู้ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับรายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

พอเพียง 
3. ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

จุดเด่น 
1. วิทยาลัยฯ ตระหนักว่าการออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญในการจัดการศึกษา จึงก าหนดให้มีโครงการ

ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 
2. มีการด าเนินงานโครงการท่ีประกอบด้วยกิจกรรมและงาน คือ การมอบหมายหน้าท่ีและการปฏิบัติ

หน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา การเยี่ยมบ้านผู้เรียน งานมอบทุนการศึกษา กิจกรรมเครือข่ายบผู้ปกครอง งานส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน และงานตรวจสารเสพติด 

3. จัดท าสถิติการออกกลางคันของผู้เรียนในแต่ละปี และน ามาเปรียบเทียบ สรุปผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สร้างความตระหนัก พยายามให้ทุกฝ่าย ได้ช่วยกันลดปริมาณจ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
2. ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันด าเนินงานตามกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างเต็มท่ี 
3. สร้างทัศนคติท่ีดีของผู้เรียนท่ีมีต่อการศึกษาเล่าเรียน 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม เกี่ยวกับปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
เพราะท าให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา การเสียโอกาสของผู้เรียน ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร เช่น 
ความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ซึ่งต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อันเป็นคุณสมบัติของผู้เรียนท่ีดี เพราะสามารถท าให้
ประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องออกกลางคันเนื่องจากไม่จบการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 

การด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาได้เปิดรับสมัครครูท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตรงกับรายวิชาหรือสาขางานท่ีสอน เพื่อเข้ามา

ปฏิบัติงานสอนอย่างเคร่งครัด 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง ท้ังทางด้าน

การศึกษาต่อ การฝึกอบรม  การประชุมวิชาการท้ังใน 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 "การพฒันาผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา" 

 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
2551 แล้วแต่กรณี 

1:28 
ตามเกณฑ์ 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

ร้อยละ 100 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 91.67 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี 

ร้อยละ 19.44 
ไม่ตามเกณฑ์ 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ

คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ 58.14 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 ดี 

 
จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯ มีการก ากับ ดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

2. วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนอย่างต่อเนื่อง 

3. วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ                                 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดประกวด ด าเนินงานจัดการคัดเลือก  และจัด
ประกวดผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ ประจ า             
ปีการศึกษา 2560  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยให้ได้รับรางวัลต้ังแต่ระดับสถานศึกษาจนถึงระดับชาติ และมีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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จุดที่ควรพัฒนา    
-ไม่มี 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. เกณฑ์อัตราก าลังของครูต่อจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น ในสถานศึกษาเอกชน
ต่างๆ อาจจะมีเกณฑ์ท่ีสูงกว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมีความจ าเป็นและ
เล็งเห็นถึงภาระหน้าท่ีในงานต่างๆ ซึ่งมีมาก จึงต้องให้มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมากขึ้น  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  
  

ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็น

ค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
งบด าเนินการ = 
7,536,572.32 

มี 

2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

1,533,840 20.35 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

99,965 1.33 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

391,153.38 5.19 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกฬีาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

394,690 5.24 

 
การด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเป็นประจ าทุกปี และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้
ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

2. สถานศึกษาประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติการใช้แผนงบประมาณ 
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3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ของวิทยาลัยฯ 

4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ใช้งบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานบริหารการเงินและงบประมาณ 
2. งานบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพของสายวิชา 
4. โครงการวานิชนิทรรศ 
5. กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชนแ์ก่สังคม 
6. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 
9. โครงการด้านกีฬาและนันทนาการ 
10. โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพของผู้เรียน 
11. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น    

1. มีการจัดท าแผนปฎิบัติงานประจ าปีเป็นประจ าทุกปี 
2. สถานศึกษาก ากับ ดูแล ให้ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างคุ้มค่า 
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จุดที่ควรพัฒนา    
-ไม่มี 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทุนในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆ เนื่องจากสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ไม่มีเงินทุนมากพอท่ีจะจัดท าโครงการได้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 

สวยงาม และปลอดภัย 
มี 

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

มี 

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารงุรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่าง
น้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดต้ังโปรแกรม  Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

มี 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

มี 

 
การด าเนินงาน 

1. งานอาคารสถานท่ี ได้ท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานส ารวจครุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน  ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 

2. ฝ่ายวิชาการร่วมมือกับหัวหน้าสายวิชา แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าตารางเรียน ตารางการใช้อาคาร
เรียน ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่างๆ อย่างชัดเจน 

3. งานอาคารสถานท่ี มีการก ากับ ดูแลด้านความสะอาด ปลอดภัย เรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเดินตรวจอาคารสถานท่ีทุกวัน  และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการตรวจความสะ อาดของอาคาร
สถานท่ี 
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4. มีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของวิทยาลัยฯ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
4. โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
5. โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
6. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 
7. งานบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น 

1. มีการจัดท าโครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 

2. มีการจัดท าโครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานของวิทยาลัยฯ 
เพียงพอ 
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3. มีการจัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

4. มีการจัดอบรมครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้เรียน เรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
5. ศูนย์วิทยบริการมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีหนังสือให้บริการหลากหลาย  ตรงต่อความต้องการ

ผู้ใช้บริการมากข้ึน มีจ านวนผู้ใช้บริการมากข้ึนดูได้จากสถิติการยืม-คืน ท่ีมากขึ้น  
6. มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทุกปี  ประมาณปีละ 25-30 เครื่อง ขึ้นอยู่กับความต้องการใน

แต่ละป ี
7. วิทยาลัยฯ ใช้ระบบเครือข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้บริการทางด้าน
งานทะเบียน งานผลการเรียน งานการเงิน ประวัตินักเรียน โดยมีครูและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโดยตรง ท าให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง และทันต่อความต้องการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มระบบสัญญาณเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. จัดหาและแบ่งงานให้แก่คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   

-ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

มี 

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษา
ดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ  1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

1 : 5 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

มีครบทุกสาขา 

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 
100 คน 

1 : 25 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครภุัณฑ์ หรือสิง่อื่น ๆ อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 
รายการ 

จ านวน  34 รายการ 

 
การด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาจัดท าแผนงานโครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. สถานศึกษาจัดท าหนังสือส่งตัวเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละสาขาได้เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ กับ
หน่วยงาน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

3. สถานศึกษาได้ท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เพื่อจัดการศึกษา
ด้านระบบทวิภาคี 

4. สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมี
หน้าท่ีสรรหา คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

5. สถานศึกษาให้ผู้บริจาคเขียนแบบแสดงความจ านงบริจารทุนการศึกษา (กรณีมาด้วยตนเอง) หรือ
แจ้งความประสงค์บริจาคเงินผ่านผู้บริหารของวิทยาลัยฯ (กรณีไม่สามารถมาด้วยตนเอง) 

6. ให้ผู้แทนผู้รับเงินบริจาคทุนการศึกษา เขียนรายละเอียดในส่วนส าหรับตัวแทนผู้รับบริจาคใน
ส่วนท้ายของแบบแสดงความจ านงบริจาคทุนการศึกษา  และเจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 

7. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ด าเนินการแจ้งผู้ปกครอง และผู้เรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาท า
หนังสือขอรับทุนการศึกษา และรับทราบข้อปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองต้องดูแลนักเรียน  
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นักศึกษา ในด้านผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดี หรือดีมาก มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในกฎระเบียบของ
วิทยาลัยฯ หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตนได้ตามท่ีระบุไว้ ทางผู้ปกครองต้องยินยอมให้ทางวิทยาลัยฯ ยกเลิก
ทุนการศึกษาได้ 

8. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาได้
ครบทุกสาขาวิชา 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานส่งตัวผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
2. กิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีของแต่ละสายวิชา 
3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4. งานพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (สัมมนา-อบรม-ประชุม) 
5. งานมอบทุนการศึกษา 
6. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายท้ังในและนอกประเทศ (การรับบริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา) 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น   

1. สถานศึกษาจัดท าแผนงานโครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อ
จัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ศึกษาดูงานเป็นประจ าทุกปี 

2. ผู้เรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้เรียนมาเรียนได้อย่างสม่ าเสมอ 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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5. ผู้เรียนไม่ลาออกกลางคัน 
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและครอบครัวให้ดีขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา   

1. ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เพื่อให้มีการสนับสนุนบริจาคทุนการศึกษามากขึ้น 
2. ผู้เรียนท่ีมีฐานะยากจนไม่กล้าแสดงเจตจ านงเพื่อขอทุนการศึกษา 
3. สร้างเสริมและปลูกฝังผู้ท่ีได้รับทุนมีความกตัญญูรู้คุณ 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. ปลูกฝังให้ผู้รับทุนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
2. ส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
3. ผู้ท่ีได้รับทุนต้องมีจิตส านึก ขยันหมั่นเพียร และอดทนเพื่อเรียนให้จบหลักสูตร 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ี

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู ทุกคน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

มี 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
 (1)  การระบุปัญหา 
 (2)  การระบุวัตถุประสงค ์
 (3)  วิธีการด าเนินการ 
 (4)  การเก็บข้อมูล 
 (5)  การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

มี 

 

การด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดท าแผนการสอนล่วงหน้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ทุกรายวิชา มีการท าบันทึกหลังการสอน และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน    
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

2. สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า เพื่อตรวจ 
ประเมินการใช้โครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปี 

3. สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ได้ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ส่งแผนการสอนล่วงหน้าให้
หัวหน้าสายวิชาตรวจสอบทุกสัปดาห์ และรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบอีกครั้งทุกภาคเรียน 
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4. ฝ่ายวิชาการมีการจัดฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา" เมื่อ
วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 

5. สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน จัดท างานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาการ
เรียนการสอน ในรายวิชาท่ีสอน ปีการศึกษาละ 1 รายวิชา  โดยก าหนดส่งทุกปีการศึกษา 

6. ฝ่ายวิชาการตรวจสอบผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดกับหน่วยงาน
ภายนอก  และน าไปใช้ประโยชน์ 

7. สถานศึกษาให้รางวัลแก่ครูผู้สอนท่ีได้รับการคัดเลือกงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งประกวดภายนอก 
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอน 

8. ฝ่ายวิชาการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจนิเทศการสอน   จัดตารางนิเทศการสอนครูผู้สอนทุกคน และ
ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้านิเทศการสอนครูผู้สอนทุกเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง คนละ 1 วิชา มีการ
วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินการนิเทศ ประกาศผลคะแนนการนิเทศให้แก่ครูผู้สอน และรายงานต่อผู้อ านวยการ
ทราบ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
2. งานการนิเทศการสอน 
3. งานตรวจโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า 
4. ประชุมผู้บริหาร ครูทุกภาคเรียน 
5. การประเมินการท างานของครู และบุคลากรทุกปี 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 ดีมาก 
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จุดเด่น 
1. วิทยาลัยฯ ได้ก ากับ ดูแลให้ครูผู้สอนทุกคน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

2. วิทยาลัยฯ ได้ก ากับ ดูแลให้ครูผู้สอนทุกคน จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
และมีการบันทึกหลังการสอน  และน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

3. วิทยาลัยฯ ได้ให้ครูผู้สอนทุกคน ได้รับการนิเทศการสอนทุกปีการศึกษา อย่างน้อย  1 รายวิชา โดยมี
การวัดผล ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบและน าผลมาปรับปรุงแก้ไขเป็นรายบุคคล 

4. วิทยาลัยฯ ได้ให้ครูผู้สอนทุกคน  จัดท างานวิจัยในช้ันเรียนทุกปีการศึกษา อย่างน้อย 1 รายวิชา เพื่อ
แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา  

5. วิทยาลัยฯ มอบรางวัลแก่ครูที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยภายนอก เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาผลงานวิจัยครูให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อส่งประกวดภายนอกให้ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา    

-ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

มี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผล
ไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 

มี 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี 
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ไม่ครบทุกสาขา 

 
การด าเนินงาน 

1. แจ้งให้หัวหน้าสายวิชารับทราบเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับสถาน
ประกอบการ โดยรับข้อมูลบางส่วนจากการออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานท่ีผ่านมา และสอบถามครูผู้สอน
เพื่อร่วมพัฒนา 

2. แต่ละสาขาวิชาต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแต่ละวิชา และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

3. จัดการเรียนการสอนตามเทคนิค และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
4. ใช้เครื่องมือประเมินผลตามระเบียบวัดผล และให้เหมาะสมกับรายวิชา 
5. เสนอแผนเพื่อขออนุญาต/อนุมัติการใช้แผนต่อไป 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานพัฒนาหลักสูตร พัฒนารายวิชา 
2. งานการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
3. งานแบบส ารวจการใช้ส่ือ (จากฝ่ายบริการการศึกษา) และแบบประเมินความพึงพอใจในการ              

ใช้ส่ือ 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3  3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 

 
จุดเด่น 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนได้ตรงกับสถานประกอบการ 
2. มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลายหลายมากขึ้น 
3. ใช้ทรัพยากรได้เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละวิชา 
4. เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยมากขึ้น เพราะได้รับการพัฒนาจากครูผู้สอน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดงบประมาณสนับสนุนส่ือบางชนิดท่ีผู้สอนไม่สามารถผลิตเองได้ 
2. อาคารสถานท่ีส าหรับใช้ในการเรียนการสอนมีน้อย 
3. ครูผู้สอนเข้าร่วมพัฒนารายวิชายังไม่ครบทุกคน ทุกสาขาวิชา 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา     

1. จัดให้ครูผู้สอนออกไปดูงานตามสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
2. จัดให้มีผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนารายวิชามาอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ  0.39 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียน
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

16  ครั้ง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทัง้หมด 

ร้อยละ  99.08 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครัง้แรกไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ร้อยละ  87.70 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบคุคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ  12.00 

 
การด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียน เข้าศึกษาต่อระบบทวิภาคี ในระดับช้ันปวส.1 
2. สถานศึกษาเริ่มจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นปีแรก โดยได้ท าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษา  จ านวน 1 แห่ง คือ บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์  2561  มีจ านวนผู้เรียน 4 คน จากผู้เรียนท้ังหมด 1,017 คน  (ตามตารางภาคผนวก 3.3) 

3. ผู้เรียน และผู้ปกครองท่ีเข้าเรียนระบบทวิภาคี พูดคุยท าความเข้าใจระบบการเรียนการสอนกับ
ผู้แทนบริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ 

4. สถานศึกษาแต่งต้ังหัวหน้าและและผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันท่ี 10 เมษายน 
2559   

5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สาขาวิชาการตลาด) ลงวันท่ี 10 
เมษายน 2560 

6. สถานศึกษาได้จัดให้ ผู้เรียนได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรในสถานประกอบการ 
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน  และจัดให้อาจารย์ผู้สอนของแต่ละสาขาวิชา ออกนิเทศผู้เรียน 2 ครั้ง 

7. ฝ่ายวิชาการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงานเป็นประจ าทุกปี 
รวมท้ังจัดตารางการออกตรวจนิเทศ  เพื่อให้อาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนในสาขาวิชาของตนเอง และบันทึกใน
แบบตรวจเย่ียมนักเรียน นักศึกษา 
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8. สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 จัดท าโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร โดย
เน้นให้ผลงานได้น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปเล่มโครงการ  (ตามตาราง
ภาคผนวก 3.3) 

9. ฝ่ายวิชาการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงการวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
ประสบการณ์ในสาขาวิชาท่ีประเมิน  และก าหนดตารางสอบให้แก่ผู้เรียนทุกภาคเรียน 

10. สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ท่ีจะส าเร็จการศึกษา ได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้ข้อสอบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตามตารางภาคผนวก 3.3) 

11. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดในระดับต่างๆ  ตาม
ประเภทการแข่งขัน เช่น  การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  การประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (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 ส่ิงประดิษฐ์ งานวจัิยและโครงงานของผู้เรียน 
9. โครงการทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายในและภายนอก 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 ดี 
 
จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯ จัดให้ผู้เรียนได้ไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็น
ประจ าทุกปี  และจัดให้มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรียนครบทุกสาขาวิชา 

2. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน รับผู้เรียนเข้า
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้มากขึ้น 

3. วิทยาลัยฯ  จัดให้ผู้เรียนได้ท าโครงการทักษะวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาของผู้เรียน และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ครบทุกโครงการ 

4. วิทยาลัยฯ  จัดให้ผู้เรียนได้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นประจ าทุกปี  และในปีการศึกษา 2560 นี้ 
ได้เชิญผู้แทนของศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา  ผู้แทนจากสถานประกอบการ  และครูผู้สอนใน
สาขาวิชา  มาสังเกตการณ์ในวันประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกขั้นตอน 

5. วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุน ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก  การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม   การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเป็นประจ าทุกปี  และได้รับรางวัลจ านวนมากขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา ให้
เข้าใจถึงประโยชน์ของการเรียนระบบทวิภาคี  เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เรียนให้มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

-ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม  72  
 
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 
 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม  26 
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม   74  
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม   40  
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม   54   
จ านวนผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ 

 
การด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาก าหนดแผนงาน และจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ครบถ้วนทุก
ด้าน โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

2. งบประมาณการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ กับ
ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 

4. เมื่อเสร็จส้ินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม แก่
ผู้อ านวยการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. กิจกรรมไหว้คร ู
2. กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 
3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
4. กิจกรรมวันสุนทรภู ่
5. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 
6. กิจกรรมปฏิญาณตนต้านยาเสพติด 
7. กิจกรรมการอบรมโครงการปลูกจิตส านึกรักคุณแผ่นดิน 
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8. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน 
9. กิจกรรมอบรมโครงการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง โดย กอ.รมน. 
10. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนท่ีเขตบางขุนเทียน   
11. กิจกรรมลูกเสือวานิช รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
12. กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์รุ่นพี่ 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. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ เทศบาลบ้านบางม่วง 
32. กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นดาวเรือง ณ เทศบาลบ้านบางม่วง เนื่องในวันพระราชทานเพลิงศพ 

รัชกาลท่ี 9  
33. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) และวัดปรางค์หลวง 
34. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ กวาดถนนบริเวณวิทยาลัย เนื่องในวันเฉลิม                    

พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10  มีพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
35. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดอัมพวัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ               

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10  มีพระชนมพรรษา 65 
36. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท าความสะอาด ณ วัดอัมพวัน วัดสังวรพิมลไพบูลย์  

(จันทานุกูล) บริเวณถนนหน้าปากซอยวิทยาลัย 
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37. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดใต้สะพานกลับรถ ร่วมกับชุมชนหมู่  11                 
ต.บางม่วง 

38. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ เรื่อง อบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษีกับการขายออนไลน์  สายวิชาการ
บัญช ี

39. โครงการบริการวิชาชีพอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ สายวิชาการตลาด 
40. โครงการบริการวิชาชีพอบรมการท าสวนถาดในขวดโหลเพื่ออาชีพ สายวิชาการตลาด 
41. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์ และเทคนิคการน าเสนอในงานธุรกิจ   สายวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
42. ศูนย์บริการวิชาชีพซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ สายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
43. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ ส่ือสารการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหุ่นมือ สายวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
44. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ เรื่อง Learning English vsing Applications สายวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
 

ระดับคุณภาพ 
 ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น   

1. นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดี อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์
ให้กับสังคมเท่าท่ีจะท าได้ 

2. ทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ ได้จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  2 
ครั้ง/ปี  โดยได้ต้ังงบประมาณในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนในสาขาวิชา             
นั้นๆ ได้ช่วยกันคิดกิจกรรมว่าจะด าเนินการในรูปแบบใดโดยด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน 



 

 

139 

3. ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น ต้ังใจและเข้าร่วมในการท าโครงการ กิจกรรม ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเป็นอย่างดี  

4. คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณในการท าโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 

จุดควรพัฒนา   
1. บางสถานท่ีท่ีไปร่วมกิจกรรมไกลจากวิทยาลัยฯ การเดินทางไม่สะดวก 
2. การวางแผนด าเนินการกิจกรรมด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ยังมีน้อยเกินไป ซึ่งจ าเป็นต้องเพิ่มจ านวน

กิจกรรมให้มากขึ้น 
3. ปรับปรุงแผนการสอนภายในสถานศึกษาให้มีการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลกให้แก่ผู้เรียนให้มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา    
-ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากผลประเมินคุณภาพ

ภายในและผลประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
การด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)  
2. สถานศึกษาจัดท าแผนปฎิบัติงานประจ าปีเป็นประจ าทุกปี  
3. ผู้บริหาร อาจารย์  และบุคลากรร่วมกันจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งช้ีท่ีตนเอง

รับผิดชอบ โดยสรุปผล วิเคราะห์ผลส่งข้อมูลมาให้กลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รวบรวม
เขียนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

4. สถานศึกษาท าการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อน าไปก าหนดแผนการพัฒนา
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3  3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

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

 
จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ ใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ 
และสามารถผลิตนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และรวบรวมท าเป็นแผนปฏิบัติงาน และรายงานประจ าปี เป็นประจ าทุกป ี

3. วิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นขั้นตอนให้ทางผู้บริหารได้รับ
ทราบ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยเน้นด้านการด า เนินงานท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด
และเกณฑ์ท่ีทาง สมศ. ก าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ก าหนดหน้าท่ีในการตรวจสอบและแบ่งหัวข้อมาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้แก่คณะกรรมการได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้นและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

3. ปรับปรุงแบบเก็บรวบรวมข้อมูล ท่ีใช้ในการตรวจสอบงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับงานท่ีก าหนดไว้ สามารถใช้ในการรายงานผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา    

-ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
ผลการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

พัฒนา/ไม่
พัฒนา คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา  

5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน 

3.90 ดี 3.76 ดี ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

3 พอใช้ 3 พอใช้ ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 

4 ดี 4 ดี ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน  

4 ดี 5 ดีมาก พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์  และ ด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

4 ดี 5 ดีมาก พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา  

4 ดี 4 ดี ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 4 ดี 4 ดี ไม่พัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

5 ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
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จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ร้อยละ 
13 8 61.54 

 
ระดับคุณภาพ 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

 สูตรค านวณ   ค่าคะแนน  =  
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน

80
 x 5 

    =  
61.54

80
 x 5    

    =   3.85 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 ดีมาก 

3.51 – 4.50 ดี 

2.51 – 3.50 พอใช ้

1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 

0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.85 ดี 
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ตอนท่ี 4 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 5 ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 3.76 ดี 
มาตรฐานที่ 2   
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 3 พอใช้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 5 ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 4 ดี 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 5 ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 5 ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3   
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 5 ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 4 ดี 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 4 ดี 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4   
 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 5 ดีมาก 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 3.85 ดี 
 
การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ทั้งหมด 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้  สรุปผลการประเมิน
ได้ดังนี้ 

1.1.1  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”     จ านวน  8  ตัวบ่งช้ี 
1.1.2  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”      จ านวน  5  ตัวบ่งช้ี    
1.1.3  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”     จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี    
1.1.4  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”     จ านวน   -  ตัวบ่งช้ี    
1.1.5  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”    จ านวน   -  ตัวบ่งช้ี    
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2. สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 2.1 จุดเด่น   

1. คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณในการท าโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
2. ทางวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ต้องได้รับการนิเทศการสอนทุกปีการศึกษา อย่างน้อย คน

ละ 1 รายวิชา โดยมีการวัดผล ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของครูให้ดี
ยิ่งขึ้น และยังสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าส่ือการสอนเพื่อใช้ในการพัฒนาการสอนของตนเอง 

3. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรมการจัดท าแผนการสอนและช้ีแจงเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
เพื่อให้สามารถจัดท าแผนการสอนได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และหลักสูตรแกนกลาง 
และมีการตรวจประเมินผลการจัดท าแผนการสอน บันทึกหลังการสอน เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งๆ ข้ึนไป 

4. ก าหนดให้ครูต้องท าแผนการสอน บันทึกหลังการสอน และมีการประเมินผลการท าแผนการสอน 
บันทึกหลังการสอน โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ประเมินเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

5. ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านความรู้  ด้านทักษะวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีดี ดังจะเห็นได้จากท่ีครูภายในวิทยาลัยฯ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีขึ้นไป
และมีใบประกอบวิชาชีพ 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพทีต่รงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนอย่างต่อเนื่อง   

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปี 

8. ทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ ได้จัดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพกับชุมชน โดย
ได้ต้ังงบประมาณในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนในสาขาวิชานั้นๆ ได้ช่วยกันคิด
กิจกรรมว่าจะด าเนินการในรูปแบบใดโดยด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน 

9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนต้องเข้าสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
และจัดให้นักเรียนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน เข้าสอบ Pre V-NET และสอบ V-NET ทุกปี เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ทดสอบความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพของตนเองให้มีมาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนดไว้ทุกข้ันตอน 

10. สถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาได้จ านวนมากขึ้น  เนื่องจากได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาให้ข้อมูล 

11. ผู้เรียนได้รับการประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ได้รับบริการท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ดี เนื่องจากผู้เรียนได้รับการอบรมในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทักษะในการท างานท่ีดี 

12. จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของ
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ตนเอง ซึ่งนักเรียนของทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ได้เป็นจ านวน
มากทุกป ี

13. มีการจัดส่งผู้เรียนให้ได้ไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานเป็นประจ า
ทุกปี  และจัดให้มีครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรียนครบทุกสาขาวิชา 

14. ทางวิทยาลัยฯ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยให้ครูท่ีปรึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลของ
นักเรียนท่ีมีความประพฤติอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผลการเรียนต่ าให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อหาแนว
ทางการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ท้ังนี้จะมีการประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาควบคู่
ไปด้วยเสมอ  โดยติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Application Line , Facebook  เป็นต้น 

15. ทางวิทยาลัยฯ มีแผนบริหารความเส่ียง 5 ด้าน ซึ่งจะเน้นให้ครูทุกคนใช้วิธีการสอนท่ีสอดแทรก
ความรู้ ความคิดและความเข้าใจลงไปในแผนการสอน โดยเฉพาะวิชาเพศศึกษา รวมท้ังสอดแทรกลงไปในการท า 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย 

16. การใช้อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ได้ใช้นโยบายของวิทยาลัยฯ ท่ีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เป็นส าคัญ ท าให้
การปฏิบัติของครู บุคลากรและนักเรียน มีความเข้าใจท่ีตรงกัน สามารถปฏิบัติได้ทันที 

17. การปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และรวบรวมท าเป็นแผนปฏิบัติงานและรายงานประจ าปี เป็นประจ าทุกปี 

18. ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น ต้ังใจและเข้าร่วมในการท าโครงการ กิจกรรม ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

19. วิทยาลัยฯ ใช้ระบบเครือข่าย (LAN) และมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File server) ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้บริการทางด้าน
งานทะเบียน งานผลการเรียน งานการเงิน ประวัตินักเรียน โดยมีครูและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโดยตรง ท าให้สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง และทันต่อความต้องการ 

20. มีการจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น
ใหม่ทุกป ี

21. วิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นขั้นตอนให้ทางผู้บริหารได้รับ
ทราบ 

22. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี มีแผนพัฒนาสถานศึกษา 
และน ามาใช้พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับปรุงแผนการสอนภายในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลายและให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอนให้มากขึ้น 

2. พัฒนาผลงานวิจัยครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อส่งประกวดภายนอก 
3. ให้ครูผู้สอนได้พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการให้ครบทุกสาขาวิชา 
4. ศึกษา ข้อมูลและประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมมือกันในการจัด

การศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกสาขาวิชา  
5. จัดหาทุนและหน่วยงานภายนอกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 

ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
6. การวางแผน จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโครงการด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ยังมีน้อยเกินไป 

ซึ่งจ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนกิจกรรมและงบประมาณดังกล่าวให้มากขึ้น 
7. พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยเน้นด้านการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกั บ

มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามท่ีสอศ. ก าหนด และเกณฑ์ท่ีทางสมศ.ก าหนดไว้ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8. ก าหนดหน้าท่ีในการตรวจสอบและแบ่งหัวข้อมาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้แก่คณะกรรมการได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้นและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

9. ปรับปรุงแบบเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับงาน
ท่ีก าหนดไว้ สามารถใช้ในการรายงานผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

10. ให้ผู้เรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการท่ีตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีตนเองได้เรียนมา เพื่อให้ผู้เรียนได้
ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 

11. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน สังคมและสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยู่เสมอ 

12. งบประมาณด้านการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท้ังใน
ส่วนของครูและนักเรียนมีน้อยเกินไป 

 
2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในส่วนท่ีต้องพัฒนาและเสริม
จุดเด่น ดังนี้ 

1. เกณฑ์อัตราก าลังของครูต่อจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น ในสถานศึกษาเอกชน
ต่าง ๆ อาจจะมีเกณฑ์ท่ีสูงกว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมีความจ าเป็นและ
เล็งเห็นถึงภาระหน้าท่ีในงานต่างๆ ซึ่งมีมาก จึงต้องให้มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมากขึ้น 
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2. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ ให้สนองกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

3. จัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและไม่ต้ังใจเรียน  ให้มีการพัฒนาทางด้าน
การเรียนมากขึ้น 

4. สรรหาความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ภายนอกให้มากขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภายในวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

5. ขยายการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รู้จักวิทยาลัยฯ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต 

6. จัดท ากิจกรรม โครงการท่ีมุ่งส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น  

 
 2.4  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีต้องแก้ไข เพื่อเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยจัดให้มีการท าโครงการบูรณา
การในทุกระดับช้ัน และทุกสาขาวิชา  

2. จัดให้มีการประกวดผลงานผู้เรียน ท้ังภายในและภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ทางวิทยาลัยฯ ให้มากขึ้น 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู โดยจัดอบรมให้ความรู้ ในการจัดท าผลงานวิจัย และจัดศึกษาดูงานด้าน
งานวิจัย กับหน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจัย และจัดผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยมาให้ค าแนะน าปรึกษา 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



ภาคผนวก ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 

ระดับ/สาขาวิชา 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา
ทั้งหมด 

จ านวน
แบบสอบถาม

ที่ส่ง 

จ านวน
แบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผู้ที่ได้
งานท า 

จ านวนผู้ศึกษา
ต่อ 

จ านวน           
ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 

ระดับปวช.        

สาขาวิชาการบัญชี 35 28 21 7 26 0 

สาขาวิชาการตลาด 41 32 25 4 27 4 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 43 35 6 44 0 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 28 22 16 5 19 1 

รวมระดับปวช. 158 125 97 22 116 5 

ระดับปวส.        

สาขาวิชาการบัญชี 25 20 15 19 5 1 

สาขาวิชาการตลาด 29 23 17 21 7 0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 27 20 22 6 2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

7 6 5 0 7 0 

รวมระดับปวส. 95 76 57 62 25 3 

รวม 253 201 154 84 141 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 (ต่อ) 

ระดับ/สาขาวิชา 

จ านวน
แบบสอบ
ที่ตอบ
กลับ 

ร้อยละความพึงพอใจแต่ละด้าน 
ด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์
ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับปวช.        

สาขาวิชาการบัญชี 21 15 71.43 15 71.43 15 71.43 

สาขาวิชาการตลาด 25 20 80.00 20 80.00 20 80.00 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 32 91.43 32 91.43 32 91.43 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 16 9 56.25 9 56.25 9 56.25 

รวมระดับปวช. 97 76 78.35 76 78.35 76 78.35 

ระดับปวส.         

สาขาวิชาการบัญชี 15 15 100 15 100 15 100 

สาขาวิชาการตลาด 17 17 100 17 100 17 100 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 100 20 100 20 100 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

5 5 100 5 100 5 100 

รวมระดับปวส. 57 57 100 57 100 57 100 

รวม 154 133 86.36 133 86.36 133 86.36 

 

 



ภาคผนวก ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 

ระดับ/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า  
ระดับปวช.1  ปีการศึกษา 

2558   ระดับปวส.1                
ปีการศึกษา 2559 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนที่ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 

ปกติ 
เทียบ
โอน 

รวม ปกติ 
เทียบ
โอน 

รวม ปกติ 
เทียบ
โอน 

รวม ปกติ 
เทียบ
โอน 

รวม 

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 

ระดับปวส.                               

-   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 66 1 67 35 0 35 52.24 14 0 14 20.90 17 1 18 26.87 

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 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 



ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ประเด็นท่ี 1 และประเด็นท่ี 4 อัตราส่วนครูผู้สอนท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

ระดับชั้น/สาขาวิชา จ านวนครูทั้งหมด จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
เทียบอัตราส่วน 
ครูต่อผู้เรียน 

ระดับปวช.       

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 

ระดับปวส.       

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 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 7     

รวมครูและบุคลากรทางการศึกษา 43     

ร้อยละจ านวนบุคลากรต่อคร ู 19.44     

 
  



ประเด็นท่ี 2 ร้อยละของจ านวนครูผู้สอนท่ีเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

ระดับชั้น/สาขาวิชา จ านวนครูทั้งหมด 
จ านวนครูที่มีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 
คิดร้อยละ 

ระดับปวช.       

สาขาวิชาการบัญชี 3 3 100 

สาขาวิชาการตลาด 5 5 100 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 100 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 4 4 100 

รวมระดับปวช. 16 16 100 

ระดับปวส.       

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 

 
  



ประเด็นท่ี 3 ร้อยละของครูที่ได้รับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

ระดับชั้น/สาขาวิชา จ านวนครูทั้งหมด 
จ านวนครูที่ได้รับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

คิดร้อยละ 

ระดับปวช.       

สาขาวิชาการบัญชี 3 3 100 

สาขาวิชาการตลาด 5 5 100 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 100 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 4 3 75 

รวมระดับปวช. 16 15 93.75 

ระดับปวส.       

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 

 
  



ประเด็นท่ี 5 ร้อยละของจ านวนครูและบุคลากรทางศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

ระดับชั้น/สาขาวิชา จ านวนครูทั้งหมด 
จ านวนครูและบุคลากรที่ได้รับ
รางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

คิดร้อยละ 

ระดับปวช.       

สาขาวิชาการบัญชี 3 2 66.67 

สาขาวิชาการตลาด 5 4 80 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 75 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 4 2 50 

รวมระดับปวช. 16 11 68.75 

ระดับปวส.       

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 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 7 1 14.29 

รวมครูและบุคลากรทางการศึกษา 43 25 58.14 

  



ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ระดับชั้น/สาขาวิชา 
งบ 

ด าเนิน
การ 

ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการเรียนการสอน ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 20 
(ประเด็นที่ 2) 

รายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนไปบริการ

วิชาการ วิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ  1 
(ประเด็นที่ 3) 

 

รายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดท าโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 
(ประเด็นที่ 4) 

รายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า         

ร้อยละ 5 
(ประเด็นที่ 5) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ระดับปวช. 

7,5
36

,57
2.3

2 

                

สาขาวิชาการบัญช ี 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 

ระดับปวส.                 

สาขาวิชาการบัญช ี 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 

รวมท้ังหมด 1,533,840 20.35 99,965 1.33 393,153.38 5.22 394,690 5.24 

 
  



ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นท่ี 2 จ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดการศึกษา
ด้านระบบทวิภาคี  หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน 

ระดับชั้น/สาขาวิชา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนบุคคล หน่วยงาน 

ที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

สัดส่วนระหว่าง
หน่วยงานที่ให้ความ

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 

ระดับปวส.      

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 

สาขาวิชาสามัญ    
 

รวมทั้งหมด 1,017 199 1 : 5 

 
  



ประเด็นท่ี 3 จ านวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน/สาขาวิชา 
จ านวนบุคคล หน่วยงาน ท่ีร่วมมือในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ 

วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับปวช. และปวส.  

สาขาวิชาการบัญชี 

1. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี 2 
2. เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 
3. พันเอกสมศักดิ์  บ ารุงศิลป์ 
4. คุณพลกฤษณ์  อินทรพิมาย 
5. คุณอภิสิทธิ์  ธนูธรรมาคุณ 
6. คุณกมลรัตน์  วัดอักษร 

สาขาวิชาการตลาด 

1. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี 2 
2. เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 
3. พันเอกสมศักดิ์  บ ารุงศิลป์ 
4. คุณกิตติคุณ  สลับใหม่ 
5. คุณธนาภรณ์    ทับทอง 
6. คุณทวีศักดิ์   จันทรจิรวงศ์ 
7. นางสาวสุมณพัสณ์  เหว่าดอนไผ่ 

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี 2 
2. เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 
3. พันเอกสมศักดิ์  บ ารุงศิลป์ 
4. คุณวันวิสา   ขจรพรรณพงศ์ 
5. คุณณรงค์   จรุงธรรมโชติ 
6. คุณสุรสิทธิ์  อินต๊ะวงศ์ 
7. คุณเอกพงศ์  อินเกื้อ 

สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

1. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี 2 
2. เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 
3. พันเอกสมศักดิ์  บ ารุงศิลป์ 
4. นายสุวพันธ์  ผลวงศ์    
5. คุณศมนภัสส   ศรีส าราญ 
6. นางสาวอาทิตยา  อ้นขวัญเมือง 

 
 



ประเด็นท่ี 5 รายช่ือบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดการศึกษา 

ที่ 
ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่จัดการศึกษา 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

การศึกษา
ดูงาน 

จัด
การศึกษา
ทวิภาค ี

บริจาค
วัสดุ

อุปกรณ์ 

1 Mini Big C สาขาตลาดท่าอิฐ     

2 P & P ซุปเปอร์มาร์เกต     

3 PIXONE สาขาบางใหญ ่     

4 Siam Bioscience     

5 Silver Sand Resort     

6 เลิศวิริยะคาแคร ์     

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 การบัญช ี     

15 ตรอ.เก่งเจริญ-บางใหญ ่     

16 ที่ท าการไปรษณีย์บางบัวทอง     

17 ที่ท าการไปรษณีย์บางบัวทอง (ซอยวัดมะเด่ือ)     

18 ที่ว่าการอ าเภอบางใหญ่     

19 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     

20 นางสาวนตพิตา  รัตนพงษ์     

21 นางสิริกร  มหาวงศ ์     

22 นายเสรี  นุ่มหอม     

23 บริษัท A.T. ทรัพย์อนันต์ จ ากัด     

24 บริษัท C.C.S เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด     



ที่ 
ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่จัดการศึกษา 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

การศึกษา
ดูงาน 

จัด
การศึกษา
ทวิภาค ี

บริจาค
วัสดุ

อุปกรณ์ 

25 บริษัท Lee Victor Co.,Ltd.     

26 บริษัท P.S.P.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีซายน์     

27 บริษัท เจ เค เอ็น การบัญชี จ ากัด     

28 บริษัท เดย์ พลัส ทราเวล จ ากัด     

29 บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ทวิภาคี)     

30 บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จ ากัด     

31 บริษัท เวลล์ บ๊อกซ์ จ ากัด     

32 บริษัท เอซีไอ ทีคอนซัลแท็นท์ จ ากัด     

33 บริษัท แพลนเน็ท อควาติกเคมีคอล จ ากัด     

34 บริษัท แอล.เค.ออโต้ (1999) จ ากัด     

35 บริษัท โนเอนทรานซ์ จ ากัด (รับเหมาก่อสร้าง ตาพวน)     

36 บริษัท โปรลอกไทเทเนียม จ ากัด     

37 บริษัท โรงสีไชยอุดมสุรินทร์ จ ากัด (ร้านนกพิราบ ค้าข้าว)     

38 บริษัท ไทคาจิมา (ประเทศไทย) จ ากัด     

39 บริษัท ไทยคากินูมา จ ากัด     

40 บริษัท ไทยธรรม ทรัค จ ากัด     

41 บริษัท ไทยร่มเกล้า จ ากัด     

42 บริษัท ไวท์คอน ควอลิต้ี จ ากัด     

43 บริษัท ไอ คลีน ลอนดรี้ จ ากัด     

44 บริษัท กาโตว์เฮ้าส์ จ ากัด     

45 บริษัท คลาสโก้ โปรดักส์ จ ากัด     

46 บริษัท คงิ ซอจเซจ จ ากัด     

47 บริษัท จุลสิตศุ์ จ ากัด     

48 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดนัดแก้วอินทร์     

49 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดมิ๊กบางใหญ่     

50 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาบ้านบัวทอง จุด 3     



ที่ 
ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่จัดการศึกษา 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

การศึกษา
ดูงาน 

จัด
การศึกษา
ทวิภาค ี

บริจาค
วัสดุ

อุปกรณ์ 
51 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหน้าปากซอยแก้ว

อินทร์ 
    

52 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหมู่บ้านรัชชา     

53 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหมู่บ้านหงษ์ประยูร     

54 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหมู่บ้านอบอุ่น     

55 บริษัท ซีอาร์ซี จ ากัด (ราชพฤกษ์)     

56 บริษัท ณัฐกิจ อุตสาหกรรม จ ากัด     

57 บริษัท ดวิษ ดีไซน์ จ ากัด     

58 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จ ากัด     

59 บริษัท ทริปเปิล อิเล็กค์ทริค จ ากัด     

60 บริษัท ทวีขนส่ง จ ากัด     

61 บริษัท น้อมจิตต์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด     

62 บริษัท นิพลฟิล์ม 2004 จ ากัด     

63 บริษัท นิวอิเล็คตริคัล เทคโนโลยี จ ากัด     

64 บริษัท นิสิตแอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากัด     

65 บริษัท บอด้ี สตีล แอนด์ซิลเวอร์ จ ากัด     

66 บริษัท บังเอิญ ยานยนต์ จ ากัด     

67 บริษัท บางกอก พีที คลินิก จ ากัด     

68 บริษัท บิซลอร์ แอนด์ คอลเลคชั่น จ ากัด     

69 บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จ ากัด     

70 บริษัท ปภาวิน จ ากัด     

71 บริษัท ปิยมิตร มัลติมีเดีย จ ากัด     

72 บริษัท พ.ศ.ช.กรุ๊ป จ ากัด     

73 บริษัท พัชรมณฑ์ แอคเค้าท์ต้ิง จ ากัด     

74 บริษัท พีที อินเตอร์เพ็ท จ ากัด     

75 บริษัท ฟังก์ชั่นเฮาส์ จ ากัด     



ที่ 
ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่จัดการศึกษา 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

การศึกษา
ดูงาน 

จัด
การศึกษา
ทวิภาค ี

บริจาค
วัสดุ

อุปกรณ์ 

76 บริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จ ากัด     

77 บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด     

78 บริษัท มีสทิน บัตเตอร์เวย์ จ ากัด     

79 บริษัท ริกเกอร์ทรอนิค จ ากัด     

80 บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต จ ากัด     

81 บริษัท วิรตีแอคเคาน์ต้ิง แอนด์ ลอร์ จ ากัด     

82 บริษัท วี แอนด์ เจ บิซิเนส จ ากัด     

83 บริษัท สปีดคิล เซอร์วิส จ ากัด     

84 บริษัท สยามตาก จ ากัด     

85 บริษัท สวอนดีเวลล็อปเม้น จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

86 บริษัท อรกัญญา แฟคทอรี่ จ ากัด     

87 บริษัท ออลอินวัน แอคเค้านท์ต้ิงแอนด์เซอร์วิส จ ากัด     

88 บริษัท อักษรโลจสิติกส์ จ ากัด     

89 บริษัท อัพ-เทค ซิสเทม จ ากัด     

90 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด     

91 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ ากัด     

92 บริษัท อู่.พี.ซี.ซี.จ ากัด     

93 บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ 2     

94 ฝ่ายซ่อมบ ารุง/IT     

95 ฝ่ายบริการการศึกษา     

96 ฝ่ายประชาสัมพันธ์     

97 ฝ่ายวิชาการ     

98 พระสุขเนตร  วัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)     

99 พิพิธบางล าพู กรุงเทพฯ     

100 พิพิธภัณฑ์ภาพยนตรไ์ทย จังหวัดนครปฐม     

101 มาสเตอร์ ราชพฤกษ์     



ที่ 
ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่จัดการศึกษา 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

การศึกษา
ดูงาน 

จัด
การศึกษา
ทวิภาค ี

บริจาค
วัสดุ

อุปกรณ์ 

102 ร้าน BKK Grill สาขาพระปิ่น 3     

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     



ที่ 
ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่จัดการศึกษา 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

การศึกษา
ดูงาน 

จัด
การศึกษา
ทวิภาค ี

บริจาค
วัสดุ

อุปกรณ์ 

128 ร้านเย็นตาโฟทรงเครื่อง สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต     

129 ร้านข้าวแต๋น ตลาดวัดพระเงิน     

130 ร้านครัวชายทุ่ง     

131 ร้านคุณจี๊ดข้าวแกงปักษ์ใต้     

132 ร้านวิบูลณ์ภัณฑ์เครื่องเขียน     

133 ร้านอาหารมังสวิรัติ คุณเชิญ     

134 ศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านตาลโตนด จังหวัดเพรชบุร ี     

135 สถานีต ารวจภูธรบางบัวทอง     

136 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)     

137 สปาร์ ปั๊มบางจากรีเทล สาขาบางใหญ่     

138 สวนอาหารเรือนแก้ว     

139 สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จ ากัด     

140 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

    

141 ส านักงานเทศบาลต าบลเสาธงหิน     

142 ส านักงานเทศบาลต าบลไทรม้า     

143 ส านักงานเทศบาลต าบลบางใหญ่     

144 ส านักงานเทศบาลต าบลบางม่วง     

145 ส านักงานเทศบาลต าบลปลายบาง     

146 ส านักงานบัญชี จี แอล เอ กรุ๊ป     

147 ส านักงานปังปิ้ง คาเฟ่     

148 ส านักงานสหมิตรการบัญช ี     

149 หมู่บ้านจิม ทอมสัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา     

150 หัวหน้าประธาน มูลนิธิศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์
หญิง อนงค-์สุวิทย์ เพียรกิจกรรม 

    

151 ห้างสรรพสินค้า พาต้าปิ่นเกล้า     

152 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทูแอล รับเบอร์ แอนด์ แบริ่ง     



ที่ 
ชื่อบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่จัดการศึกษา 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

การศึกษา
ดูงาน 

จัด
การศึกษา
ทวิภาค ี

บริจาค
วัสดุ

อุปกรณ์ 

153 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมโน ครีเอทีฟ     

154 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มงคล เนชั่น     

155 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิระศักด์ิโลหะภัณฑ์     

156 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภวิชญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์      

157 องค์กรส่งเสริมกิจการผลิตโคนมแห่งประเทศไทย     

158 องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ     

159 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ ่     

160 องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง     

161 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา     

 
ประเด็นท่ี 4 จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับชั้น/สาขาวิชา จ านวนผู้เรียน (10 มิ.ย.60) 

ประเด็นประเมินข้อที่ 4 

จ านวน
ทุนการศึกษา 

สัดส่วนระหว่างทุน : ผู้เรียน 
(1 ทุน:ไม่เกิน 100 คน) 

ระดับปวช.1-3       

-   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 

ระดับปวส.1-2       

-   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 



สรุปรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ท่ี ช่ือ-สกุลนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน/ห้อง/สาขาวิชา ผู้มอบทุนการศึกษา 

1 นางสาวชิณา  มีภู่ ปวช.1 ห้อง 401 บัญช ี คุณพรชัย  นันทธเนศ 

2 นายธนกร  พรายแสง ปวช.1 ห้อง 401 บัญช ี คุณนิริน  ศรีวาลัย 

3 นางสาวธานี  โจมแพง ปวช.1 ห้อง 401 บัญช ี คุณนิริน  ศรีวาลัย 

4 นางสาวอารีรัตน์  ตาดอยู่ ปวช.1 ห้อง 402 บัญช ี มูลนิธิเอสซีจี 
5 นางสาววาริณี  ข าห่วง ปวช.1 ห้อง 403 ตลาด 1. คุณนัฐวุฒิ  สิโรตมรัตน์ 

2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

6 นายสุวิชัย  เปล่ียนจันทร์ทึก 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 บัญช ี มูลนิธิ Sievert Larsson 

11 นางสาวศิริวรรณ  ฟักแฟง ปวช.2 ห้อง 501 บัญช ี 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  พลค า 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  ยอดเถ่ือน ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

22 นางสาววรรณวิสา  อินทนิล ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

23 นางสาวสุชญา  ศรีดี ปวช.3 ห้อง 601 บัญช ี มูลนิธิ Sievert Larsson 
 



ท่ี ช่ือ-สกุลนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน/ห้อง/สาขาวิชา ผู้มอบทุนการศึกษา 

24 นางสาววิภาวรรณ  อ่อนสว่าง ปวช.3 ห้อง 601 บัญช ี 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  พงษ์ธาน ี ปวช.3 ห้อง 602 ตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

29 นายอัครพล  เข่ือนนอก ปวช.3 ห้อง 603 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
30 นายพงษ์ธร  ศุภชวลิต ปวช.3 ห้อง 603 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 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  โพธิ์กล่ิน ปวช.3 ห้อง 604 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณปัญญกรณ์  บุญทองรุ่งทวี 

34 นายวิธวิทย์  เงินรวง ปวช.3 ห้อง 605 ภาษาต่างประเทศ คุณธัญญาฑร  เล็กอารี 
35 นางสาวเจณจิรา  ชูสิงห์ ปวช.3 ห้อง 605 ภาษาต่างประเทศ 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 
ประเด็นท่ี 1  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ท่ี หน่วยงานท่ีท าความร่วมมือ วันท่ีท าความร่วมมือ จ านวนผู้เรียน (คน) 
1. บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 8 กุมภาพันธ์  2561 4 

 
ประเด็นท่ี 3  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ระดับช้ัน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนท่ี
ท าโครงการ
พัฒนาทักษะ

วิชาชีพ 

จ านวน
โครงการฯ 

จ านวน
ผลงานท่ี
น าไปใช้

ประโยชน์ 

ร้อยละท่ีน า
ผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

ระดับปวช.3        

-   สาขาวิชาการบัญชี 38 12 12 100 

-   สาขาวิชาการตลาด 53 19 18 94.74 

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49 17 17 100 

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 25 10 10 100 

รวมระดับปวช.3 165 58 57 98.28 

ระดับปวส.2        

-   สาขาวิชาการบัญชี 26 12 12 100 

-   สาขาวิชาการตลาด 41 21 21 100 

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36 18 18 100 

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0 0 0 0 

รวมระดับปวส.2 103 51 51 100 

รวมทั้งหมด 268 109 108 99.08 

 
 
 
 
 
 

 
 



ประเด็นท่ี 4 ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับช้ัน/สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชา 

จ านวนผู้เรียนท่ีผ่าน
การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพครั้งแรก 

ร้อยละจ านวน
ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์

การประเมินฯ 

ระดับปวช.3       

-   สาขาวิชาการบัญชี 38 38 100 

-   สาขาวิชาการตลาด 64 55 85.94 

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 68 58 85.29 

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 25 25 100 

รวมระดับปวช.3 195 176 90.26 

ระดับปวส.2       

-   สาขาวิชาการบัญชี 26 26 100 

-   สาขาวิชาการตลาด 36 31 86.11 

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 38 73.08 

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0 0 0 

รวมระดับปวส.2 114 95 83.33 

รวมทั้งหมด 309 271 87.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นท่ี 5 จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

ระดับช้ัน/สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน 
(10 มิ.ย.60) 

จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัล ร้อยละ 

ระดับปวช.1-3     

-   สาขาวิชาการบัญชี 155 9 5.81 

-   สาขาวิชาการตลาด 197 16 8.12 

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 241 22 9.13 

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 110 12 10.91 

รวมปวช.2-3 703 59 8.39 

ระดับปวส.1-2     

-   สาขาวิชาการบัญชี 67 22 32.84 

-   สาขาวิชาการตลาด 106 4 3.77 

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 126 35 27.78 

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

15 
2 13.33 

รวมระดับปวส.1-2 314 63 20.06 
รวมทั้งหมด 1,017 122 12 



ภาคผนวก ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียน
เข้าร่วม (คน) 

ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

1. กิจกรรมวันไหว้คร ู
2. กิจกรรมวันสุนทรภู ่
3. กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 
4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
5. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
6. กิจกรรมปฏิญาณตนต้านยาเสพติด 
7. อบรมโครงการปลูกจิตส านึกรักคุณแผ่นดิน 
8. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน นิมนต์พระมา

เทศนา 
9. กิจกรรมอบรมโครงการปฏิบัติการข่าวสารเพ่ือความ

มั่นคง 

1,017 868 

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. กิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของสายวิชาการบัญชี 
2. กิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของสายวิชาการตลาด 
3. กิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของสายวิชา

คอมพิวเตอรุรกิจ 
4. กิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของสายวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
5. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่บางขุนเทียน 
6. กิจกรรมลูกเสือวานิช รักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. กิจกรรมเก็บขยะ 

1,017 
 

624 

ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

1. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเปตอง 
2. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตซอล 
3. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอล 
4. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิส 
5. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพ่ี รุ่นน้องทุกสาขาวิชา 
6. กิจกรรม Marketing Camp 
7. กิจกรรม Accountting Camp 
8. กิจกรรม Com Camp 
9. กิจกรรม English Camp 
10. อบรม โครงการหน่ึงสถานพินิจหกสถานศึกษา 
11. กิจกรรมกีฬาส ี
12. กิจกรรมวันครสิต์มาส 
13. โครงการวานิชนิทรรศ 

 

1,017 846 



กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียน
เข้าร่วม (คน) 

ด้านการส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – กิจกรรมพับถุงยา 
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – กิจกรรมผักริมรั้ว

วิทยาลัยไร้สารพิษ 
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – กิจกรรมธนาคารขยะ  

วานิช 
4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – กิจกรรมรักการออม 
5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมนิทรรศการตาม

รอย ร.9 

1,017 780 

ด้านบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม 

1. กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่เทศบาลบ้านบางม่วง 
2. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ วัดสังวรฯ และวัด

ปรางค์หลวง 
3. กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ กวาด

เน่ืองในโครงการ ร.10 
4. กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ วัดอัมพวัน เน่ือง

ในโครงการ ร.10 
5. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท าความ

สะอาดวัดอัมพวัน วัดสังวรฯ บริเวณถนนหน้าปาก
ซอยวท. 

6. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดใต้
สะพานกลับรถ ร่วมกับชุมชนหมู่ 11 

7. กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ท่ีเทศบาลบ้านบางม่วง 
8. บริการวิชาการอบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษีกับการขาย

ออนไลน์  
9. บริการวิชาการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับตลาดออนไลน์ 
10. บริการวิชาชีพอบรมการท าสวนถาดในขวดโหลเพ่ือ

อาชีพ 
11. บริการวิชาการวิชาการอบรมระบบคลาวน์ Google 

site และเทคนิคการน าเสนองานธุรกิจ 
12. บริการวิชาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ 
13. บริการวิชาการสื่อสารการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหุ่น

มือ 
14. บริการวิชาการวิชาชีพ Learning English vsing 

Applications 

1,017 808 

 



ลงนามรับรองรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2560  โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
....................................................    ....................................................           
        (นายชยุต  จุลชาต)                             (นางสาวกาญจนา  ค าศิริ) 
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ           ผู้อ านวยการ/กรรมการและเลขานุการ 
    
  
....................................................    ...................................................                                       
       (นายบุญเรือง  ตันยา)            (นายเสรี  นุ่มหอม) 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
....................................................    .................................................... 
       (นายกฤษณ์  ค าศิริ)                    (นายกิตติ  ค าศิริ)  
            กรรมการ                 กรรมการ 
 
 
....................................................    .................................................... 
      (นายสิตางศ์ุ  จุลชาต)                  (นางสาวมณีรัตน์  ฐิติกุล) 
             ผู้แทนครู                            ผู้แทนครู 
 
 
.................................................... 
       (นางสิริกร  มหาวงศ์) 
          ผู้แทนผู้ปกครอง 
 



๔๑/๑ หมู่ที่ ๑๔ ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐


