รายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

Self Assessment Report

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก

คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๖ มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ระบุไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาและให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
กฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กาหนดให้ส ถานศึก ษา
แต่ล ะแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐา นการศึ ก ษา แต่ ล ะระดั บ และประเภท
การศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและจั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเอง
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ที่ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ได้ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ได้รายงาน
ผลการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา จ านวน 5 ด้ า น 25 ข้ อ เพื่ อ น าไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนที่
๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึก ษา ส่ว นที่ ๓ มาตรฐานการศึก ษา
ของสถานศึก ษา ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ ๕
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และส่วนที่ ๖ แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัย เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้รับ
คาแนะนาจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
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คำชี้แจง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538
ก่อตั้งโดยนายสุทัศน์ จุลชาต ผู้รับใบอนุญาต มีที่ตั้งเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 14 ซอย วัดสังวรฯ ถนน
กาญจนาภิเษก ตาบล บางม่วง อาเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 สังกัด
ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี จ านวนผู้ เรี ย นระดั บชั้ นปวช. และปวส. ณ วั น ที่ 10
มิถุนายน 2561 จานวนทั้งหมด 1,055 คน ได้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชา โดย
แบ่งเป็น ระดับชั้นปวช. 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นปวส. 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาหรับคณะกรรมการ
บริ หารสถานศึ ก ษา จะประกอบไปด้ วยผู้รั บใบอนุญ าต ผู้อ านวยการ ผู้ท รงวุ ฒิภ ายนอก ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู โดยในปัจจุบันมีนายชยุต จุลชาต ดารงตาแหน่งผู้รับใบอนุญาต และนางสาว
กาญจนา คาศิริ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
การท ารายงานผลการประเมิ น ตนเอง ปี ก ารศึ ก ษา 2561 สรุ ป ผลการประเมิ น ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน รวมค่าเฉลี่ย ร้อยละ 88.40 ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม และสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ทั้งหมด 3
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีค่าร้อยละ 85.07 ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม สาหรับจุดเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการด้านการ
แนะแนวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีการส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณในการส่ง ผู้เรียนเข้า
แข่งขันนวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจั ยอย่างสม่าเสมอ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทา
โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ค

สำรบัญ
คำนำ
คำชี้แจง
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภำคผนวก
ก. เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้อา้ งอิง

หน้ำ
ก
ข
ค
ง
1
6
73
75
86
92

ง

สำรบัญตำรำง
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.5

จานวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ปีการศึกษา 2561
จานวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรสนับสนุน
จานวนครูจาแนกตามสาขาวิชา/สาขางาน
ตารางกาหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตารางที่ 2.6 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 2.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวม
และจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม
และจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผสู้ อนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
และจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน

หน้ำ
10
11
11
12
15
24
25
44
44
51
85
86
87
88
89
90
91

๑

ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

__________________________________________________
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำที่จัดทำรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเอง ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งมีการ
กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน มีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2561 ดังนี้
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา มีรายการประเมินทั้งสิ้น 8 หัวข้อ ค่าน้าหนักคะแนน 50%
ได้ผลการประเมินร้อยละ 86 ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีรายการประเมินทั้งสิ้น 2 หัวข้อ แบ่งเป็น 4 ข้อ
ย่อย ค่าน้าหนักคะแนน 10% ได้ผลการประเมินร้อยละ 94 ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3. ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา มีรายการประเมินทั้งสิ้น 2 หัวข้อ แบ่งเป็น 5 ข้อย่อย
ค่าน้าหนักคะแนน 20% ได้ผลการประเมินร้อยละ 86 ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4. ด้านการมีส่วนร่วม มีรายการประเมินทั้งสิ้น 3 หัวข้อ ค่าน้าหนักคะแนน 10% ได้ผลการ
ประเมินร้อยละ 92 ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน มีรายการประเมินทั้งสิ้น 5 หัวข้อ ค่าน้าหนักคะแนน 10% ได้ผลการ
ประเมินร้อยละ 96 ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน รวมค่าเฉลี่ย ร้อยละ 88.40 ระดับ
คุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาและการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า น
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9
ประเด็นการประเมิน มีผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ปี 2561 ดังนี้
1. คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้คะแนนร้อยละ
85.53
2. การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้คะแนนร้อยละ 89.69
3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้คะแนนร้อยละ 80.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมค่าเฉลี่ย ร้อยละ 85.07 ระดับ
คุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัด การด้ านการแนะแนวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี การจั ด
โครงการ/กิจกรรมที่ดูแลผู้เรียนให้สามารถสาเร็จการศึกษาตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดได้สูงขึ้น
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2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนทางด้านงบประมาณ และการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
ผู้เรียนได้จัดทานวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่ ชุมชนและสังคม
ทั้งในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาคและชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้นาผลงานเข้าร่วม
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย
3. สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาให้สูงขึ้น
4. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดทาโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กาหนดผู้รับผิดชอบงานกิจ การนักศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีการติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน โดยกาหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องมีชั่วโมงกิ จกรรม
จิตอาสาให้แก่ผู้เรียน ได้ออกไปบริการให้แก่ชุมชนภายนอกทุกภาคเรียน
6. สถานศึกษามีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ เพื่อนา
ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อนามาจัดทาเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดทาแผนงานในการ
ระดมทุน โดยมีความร่วมมือกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และมี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งวิทยากรในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา มี
การระดมทรัพยากรในด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน มูลนิธิ SCG และมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า
เป็นต้น
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรพัฒนาปลูกฝังให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา ให้มีเจตคติในการออกไปเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการอาชี วศึ กษาภายในสถานศึก ษา มี การ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการแก่ผู้เรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ในการประกอบ
อาชีพได้มากขึ้น
3. ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าทดสอบมีผลการทดสอบในรายวิชาที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติมากขึ้น
4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ รวมทั้งให้ครูได้มีการจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการ
เรียนการสอน ให้ครบทุกคนทุกรายวิชา
5. ผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ให้มีช่องทาง
หรือวิธีการที่จะนาผลงานไปใช้ประโยชน์และได้รับการยอมรับ มีการเผยแพร่สู่ภายนอกให้ได้มากยิ่งขึ้น
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1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ทางหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดประชุม อบรมในเรื่องการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
การจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่สามารถนามาเป็นแนวทางได้อย่างถูกต้อง ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ
โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร
1. สถานศึกษามีการวางแผนงาน แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งกาหนด
งบประมาณในการด าเนินงานอย่า งชัด เจน เปิดเผยได้ มี ก ารประชุ ม ชี้ แจงแนวทางในการพั ฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษามีการพัฒนาทางด้านหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทาหลักสูตรทวิภาคี โดยได้รับ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดทาหลักสูตรร่วมกันที่สอดคล้องกับสังคมและความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ มีความมั่นใจในศักยภาพของผู้เรียน ว่า
สามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง
3. สถานศึกษามีการจัดทาสัญญาความร่วมมือ MOU กับหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้
ได้รับความช่วยเหลือในด้านการระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
โดยการทาผลงาน โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และนา
ผลงานเข้าเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับจังหวัด ภาคและชาติ ซึ่งเป็นการ
เผยแพร่ผลงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดทางานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสนับสนุนให้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ภาค และชาติ เป็นประจาทุกปี จนได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจานวนมาก
6. พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนในด้านทักษะวิชาชีพของตนเอง โดยส่งผู้เรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ภาค และชาติ จนได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งเป็นการยืนยัน
และสร้า งความเชื่ อมั่นให้แก่ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้องได้ว่ า ผู้เรีย นของสถานศึ กษาเป็นผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ
ทางด้านทักษะวิชาชีพเป็นอย่างดี
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ใช้ในการจัดการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปีและรายงานประเมินตนเองเป็นประจาทุกปี จนสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน รวมค่าเฉลี่ย ร้อยละ 88.40 ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมค่าเฉลี่ย ร้อยละ 85.07
ระดับคุณภาพ
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดี
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4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ได้แก่
4.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
โครงการ WAC Pro Academy / WAC โปร อะคาเดมี
เนื่องจากทางสถานศึกษา ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ
ทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ในด้านการจัดการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งทาง
หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ ได้ให้แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้าไปทางานใน
องค์กรต่างๆ นั้น ว่าควรต้องมีคุณลักษณะอย่างไร จึงจะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ทางสถานศึกษา จึงได้คิดวิเคราะห์ วางแผนและดาเนินการจัดทาโครงการ WAC Pro
Academy และกาหนดคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ในด้านการทางาน จานวน 8 ด้าน ได้แก่ ความเป็น
มืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้าง
นวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้นา ความเป็นมืออาชีพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความเป็นมืออาชีพด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา โดย
ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพใน
การทางาน โดยกาหนดเกณฑ์เบื้องต้น คือ
- ระดับ ปวช. เทอมละ 7 ใบ 3 ปี ได้ 42 ใบ จะได้เกียรติบัตรใบใหญ่ ต้องได้ใบเล็กอย่างน้อย
24 ใบ
- ระดับ ปวส. เทอมละ 7 ใบ 2 ปี ได้ 28 ใบ จะได้เกียรติบัตรใบใหญ่ ต้องได้ใบเล็กอย่างน้อย
16 ใบ
นอกจากนี้เกียรติบัตรที่ได้รับ จะได้รับเป็นลาดับขั้น ดังนี้
• ใบเล็ก - ผู้อานวยการลงนามเพียงคนเดียว
• ใบใหญ่ - ผู้บริหารของสถานศึกษาทุกคนลงนาม
• ทางวิทยาลัยฯ ทาทะเบียนคุมเกียรติบัตร (ใบใหญ่) ที่ออกให้ทุกใบ
จากการดาเนินงานตามโครงการนี้ ผู้เรีย นจะได้รับความรู้และการปลูกฝั งด้านคุณลัก ษณะที่
พึ ง ประสงค์ เพื่ อ ให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ในการท างาน ตรงตามความต้ อ งกา รของหน่ ว ยงานและสถาน
ประกอบการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการทางานแบบมือ
อาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเข้าทางานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติและความประพฤติที่ดี สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ำมี)
-ไม่มี4.4 วิธีกำรดำเนินงำน
1. วิเคราะห์ วางแผน การดาเนินงานโครงการ และชี้แจงให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบถึงแผนงาน วัตถุประสงค์ วิธีการในการดาเนินงานอย่างชัดเจน
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2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ผู้เรียนทุกคนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้เรียนที่จะได้รับเกียรติบัตร WAC Pro Academy
3. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นถึงความสาคัญในการเป็นมืออาชีพในการทางานว่าจะต้อง
ประกอบไปด้วยเรื่องใดบ้าง
4. เผยแพร่ให้ผู้เรียนรับรู้ลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
6. มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียน ทุกภาคเรียน
7. มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพแก่ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่สาเร็จการศึกษา
4.5 ผลกำรดำเนินงำน
ผู้เรียนที่ได้รับเกียรติบัตร WAC Pro Academy จานวน 261 คน ได้รับเกียรติบัตรจานวน 559
ใบ แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่
1. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา จานวน 74 ใบ
2. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ จานวน 84 ใบ
3. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัตกรรม จานวน 73 ใบ
4. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ จานวน 77 ใบ
5. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้นา จานวน 53 ใบ
6. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จานวน 77 ใบ
7. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ จานวน 15 ใบ
8. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา จานวน 106 ใบ
ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ และได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึง
ความเป็นมืออาชีพใบใหญ่ เมื่อสาเร็จการศึกษา มีจานวน 1 คน คือ นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักศึกษา
ระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้เรียนได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพอย่างมือ
อาชีพ
3. ผู้เรียนได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพอย่างมือ
อาชีพ จากหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ สามารถเข้าทางานได้อย่างมืออาชีพ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

__________________________________________________
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ที่ตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
2.1.1 ที่ตั้ง
ชื่อสถานศึกษา
: วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ที่ตั้ง
: เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 14 ซอย วัดสังวรฯ ถนน กาญจนาภิเษก ตาบล บางม่วง
อาเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
โทรศัพท์
: 0-2924-7601-5 โทรสาร 0-2924-7606
Website
: www.wanich.ac.th
E – mail
: wac2538@gmail.com
สังกัด
: สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.1.2 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
คาขวัญจังหวัด
พระตาหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จฯ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือ
ทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
คาขวัญอาเภอ
บางใหญ่น่า อยู่ มุ่งมั่นสู่ ก ารบริก ารที่ ไ ด้ม าตรฐาน ประสานรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม พร้ อ มดู แล
คุณภาพชีวิต
ที่อยู่ที่ว่าการอาเภอ
เลขที่ 9/317 หมู่ที่ 6 ซอยบางใหญ่ซิตี้ ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลเสาธงหิน อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0814 หมายเลขโทรสาร 0-25950244-5
ประวัติความเป็นมา
อ.บางใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2445 เป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีต จัดตั้งขึ้น
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามหลักฐาน ใบบอกที่ค้นพบจากหอจด
หมาดเหตุแห่งชาติปรากฏว่า ได้เปิดกระทาการตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ร.ศ.121 ตรงกับปีขาล วันจันทร์ ขึ้น 15
ค่า เดือน 4 พ.ศ.2545 ซึ่งมีอายุครบ 109 ปี ของการจัดตั้งอาเภอบางใหญ่
เนื้อที่/พื้นที่ 96,398 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปอาเภอบางใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร หรือ
60,248 ไร่ มีคลองสาคัญได้แก่ คลองอ้อม คลองบางกอกน้อย คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง และมีคลองเล็ก
คลองน้อยกระจายไปทั่ว
ข้อมูลการปกครอง ประกอบไปด้วย เทศบาล 5 แห่ง อบต.3 แห่ง
เทศบาลตาบลบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 12)
ตาบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 4, 11) และตาบลเสาธงหิน (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่
1-3)
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1. เทศบาลตาบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5-8)
ตาบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3-6) และตาบลบ้านใหม่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่
1, 2, 4)
2. เทศบาลตาบลเสาธงหิน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ที่ 4-8 และบางส่วนของ
หมู่ที่ 1-3)
3. เทศบาลตาบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 6-10 และบางส่วน
ของหมู่ที่ 4, 11)
4. เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 1, 3-11, 13-15
และบางส่วนของหมู่ที่ 12 นอกเขตเทศบาลตาบลบางม่วง)
5. องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง ครอบคลุม พื้นที่ตาบลบางแม่นาง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตาบลบางใหญ่)
6. องค์การบริหารส่วนตาบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ตาบลบางใหญ่)
7. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ตาบลบางใหญ่)
อ าเภอบางใหญ่ แ บ่ ง เขตการปกครองย่ อ ยออกเป็ น 6 ต าบล แต่ ล ะต าบลแบ่ ง ย่ อ ยออกเป็ น
หมู่บา้ น รวม 69 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บางม่วง (Bang Muang) 15 หมู่บ้าน
2. บางแม่นาง (Bang Mae Nang) 18 หมู่บ้าน
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
จานวนธนาคาร มี 16 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารออมสิน โทร.0-2595-1625
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร.0-2595-0333
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร.0-2595-1416
- ธนาคารกรุงเทพ โทร.0-2595-0444-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารไทยธนาคาร
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารธนชาติ
จานวนห้างสรรพสินค้า มี 5 แห่ง ได้แก่
- ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต บางใหญ่
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- ห้างสรรพสินค้า พลัสมอลล์ บางใหญ่
- ห้างสรรพสินค้า Big C บางใหญ่
- ห้างสรรพสินค้า Big C Extra บางใหญ่
- ห้างสรรพสินค้า EKIA บางใหญ่
ด้านสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนราชวินิตบางใหญ่ (นนทกิจประชาอุปถัมภ์)
2. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (โรงเรียนฯ ในฝัน)
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
4. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
5. โรงเรียนวัดพระเงิน
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดพระเงิน)
7. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์)
9. โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
ด้านประชากร
จานวนประชากรทั้งสิ้นรวม 111,464 คน
จานวนประชากรชาย รวม 51,494 คน
จานวนประชากรหญิง รวม 59,970 คน
ความหนาแน่นของประชากร 1,161 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
ทางบก
ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302)
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน)
ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ทางหลวงชนบท นบ.1001)
ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ (ทางหลวงชนบท นบ.1009)
ถนนบางใหญ่-บางคูลัด (ทางหลวงชนบท นบ.1026)
ถนนไทรน้อย-ดอนตะลุมพุก (ทางหลวงชนบท นบ.5027)
ทางหลวงชนบท นบ.1016 (แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านคลองกานันจิตร)
ทางหลวงชนบท นบ.5005 (ประชาอุทิศ-วัดหลังบาง)
ทางหลวงชนบท นบ.5035 (แยกพ่อปู่-ตลาดบางคูลัด)
ทางหลวงชนบท นบ.5014 (บ้านใหม่จงถนอม-บ้านใหม่)
ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0010 (วิทยาลัยฯเตรียมอุดมศึกษาฯ บางใหญ่-วัดสวนแก้ว)
ทางน้า - ท่าเรือขนส่งโดยสาร
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

๙
ผลผลิต ทางการเกษตรที่ ส าคั ญ ได้ แก่ ข้า ว ไม้ ด อกไม้ ประดั บ เช่ น ต้ นชวนชม/ลี ล าวดี
ไม้ผล เช่น ทุเรียนนนท์ มะม่วงยายกล่า
ชื่อแหล่งน้าที่สาคัญ (แม่น้า/บึง/คลอง) ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลอง
บางม่วง คลองอุดมมหาสวัสดิ์
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

ผู้อานวยการ

ผู้จัดการ
กลุ่มงานวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองผู้อานวยการ

หน.ฝ่าย
วิชาการ

หน.ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ

สาย
วิชาการ
บัญชี

งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

(ประชาสัม
พันธ์)
หน.ฝ่าย
หน.ฝ่าย
ธุรการ
ประชาสัม
พันธ์

(บริการฯ)
หน.ฝ่าย
บริการ
การศึกษา

งาน
พัฒนา
วินัย

งานวัดและ
ประเมินผล

งาน
ทะเบียน

สาย
วิชาการ
ตลาด

งาน
ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน

งาน
การเงิน

งาน
ประชา
สัมพันธ์
ภายใน

งาน
อาคาร
สถานที่

งาน
กิจกรรม/
โครงการ

งาน
ส่งเสริม
การฝึกงาน

งานสถิติ
และ
ข้อมูล

สายวิชา
คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ /
เทคโนฯ

งานพัฒนา
ศักยภาพ
ครู

งานบัญชี

งาน
ประชาสัม
พันธ์
ภายนอก

งานซ่อม
บารุง IT

งานรักษา
ดินแดน

งาน
วิเคราะห์
ข้อสอบ

งานนิเทศ
การสอน

สายวิชา
ทักษะ
ชีวิต /
ภาษาต่าง
ประเทศ

งาน
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

งาน
บุคคล

งาน
กองทุน
วานิชฯ

งานพัสดุ/
ครุภัณฑ์

งาน
ทุนการศึกษา

งาน
พัฒนา
หลักสูตร

งาน
วิเคราะห์
หลักสูตร

งานสาร
บรรณ

งานแนะ
แนว

งาน
ยานพาหนะ

งาน
อนามัย

งานกีฬา
และ
กิจกรรม
ภายนอก

งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม
(กยศ.)

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม
(กยศ.)

งาน
ห้องสมุด

งานส่งเสริม
ศิลปะ
วัฒนธรรม

๑๐
2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จานวนรวม 1,055 คน
ตารางที่ 2.1 จานวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้นปี
2

1
ทวิภาคี

เทียบโอน

รวม

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

รวม

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

รวม

ปวช. แยกตาม
โปรแกรมวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.
ปวส. แยกตาม
ประเภทวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ
- รวมระดับปวส.
- ผู้เรียนรวมทั้ง
สถานศึกษา

รวม

ปกติ

ระดับ/สาขาวิชา

3

36
79
110

-

-

36
79
110

32
64
82

-

2
5
1

34
69
83

35
59
83

-

8
16
3

43
75
86

113
223
279

25

-

-

25

41

-

3

44

35

-

1

36

105

250

-

-

250 219

-

11 230 212

-

28

240

720

48
43
59

-

-

48
43
59

35
51
73

4
-

1
2
1

36
57
74

-

-

-

-

84
100
133

8

-

-

8

10

-

-

10

-

-

-

-

18

158
408

-

-

158 169
408 388

4
4

-

28

4 177 15 407 212

335
240 1,055

๑๑
ตารางที่ 2.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ปีการศึกษา 2561
จานวน
ระดับ/สาขาวิชา
ปกติ
ทวิภาคี
เทียบโอน
ระดับปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
28
0
4
- สาขาวิชาการตลาด
37
0
4
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41
0
2
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
26
0
1
รวมระดับปวช.
132
0
11
ระดับปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
32
0
2
- สาขาวิชาการตลาด
28
4
1
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52
0
1
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
10
0
0
ธุรกิจ
รวมระดับปวส.
122
4
4
รวมทั้งหมด
254
4
15

รวม
32
41
43
27
143
34
33
53
10
130
273

2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ตารางที่ 2.3 จานวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรสนับสนุน (สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
จานวน
(คน)

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้จัดการ
ครู
บุคลากรทาง
การศึกษา/
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ
(นักการภารโรง/
ยามรักษาการณ์/
พนักงานขับรถ/
แม่บ้าน)
รวม

วุฒิการศึกษา

ครูพิเศษ

ประเภทบุคลากร

ใบประกอบวิชาชีพ

ครูประจา

สถานภาพ

1

1

-

1

-

-

1

-

-

1
1
2
32
13

1
1
2
23
-

9
-

1
1
2
24
-

8
-

-

1
2
9
-

1
23
7

6

5

-

-

-

-

-

-

-

5

55

28

9

29

8

-

13

31

11

๑๒
ตารางที่ 2.4 จานวนครูจาแนกตามสาขาวิชา/สาขางาน
สถานภาพ
ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญา
เอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

สาขาวิชา/สาขางาน

ใบประกอบ
วิชาชีพ

โปรแกรมวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด

3
5

2
4

1
1

2
4

1
1

-

1
-

2
5

-

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

4

-

4

-

-

-

4

-

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ
สาขาสามัญ
รวม

3

2

1

1

2

-

-

3

-

2
3
3
1

1
3
1
1

1
2
-

2
3
2
1

1
-

-

3
1
1

2
2
-

-

8
32

5
23

3
9

5
24

3
8

-

3
9

5
23

-

2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

๑๓
2.3.4 ด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ให้มีความสะอาดร่มรื่น
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีบรรยากาศที่ดีทั้งภายในและรอบบริเวณวิทยาลัยฯ ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบไปด้วย อาคารเรียน 3 หลัง ได้แก่
- อาคาร
5 ชั้น 2 หลัง
- อาคาร
2 ชั้น 1 หลัง
ซึ่งอาคารเรียน จะแบ่งเป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้อง
ปฏิบัติงานสานักงานต่างๆ ดังนี้
1. ห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 23 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 9 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 5 ห้อง
2.2 ห้องปฏิบัติการทางบัญชี จานวน 1 ห้อง
2.3 ห้องปฏิบัติการทางตลาด จานวน 1 ห้อง
2.4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) จานวน 1 ห้อง
2.5 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง
3. ห้องพักครู จานวน 3 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ จานวน 5 ห้อง
5. ห้องประชุม จานวน 1 ห้อง
6. ห้องวิทยบริการ/ห้องสมุด จานวน 1 ห้อง
7. ร้านค้าวิทยาลัย จานวน 1 ห้อง
และยังมีอาคารประกอบอื่น ๆ ดังนี้
- อาคารโรงอาหาร จานวน 1 หลัง
- อาคารโรงกีฬา จานวน 1 หลัง
สถานที่และอาคาร ได้รับการดูแลให้เกิดความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย มีอุปกรณ์การเรียน และ
สิ่งอานวยความสะดวก พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
มี อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ทั ก ษะและความเข้ า ใจของนั ก เรี ย น เช่ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมทันสมัย เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นในการเรียนการสอน ซึ่งมีอย่างพอเพียง นอกจากนี้
ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ได้แก่
- อาคารโรงอาหาร มีความจุ จานวน 200-300 ที่
- ตู้เก็บของสาหรับนักเรียน
- เอกสารประกอบการศึกษาสาหรับนักเรียน
- โทรศัพท์สายตรง
- บริการตู้เย็นน้าดื่ม
- ร้านค้าของวิทยาลัยฯ
- ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ
- ตั้งเสาไฟฟ้าและเดินระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทาสถานที่ที่จอดรถเพิ่มเติมจานวนไม่น้อยกว่า 20 คัน

๑๔
- ขุดบ่อน้าและจัดทาคันดินรอบบริเวณ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้พื้นที่จัดทาพืชผักสวนครัว หรือ
ทาแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ได้
- จัดสร้างอาคารห้องน้า-ห้องส้วมให้แก่นักเรียน ที่มีความสะอาดและสะดวกมากยิ่งขึ้น
- บริการ Internet WI-FI ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้แก่นักเรียน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.3.5 ด้านงบประมาณ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่นๆ
รวม

12,967,464.00
8,063,749.39
1,951,719.45
3,013,441.00
408,823.95
26,405,197,.79

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แหล่งข้อมูล : งานการเงิน

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
2.4.1 ปรัชญา
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ว านิ ช บริ ห ารธุ ร กิ จ มุ่ ง หมายที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ ข้ า มาศึ ก ษาภายใน
วิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ จัดการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นประโยชน์ให้
เกิดกับผู้เข้าศึกษาเป็นสาคัญ จึงได้ตั้งปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจไว้ว่า “เชี่ยวชาญ
ธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้นา คุณธรรมสานึก” โดยมีความหมายว่า
เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง นักเรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ มี
ความรู้ ความสามารถ สามารถนาความรู้ที่ ได้ไปประยุก ต์ใช้แก้ ปัญหาต่ างๆ ได้อย่างมีเหตุผ ลเต็มศั กยภาพ
สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด
คิดประดิษฐ์ผู้นา หมายถึง นักเรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริ หารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควร
ด้วยการกระตุ้นภาวะการเป็นผู้นาของนักเรียน ให้สามารถก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานต่อไป สามารถคิด
ประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
ให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้นาการดาเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
คุณธรรมสานึก หมายถึง นักเรียนได้นาเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตสานึก
2.4.2 อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความสาเร็จ
2.4.3 เอกลักษณ์
เป็นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกาไร

๑๕
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.5.1 วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ
2.5.2 พันธกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้นาทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ
พั น ธกิ จ ที่ 4 ผลิ ต และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ และทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ดี ได้ รั บการยอมรั บจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่
มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ
พันธกิจที่ 6 ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
กาหนดทิศ ทางและแนวทางในการขับเคลื่อ นคุ ณ ภาพการจั ดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้มี คุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.5 ตารางกาหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ 1. จัดระบบการบริหาร 1. ระบบการบริหารและ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
บริหารจัดการ
จัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
การจัดการสามารถ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับของ
ตอบสนองให้งาน
เจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจ
ชุมชนและสังคมทั่วไป
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ในวัตถุประสงค์ในการจัด
อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ
2. ดาเนินการบริหารจัด เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
การศึกษาตาม
บุคลากรทางการศึกษา
แนวทางสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน
คุณธรรม คือ
นักศึกษาทุกคน มี
“รับผิดชอบ มีวินัย
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
พอเพียง”
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม

๑๖
ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

กลยุทธ์
3. การปฏิบัติงานโดยมี
การกากับติดตามและ
ตรวจสอบตาม
หลักการ (PDCA)

เป้าประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใน
สถานศึกษา สามารถ
ดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับแผนที่วางไว้ เพื่อ
นาไปสู่ ความสาเร็จ และ
บรรลุตามเป้าหมายทีว่ าง
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิทยาลัยฯ มีการ
เพื่อพัฒนาระบบการจัด
ดาเนินการตาม
การศึกษาของ
นโยบายสาคัญของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
หน่วยงานต้นสังกัด
และมาตรฐาน สามารถ
สามารถตรวจสอบได้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี
และได้การยอมรับจาก ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
หน่วยงานต้นสังกัด
ในทักษะด้านวิชาชีพ
และหน่วยงาน
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
ประเมินคุณภาพ
จริยธรรมและมี
ภายนอก
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ที่ดี
5. บริหารจัดการด้าน
เพื่อให้สถานศึกษามีการ
การเงินได้อย่างมี
วางแผนทางด้านการ
ประสิทธิภาพและตรง บริหารจัดการด้าน
ตามข้อกาหนดของ
การเงินได้อย่างมี
หน่วยงานต้นสังกัด
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
สามารถตรวจสอบได้ การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส ตรงตาม
ข้อกาหนดของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สามารถ
ตรวจสอบได้
6. การบริหารจัดการด้าน
บุคลากรให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานทีต่ นเอง
ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาสถานศึกษาให้มี

๑๗
ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

กลยุทธ์
7. มีการประสานความ
ร่วมมือ เพื่อบริหารจัด
การศึกษากับทุกภาค
ส่วน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการหลักสูตร

2. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และสภาพเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

1. จัดหลักสูตรเพิ่มเติม
และพัฒนาหลักสูตร
การเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
สังคม และมุ่งให้
นักเรียนได้เลือกเรียน
ได้ตามความถนัด
2. พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้
เป็นสถาบันทาง
การศึกษาของชุมชน
และท้องถิ่น

3. การพัฒนาคุณภาพใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ในหลักสูตรการเรียน
การสอน

เป้าประสงค์
คุณภาพ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การยอมรับจากทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เป็นไป
ตามข้อกาหนดของสถาน
ประกอบการและ
หน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความถนัดและมีความรู้
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ
ชุมชน สังคม โดยจัด
หลักสูตรเพิ่มเติมและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม
เพื่อพัฒนาครู ผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลภายนอก
สถานประกอบการ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งของ
รัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่
ตนเองสอนทุกรายวิชา
และสามารถพัฒนา
รายวิชาโดยปรับปรุง
เนื้อหาสาระรายวิชาให้

๑๘
ยุทธศาสตร์

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

พันธกิจ

กลยุทธ์

3. ส่งเสริม พัฒนาครู
1. ครูผู้สอนและ
และบุคลากรทางการ
บุคลากรทุกคนมี
ศึกษาให้มี
ความรูค้ วามสามารถ
ความก้าวหน้าใน
ในงานที่ได้รับ
วิชาชีพ มีศกั ยภาพใน
มอบหมายได้เต็ม
การปฏิบัติงานและ
ศักยภาพ
การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ เป็นผู้นาทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ
2. ครูมีความรู้
ความสามารถเป็นผู้ที่
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ครู มีความเป็นผู้นา มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้

3. ครูผู้สอนมีงานวิจัย
นวัตกรรมและ
สามารถสร้างสื่อการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ
ได้ รวมถึงสามารถนา
งานวิจัย นวัตกรรม
และสื่อการสอนไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้

เป้าประสงค์
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีหรือ
กาหนดรายวิชาใหม่ได้
เพื่อให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนเองทางด้าน
ความรู้และเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีประกอบการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้ครูและบุคลากรทุก
คน เกิดความตระหนัก
พยายามและปฏิบัติใน
การทาหน้าที่ของตนเอง
ให้ดีที่สุด มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่สามารถวัด
และประเมินผลในการ
ทางานได้ รวมทั้งต้อง
สามารถเป็นทั้งผู้นาและผู้
ตามในการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี มี
ความสามารถในการ
ทางานเป็นกลุ่มและแก้ไข
ปัญหาได้
เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน ได้
ทางานวิจัย นวัตกรรม
หรือสร้างสื่อการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน หรือ
ผลงานอื่นๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้
จนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคล

๑๙
ยุทธศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน

พันธกิจ
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เป้าประสงค์
ทั่วไป รวมทั้งยังสามารถ
นาไปจัดแสดงหรือ
ประกวดจนได้รับรางวัล
ตั้งแต่ระดับจังหวัด ภาค
และระดับประเทศได้
4. พัฒนาครูผู้สอนด้าน เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมี
การจัดทาโครงการ ความรู้ และสามารถ
สอน แผนเตรียมการ เขียนโครงการสอน แผน
สอน ให้ผู้เรียนเกิด
เตรียมการสอนล่วงหน้า
การเรียนรูใ้ นทุกๆ
โดยมีการสอดแทรก
ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน คุณธรรม
จริยธรรม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งเรื่องต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ นอกเหนือจาก
เนื้อหาในบทเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรูใ้ นทุกๆ ด้าน
5. ครูได้รับรางวัล
เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ยก และกาลังใจในการ
ย่องความรู้
ปฏิบัติงานให้แก่ครูที่มี
ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถที่ดี
คุณธรรมจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับแก่บุคคล
จากบุคคลหรือ
หน่วยงานและองค์กร
หน่วยงานภายนอก ต่างๆ
และได้รับ
ผลตอบแทนหรือ
สวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจ
4. ผลิตและพัฒนาผู้เรียน 1. นักเรียนมีการพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
ให้มีความรู้และทักษะ
ทางทักษะวิชาชีพที่ เรียนรู้และมีการพัฒนา
วิชาชีพที่ดี ได้รับการ
สูงขึ้น สามารถเข้า
ทางด้านทักษะวิชาชีพ
ยอมรับจากหน่วยงาน
แข่งขันหรือไป
ตามทีต่ นเองถนัด และ
สถานประกอบการ
ประกอบอาชีพได้
สามารถนาความรู้ที่ได้มา
และตรงกับความ
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

๒๐
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พันธกิจ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์

2. จัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
แก่นักเรียนและ
สนับสนุนให้นักเรียน
มีการเรียนรู้ได้ดว้ ย
ตนเอง โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์การ
ให้บริการวิชาการ
วิชาชีพสามารถเป็นที่
พึ่งของหน่วยงานและ
ชุมชน สถาน
ประกอบการ
สถานศึกษา ทางด้าน
วิชาการวิชาชีพได้

เป้าประสงค์
ตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริงทั้งใน
การเรียนและการทางาน
รู้จักการทางานเป็นกลุ่ม
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยยึดแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการ
ทางานในสถาน
ประกอบการจริง รู้จัก
การทางานร่วมกับผู้อื่น
รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการทางานบริการ
สังคม โดยใช้ความรู้
ความสามารถทางด้าน
วิชาชีพของตนเอง
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. นักเรียนสามารถสร้าง เพื่อให้ผู้เรียนได้นาความรู้
นวัตกรรม
ความสามารถทางด้าน
ผลงานวิจัย โครงการ วิชาชีพมาพัฒนาสร้าง
โครงงาน ทีส่ ามารถ นวัตกรรม งานวิจัย
นาไปใช้ให้เกิด
โครงการ โครงงานทีต่ รง
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ ต่อความต้องการของผู้ที่
จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีคุณภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5. นักเรียนทุกคนได้รับ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สอดคล้องตาม
สาขาวิชาของตนเอง

เป้าประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากสถาน
ประกอบการในการ
ทางานตรงตามสาขาวิชา
ของตนเอง สามารถ
ทางานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ
6. นักเรียนได้รับการ
เพื่อเป็นการวัดผล
ประเมินมาตรฐาน
ประเมินผลผู้เรียน
วิชาชีพ ที่
ทางด้านวิชาชีพ โดย
คณะกรรมการการ ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการ
อาชีวศึกษากาหนด สอบมาตรฐานวิชาชีพ
และต้องมีผลการสอบ
ผ่านเกณฑ์ที่ทาง
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษากาหนด
7. นักเรียนได้รับรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ยก และกาลังใจให้แก่ผู้เรียน
ย่องความรู้
รวมทั้งยังเป็นการยกย่อง
ความสามารถ
ผู้เรียนที่กระทาความดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรูค้ วามสามารถ ให้
จากบุคคลหรือ
เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล
หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก
อันเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่สถานศึกษาอีกทาง
หนึ่งด้วย
8. ผู้บริหารกาหนด
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นโยบายโครงการ
ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะ
WAC Pro
ที่พึงประสงค์ในการ
Academy ซึ่งมี
ทางานในสถาน
ความหมายว่า
ประกอบการ และเป็น
สถาบันแห่งการ
การยกย่องผู้เรียนที่
สร้างสรรค์มืออาชีพสู่ กระทาความดีและมี
เศรษฐกิจยุคใหม่
คุณลักษณะที่ดี ตรงตาม
ข้อกาหนดให้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติอีกทางหนึ่ง

๒๒
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

พันธกิจ
5. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อให้
เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติ

กลยุทธ์
1. นักเรียนมีบุคลิกที่ดี
และมีความเป็นผู้นา
และสามารถทางาน
เป็นกลุ่มได้

2. นักเรียนได้เรียนรู้และ
ทากิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เป็น
ประโยชน์ เพิ่มเติม
จากการเรียนใน
รายวิชาปกติ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

3. นักเรียนมีร่างกาย
สุขภาพจิตทีด่ ีอันจะ
นาไปสู่พฤติกรรมที่
ช่วยเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้
เป็นคนเก่ง คนดีและมี
ความสุข
6. ปรับปรุงดูแล รักษา 1. วิทยาลัยฯ มีสื่อ วัสดุ
อาคาร สถานที่
อุปกรณ์ ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ตา่ ง ๆ ให้มี
และเทคโนโลยีที่
ความปลอดภัยพร้อม
ทันสมัย เพียงพอ มี
ใช้งานและเอื้อต่อการ
สภาพการใช้งานที่ดี มี
จัดการเรียนการสอน
ความปลอดภัย

เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จกั
การทางานเป็นกลุ่ม มี
ความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและส่วนรวม มี
ภาวะความเป็นผู้นา
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สามารถทางานได้
อย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มี
คุณธรรม จริยธรรมทีด่ ี
งาม มีความเป็นไทย รู้จกั
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการบาเพ็ญประโยชน์
ให้แก่สังคม มีการเรียนรู้
ในเรื่องต่างๆ และ
สามารถนามาใช้สร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติได้
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความคิด
และสติปัญญา รู้จักการ
แก้ไขปัญหาและการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษาทุกคน มีสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้งาน มีความปลอดภัย
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานหรือการ
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เป้าประสงค์
จัดการเรียนการสอน
2. อาคารเรียน อาคาร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
สนับสนุนห้องเรียน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และพื้นที่ภายใน
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
สถานศึกษามีเพียงพอ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
และสะดวกต่อการใช้ อาคารเรียน อาคาร
งาน มีความสะอาด
สนับสนุนห้องเรียน และ
ร่มรื่น เอื้อต่อการ
พื้นที่ภายในสถานศึกษา
เรียนรู้และมีความ
ได้อย่างปลอดภัย สะอาด
ปลอดภัย
ร่มรื่น เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน
3. มีสภาพแวดล้อมและ เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร
ภูมิทัศน์ ที่น่าเรียนรู้ ครู บุคลากรทางการ
และปราศจาก
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน
มลภาวะ
นักศึกษาทุกคน มีความ
พึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ที่ดี มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ดีจาก
สิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจาก
มลภาวะ
4. สถานศึกษามีการนา เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
สื่อเทคโนโลยี
บุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์มาใช้ใน เจ้าหน้าที่ นักเรียน
การจัดการระบบ
นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลได้
จากการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้

๒๔
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา
2.6.1 ปีการศึกษา 2560
2.6.1.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
-ไม่ม่2.6.1.2 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 2.6 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
๑. นายชยุต จุลชาต
รางวัลเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ชั้น - กระทรวงศึกษาธิการ
๒. นายสิตางศุ์ จุลชาต
ที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
๓. นายกฤษณ์ คาศิริ
๔. นายกิตติ คาศิริ
๕. นางกานต์ชนา คงฤทธิร์ ะจัน
๖. นางเกษมศรี แป้นสุข
๗. นางสาวสุนทรี คงทอง
๘. นางสาวประชิด ปริญญาชัย
ศักดิ์
๙. นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
๑๐. นางสาวปริม ศรประสิทธิ์
๑๑. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
๑๒. นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
๑๓. นายสุธรรม อดทน
๑. นางอรทัย ชินนะประภา
รางวัลเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ชั้น - กระทรวงศึกษาธิการ
๒. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
(บ.ภ.)
1. นางสาวกาญจนา คาศิริ
“ครูเพชรน้าหนึ่ง” ในกิจกรรม - สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
วันครูแห่งชาติ ประจา
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
ปีการศึกษา 2560
1. นางอรทัย ชินนะประภา
“ครูสอนดี” ในกิจกรรมวันครู
- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
2. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
2560
1. นายชยุต จุลชาต
“ผู้บริหารดีเด่น”
- สานักงานคณะกรรมการการ
ประจาปีการศึกษา 2560
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

๒๕
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
2. นางสาวสุนิษา ทองสุข
3. นางสาวอิศราพร ปีสาลี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
“ครูดีเด่น” ประจาปี 2560

นายชยุต จุลชาต

“ผู้บริหารดีเด่น”
ประจาปีการศึกษา 2560

-

นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล

“ครูดีเด่น” ประจาปีการศึกษา
2560

-

-

1. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
2. นายภัทรุท นามเมือง
การสอนระดับประเทศ” ในระดับ
ดีมาก
1. นางกานต์ชนา คงฤทธิร์ ะจัน
2. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ

“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ” ในระดับ
ดี

1. นางสาวสุนิษา ทองสุข
2. นางเกษมศรี แป้นสุข
3. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
4. นางพชร หมายนาค
5. นางสาวอุราพร คาสิม

“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ” ในระดับ
ผ่าน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.6.1.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
ตารางที่ 2.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
- ด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
นางสาวศศิวิมล ไกรวงษ์
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย
- การแข่งขันนักเรียน นักศึกษารางวัล
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
พระราชทาน ของ
การตลาด
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวอังควิภา วงศ์ขา
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย
- การแข่งขันนักเรียน นักศึกษารางวัล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
พระราชทาน ของ

๒๖
ชื่อ-สกุล
การตลาด
๑. นางสาวอัจฉราพร คงสมบัติ
๒. นางสาวบัณฑิตา ปัญญางาม
๓. นายสุเทพ แซ่โซ้ง
๔. นางสาวพรจรัส ญาณสุภาพ
๕. นางสาวปรางทิพย์ จูมว่ ง
๖. นายเอกรัตน์ เปลี่ยนกลิ่น
๗. นายมัดหวาย นุชทรัพย์
๘. นายสุประวิทย์ รัตนไพบูลย์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่
1 ระดับเหรียญทองแดง
(ระดับจังหวัด)
๒. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร)
๓. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

1. นายเฉลิมชัย ทองผิว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการตลาด
2. นายสิทธินนท์ ทองอยู่
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่
1 ระดับเหรียญทองแดง
(ระดับจังหวัด)

1. นางสาวธนัญญา แหวนแก้ว
2. นางสาววิชุดา นวลจันทร์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

1. นางสาวสุดารัตน์ สมบุญรอด
2. นางสาววันวิสา ปิงยศ
3. นางสาวกนกวรรณ
ทองสายบัว

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับชาติ)

2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
- ผลงาน ผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ผลงานมหัศจรรย์กระเป๋า 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
- ผลงานผ้ากันเปื้อน 2in1 โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ
- ผลงาน สบู่สมุนไพร 3 ชัน้ โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

๒๗
ชื่อ-สกุล
4. นางสาวภาวิตา คุ้มด้วง
5. นางสาวณัชวดี บัวแย้ม
6. นางสาวสุภาวดี ผนึกรัมย์
7. นางสาวฐิติยาภรณ์ วะภา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี
8. นางสาวเปรมิกา สุขสวัสดิ์
9. นางสาวกัญญาวีร์ ยิ้มแฉล้ม
10. นางสาววารุณี ซอพรมราช
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี
1. นางสาวศศิวิมล ไกรวงษ์
2. นางสาวบัว แซ่อึ้ง
3. นางสาวสุดารัตน์ ไล้สีดา
4. นางสาวศิริวรรณ ชูพุทธพงศ์
5. นางสาวขนิษฐา พลทอง
6. นางสาวสุนันทา ศรีท้วม
7. นางสาวผกามาศ ดวงตาทิพย์
8. นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์
9. นางสาวณิรชา นรารัตน์
10. นางสาววันวิสาข์ เพ็ชรเขียว
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การตลาด
1. นางสาวสุดารัตน์ ไล้สีดา
2. นางสาวขนิษฐา พลทอง
3. นางสาวสุนันทา ศรีท้วม
4. นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์
5. นางสาวณิรชา นรารัตน์
6. นางสาวผกามาศ ดวงตาทิพย์
7. นางสาวอาเอ้ย ตาสังฆ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การตลาด
นางสาวธนัญญา แหวนแก้ว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่
1 ระดับเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด)
2. ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร)

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ

- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ผลงาน โคมไฟผ้าลายไทย โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง

- ผลงาน โคมไฟจากผ้าลายไทย โดย

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
(ระดับชาติ)
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย

๒๘
ชื่อ-สกุล

1. นางสาวกัลยา รักนาย
2. นายสุทธิพงษ์ ประสงค์คุณ
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
การตลาด
3. นางสาวผกามาศ ดวงตาทิพย์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การตลาด

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับจังหวัด)

2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน(ระดับภาค)

3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

1. นางสาวสิริขวัญ น้อยสังข์
2. นายสุทธิพงษ์ ทับฉ่า
3. นายณัฐจักร แจ้งเจริญ
4. นายประสิทธิ์ สาทอง
5. นางสาวอารียา อาจหาญ
6. นายมาวิน ทับทิมใส
7. นางสาวสาวิตรี อ่อนศรี
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. นายอาณัติ กองทรัพย์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
9. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
10. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด)

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน
(ระดับภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- วิชาทักษะการนาเสนอขายสินค้า
The Marketing Challenge จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- วิชาทักษะการนาเสนอขายสินค้า
The Marketing Challenge จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- วิชาทักษะ Marketing Challenge
โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
Training โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR Weight
Training โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

๒๙
ชื่อ-สกุล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นางสาวสิริขวัญ น้อยสังข์
2. นายประสิทธิ์ สาทอง
3. นางสาวอารียา อาจหาญ
4. นางสาวสาวิตรี อ่อนศรี
5. นางสาววรินยุภา ไกรวงษ์
6. นางสาวสุนิสา พนัส
7. นางสาวภัทรมน รังกูล
8. นางสาวมัณฑนา แสนสด
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. นางสาวนภาพร สุวรรณวงศ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวสิริขวัญ น้อยสังข์
2. นายสุทธิพงษ์ ทับฉ่า
3. นายณัฐจักร แจ้งเจริญ
4. นายประสิทธิ์ สาทอง
5. นางสาวอารียา อาจหาญ
6. นายมาวิน ทับทิมใส
7. นางสาวศิราภรณ์ พรมโฮม
8. นางสาวบุษยา มากทรัพย์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. นางสาวดุสิตตา ยอดเถื่อน
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวสิริขวัญ น้อยสังข์
2. นายมาวิน ทับทิมใส
3. นายเศรษฐพงศ์ หงษ์ทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง (ระดับ
จังหวัด)

- ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง (ระดับจังหวัด)

- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
(ระดับภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร)
3. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(ระดับชาติ)

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง (ระดับชาติ)

ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Simulator จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แข่งขันที่วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
Simulator จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แข่งขันที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัด
ระยอง
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
Simulator จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แข่งขันที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
- ผลงาน AR Weight Training การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

๓๐
ชื่อ-สกุล

1. นายสุทธิพงษ์ ทับฉ่า
2. นางสาวอารียา อาจหาญ
3. นางสาวศิราภรณ์ พรมโฮม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายณัฐจักร แจ้งเจริญ
2. นางสาวสาวิตรี อ่อนศรี
3. นางสาววรินยุภา ไกรวงษ์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายณัฐจักร แจ้งเจริญ
2. นายประสิทธิ์ สาทอง
3. นางสาวมัณฑนา แสนสด
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ผลงาน แอปพลิเคชั่น Dusit Zoo
ทอง (ระดับชาติ)
Simulator การประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ผลงาน โปรแกรมระบบจัดการ
(ระดับชาติ)
ฐานข้อมูล ร้านขุดเจาะเสาเข็ม การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสื่อ
ทองแดง (ระดับชาติ)
ประสมมัลติมีเดีย จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

๓๑
ชื่อ-สกุล
นางสาวอารียา อาจหาญ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสาวิตรี อ่อนศรี
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววรินยุภา ไกรวงษ์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
2. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชา ทักษะการเขียนโปรแกรมบน
(ระดับชาติ)
โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ
Android จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม
(ระดับชาติ)
สานักงาน (MS-Office 2013)
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม
ทองแดง (ระดับชาติ)
สานักงาน (MS-Office 2013)
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
- ผลงาน AR Weight Trainging
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด)
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค

๓๒
ชื่อ-สกุล

นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

1. นางสาวธานี โจมแพง
2. นางสาวมณีรัตน์ มีใจกลัน่
3. นางสาวศิรินภา อุ่นอบ
4. นางสาวสุรัตสวดี พุกมาก
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี
5. นางสาวดวงกมล อ่วมอ่อง

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับภาค
- ผลงาน AR Weight Trainging
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)
Application ภาคภาษาอังกฤษ โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
จังหวัดระยอง
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
- แข่งขันการประกวดพูดในที่
เหรียญทอง (ระดับจังหวัด)
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
English Publice Speaking
Contest จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย - แข่งขันการประกวดพูดในที่
(ระดับภาค)
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
English Publice Speaking
Contest จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ทอง (ระดับชาติ)
ภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ผลงาน น้ามันเขียววานิชสมุนไพร
(ระดับชาติ)
ไทย จากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๓
ชื่อ-สกุล
6. นายนัทธพงศ์ แซ่โป่ว
7. นายสุทธิภัทร บุญมี
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. นางสาวภัสรา จาอ่อน
9. นางสาวชิณา มีภู่
10. นางสาวศศิธร แก้วตัน
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวอังควิภา วงศ์ขา
2. นายสันติชัย เจริญสม
3. นางสาววราภรณ์ อยู่เจริญ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การตลาด
4. นางสาวสาวิตรี อ่อนศรี
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. นางสาวธนัญญา แหวนแก้ว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี
1. นายสันติชัย เจริญสม
2. นางสาววราภรณ์ อยู่เจริญ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การตลาด
3. นางสาววันวิสา ปิงยศ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี

นางสาวศิรินภาพร สดุดี
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาววิภารัตน์ ดาดี
2. นางสาวพรไพลิน ศึกคะชาติ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กรุงเทพฯ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
(ระดับจังหวัด)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
(ระดับชาติ)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - แข่งขันการประกวดรักการอ่าน
เกียรติบัตรเหรียญทอง (ระดับ
ภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะ
จังหวัด)
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- การประกวดมารยาทไทย จากการ
ทองแดง (ระดับชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 32

๓๔
ชื่อ-สกุล
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี
3. นางสาวนิชนันท์ โนยราษฎร์
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การตลาด
4. นายมิตรภาพ โพธิ์เที่ยง
5. นางสาวศิรินภาพร สดุดี
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิจิตรา โพธิ์เกษม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับจังหวัด)

2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับชาติ)

นายทวีศักดิ์ นาหัวนิน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี

1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง (ระดับจังหวัด)

2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน (ระดับภาค)
นายทวีศักดิ์ นาหัวนิน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งหญิง จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
- แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ

๓๕
ชื่อ-สกุล

1. นายพลากร แสงสุ่ม
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การตลาด
2. นางสาวพรไพลิน ศึกคะชาติ
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี
1. นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี
2. นางสาววิราวรรณ ตันสาย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี

1. นางสาวนัดดา ตาลงาม
2. นางสาวสุวิดา เต็มใจ
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี

1. นางสาวกวินธิดา กลบแก้ว
2. นายธัชชัย ภูก่ ันทอง
3. นางสาวสุภัชชา แจ้งบารุง
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - แข่งขันการประกวดมารยาทไทย
(ระดับจังหวัด)
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง (ระดับชาติ)

- วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชาทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
(ระดับชาติ)
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม
ทอง (ระดับชาติ)
สานักงาน (MS-Office 2013)
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี โดยสานักงานคณะกรรมการ

๓๖
ชื่อ-สกุล

1. นายธวัชชัย อังศุธานินทร์
2. นายมรกต จันทสาร
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นายสหรัถ วงษ์ฟอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายชวิน ศิรินันทวิทยา
2. นายปณพล พัฒโน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายยศพล จานงค์พันธ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
การอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทอง (ระดับชาติ)
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
(ระดับชาติ)
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทองแดง (ระดับชาติ)
Microsoft Access 2013 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

๓๗
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

นายสมิธ เทศเซ็น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง (ระดับชาติ)

นายเกษม ทองขาว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง (ระดับชาติ)

1. นายพีรันธร เนากลาง
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายสกนธ์ อานุภาพรังสี
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง (ระดับชาติ)

1. นายเจษฎา สุคาภา
2. นายพงศกร ศรีจันทวงศ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นางสาวจีราวรรณ สีสด

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง (ระดับชาติ)

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
- วิชา ทักษะการสร้างเว็บเพจ จาก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการสร้างเว็บเพจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการติดตั้งโปรแกรมระบบ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

๓๘
ชื่อ-สกุล
4. นางสาวเบญจวรรณ จาปาคง
5. นางสาวอรญา หนุนทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายจักรกฤษ ยอดขวัญ
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจิรายุทธ มิ่งขวัญ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอรรถวัต อัคชาติ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
(ระดับชาติ)
Adobe Photoshop CS6 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ทอง (ระดับชาติ)
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ทองแดง (ระดับชาติ)
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

๓๙
ชื่อ-สกุล
นางสาวสายชล แตงอ่อน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายธเนศพล แย้มรัตน์
2. นายศิธร ทองเล็ก
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเพชรประทาน ผลน้อย
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา
2. นายพิพัฒน์ โพธิ์กลิ่น
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
ทอง (ระดับชาติ)
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
(ระดับชาติ)
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
ทองแดง (ระดับชาติ)
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
ทอง (ระดับชาติ)
งาน 3D Animation จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32

๔๐
ชื่อ-สกุล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นายปวรุตม์ ขาวเหลือง
4. นายวาทิน แก้วคา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอภิสิทธิ์ ศรีจิวังษา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธีรเดช นนท์อ่อน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤตวัฒน์ สุมะนังกุล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
(ระดับชาติ)
งาน 3D Animation จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทองแดง (ระดับชาติ)
Microsoft visual basic 2010
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชา ทักษะพิมพ์ดดี ภาษาไทยด้วย
ทอง (ระดับชาติ)
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ

๔๑
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน/หน่วยงานที่มอบรางวัล
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชา ทักษะพิมพ์ดดี ภาษาไทยด้วย
(ระดับชาติ)
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

นายกฤษณะ ตุลา
นักเรียนระดับชั้นปวช.1

- ด้านการกีฬา
ชื่อ-สกุล
1. นายดาฮาลัน เปาะดิงซามู
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

2. นายวิชาญ รักงาม
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นางสาวจารุวรรณ แสงเพ็ชร์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. นางสาวมินณา นามพันธ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
5. นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
ต่อสู้ชาย รุ่น F น้าหนัก 59- ร่วมกับสานักงานการกีฬาแห่ง
63 กก. กีฬาปันจักสีลัต
ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี จาก
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
อันดับ 1 ประเภทเดี่ยว ปัน
ครัง้ ที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
จักลีลาชาย กีฬาปันจักสีลัต
1 นนทบุรีเกมส์ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน
2560
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น C น้าหนัก
47-51 กก. กีฬาปันจักสีลัต
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น E น้าหนัก
55-59 กก. กีฬาปันจักสีลัต
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น C น้าหนัก
47-51 กก. กีฬาปันจักสีลัต
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ต่อสู้ชาย รุ่น H น้าหนัก 67-71
กก. กีฬาปันจักสีลัต

๔๒
ชื่อ-สกุล
6. นายทินภัทร โกญจนาท
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. นางสาวพัชริดา แก้วเก็บคา
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ต่อสู้ชาย รุ่น E น้าหนัก 55-59
กก. กีฬาปันจักสีลัต
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง
กีฬาปันจักสีลัต

1. นายวิชาญ รักงาม
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นางสาวจารุวรรณ แสงเพ็ชร์
3. นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. นายดาฮาลัน เปาะดิงซามู
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1. นายดาฮาลัน เปาะดิงซามู
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 กีฬาปันจักสีลัต

2. นางสาวจารุวรรณ แสงเพ็ชร์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายดาฮาลัน เปาะดิงซามู
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

2. นายวิชาญ รักงาม
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- กรมพลศึกษา ร่วมกับการท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดปทุมธานี จากการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่าน
เกมส์” รอบคัดเลือกเขตที่ 1 จังหวัด
ปทุมธานี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ - กรมพลศึกษา กระทรวงการ
2 ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น F
ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัด
น้าหนัก 59-63 กก. กีฬาปันจัก นครนายก จากการแข่งขันกีฬา
สีลัต
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
39 “ขุนด่านเกมส์” จังหวัด
นครนายก ระหว่างวันที่ 20-30
มกราคม 2561
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
3 ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น E
น้าหนัก 55-59 กก. กีฬาปันจัก
สีลัต
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท - สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ปันจักลีลาเดี่ยวชาย Tunggal ร่วมกับชมรมปันจักสีลตั จังหวัด
รุ่นอายุ 16-18 ปี
นครสวรรค์ จากการแข่งขันกีฬา
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง
ต่อสู้ OPEN 16-18 ปี ชาย
ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม
รุ่น F น้าหนัก 59-63 กก.
2560 จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทต่อสู้ OPEN 16-18 ปี
ชาย รุ่น D น้าหนัก 51-55 กก.

๔๓
ชื่อ-สกุล
3. นางสาวจารุวรรณ แสงเพ็ชร์
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. นายสมิธ เทศเซ็น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. นางสาวมินณา นามพันธ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
6. นายเสฎฐวุฒิ แซ่ตั้ง
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2
สาขาวิชาการตลาด
7. นายวีรกิจ โกสินันท์
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
8. นายปนัสพงษ์ อินสว่าง
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. นางสาวชิณา มีภู่
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

2. นายเสฎฐวุฒิ แซ่ตั้ง
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2
สาขาวิชาการตลาด

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทต่อสู้ OPEN 16-18 ปี
หญิง รุ่น E น้าหนัก 55-59 กก.
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทปันจักลีลา
เดี่ยวชาย Tunggal รุ่นอายุ
16-18 ปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทต่อสู้
OPEN +18 ปี ชาย รุ่น B
น้าหนัก 50-55 กก.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทต่อสู้ OPEN 16-18 ปี
หญิง รุ่น D น้าหนัก 51-55 กก.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทต่อสู้ OPEN 16-18 ปี
ชาย รุ่น G น้าหนัก 63-67 กก.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทต่อสู้ OPEN 13-15 ปี
ชาย รุ่น J น้าหนัก 57-61 กก.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทต่อสู้ OPEN 16-18 ปี
ชาย รุ่น J น้าหนัก 75-79 กก.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทต่อสู้ OPEN 16-18 ปี
หญิง รุ่น B น้าหนัก 43-47 กก.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ - การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ
2 ประเภทต่อสู้ รุ่น D น้าหนัก
จังหวัดจันทบุรี จากการแข่งขันกีฬา
มากกว่า 60 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน
แห่งชาติ ครั้งที่ 46 “จันทบุรี
65 กิโลกรัม
เกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
ระหว่างวันที่ 3-13 พฤษภาคม
2561 จังหวัดจันทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
2 ประเภทต่อสู้ รุ่น C ชาย
น้าหนักมากกว่า 55 กิโลกรัม แต่
ไม่เกิน 60 กิโลกรัม

๔๔
2.6.2 ปีการศึกษา 2561
2.6.2.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ที่
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
1 เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา
และสร้างรายได้ระหว่างเรียนสถานศึกษาเอกชนประเภท
อาชีวศึกษาภาคตะวันอออกและกรุงเทพมหานคร
2

3
4

เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการกยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อน
มนุษย์ ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา
66 พรรษา
เกียรติบัตรสนับสนุน "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องในงาน “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ตามโครงการคลองสวยน้าใส
ประจาปีการศึกษา 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ สานักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี

2.6.2.2 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. นายชยุต จุลชาต
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการศึกษาดู - กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่าย
2. นางสาวกาญจนา คาศิริ
งาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พนัสบดีศรีอุทัย จังหวัดชลบุรี
3. นายกิตติ คาศิริ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา
4. นางสาวประชิด ปริญญาชัย
รัชกาลที่ 9
ศักดิ์
5. นางสาวสุนทรี คงทอง
6. นางพชร หมายนาค
7. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส
8. นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
9. ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง
10. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
11. นางเกษมศรี แป้นสุข
12. นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
13. นางสาวศรินณา รักแจ้ง
1. นางสาวกาญจนา คาศิริ
ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนและ
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2. นางธารณี ฟุ้งสาคร
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ราชวรมหาวิหาร
3. นางเกษมศรี แป้นสุข
การประกวดสวดมนต์หมูท่ านอง

๔๕
ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.

นางสาวกาญจนา คาศิริ
นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
นางธารณี ฟุ้งสาคร
นางเกษมศรี แป้นสุข

นางสาวกาญจนา คาศิริ

นายกิตติ คาศิริ

นายชยุต จุลชาต

นายภัทรุท นามเมือง
นายสิตางศุ์ จุลชาต

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
สรภัญญะชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเนื่องในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
“วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา”
ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนและ
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดวาดภาพระบายสี
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
“วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา”
ได้รับเกียรติบัตรเช้าร่วม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครู เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ระดับผู้นา ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่
835
ได้รับเกียรติบัตร ครูเพชรน้าหนึ่ง
ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ
ประจาปี 2562 ครูดี...ศรี
เอกชนนนทบุรี
ได้รับเกียรติบัตร ครูสอนดี ใน
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจาปี
2562 ครูดี...ศรีเอกชนนนทบุรี
ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ราชวรมหาวิหาร

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

- สานักงานลูกเสือแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ
- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร

การศึกษาเอกชนนนทบุรี
- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร

การศึกษาเอกชนนนทบุรี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

๔๖
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

1. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ
2. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน

ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2561

นางอรทัย ชินนะประภา

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

1. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
2. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
3. ผศ.ศิริศักดิ์ มุสิผล
4. นายวิชาญ โพธิสิทธิ์
นางสาวอุราพร คาสิม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชน
สภาจาลอง เพื่อการเรียนรู้
ระบบงานรัฐสภา ประจา ปี
2561 ระหว่างวันที่ 9-10
กันยายน พ.ศ. 2561 ณ
โรงแรม ริเวอร์ไซด์ และ
อาคารรัฐสภา
กรุงเทพมหานคร
- ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
- NBI - YOUTH CLUB เยาวชน
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI สร้างชาติ
Youth Camp) รุ่นที่ 4 จัด
โดย นักศึกษาหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูงเพื่อการสร้าง
ชาติ (นสช.) รุ่นที่ 5 ระหว่าง
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน
2561 ณ หอประชุมชาญชัย
อะเคเดียม มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
- บริษัท ทรูมันนี่ จากัด
ในหัวข้อเรื่อง "การตลาด 4.0 สู่
ยุคการตลาดดิจทิ ัล" โครงการ
สัมมนาวิชาการ สาขาวิชา
การตลาด ปีการศึกษา 2561
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม - อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.)
ในงานประชุมวิชาองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง

๔๗
ชื่อ-สกุล

1. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล

2. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
3. นายภัทรุท นามเมือง
นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล

นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ปีการศึกษา 2561
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
นาเสนอขายสินค้า "The
Marketing challenge"
(ระดับ ปวช.) ในงานประชุม
วิชาองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2561
1. “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ - สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การสอนระดับประเทศ” ใน
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ระดับดีมาก
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับดีมาก
3. “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ” ใน
ระดับดี
1. ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม - อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
(ระดับ ปวช.) ในงานประชุม
วิชาองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2561
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การ - อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
แข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ
ปวส.) ในงานประชุมวิชาองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2561

๔๘
ชื่อ-สกุล
1. นางพชร หมายนาค
2. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส

1. นายสุวรรณ แสงดาว
2. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ

1. นายสุวรรณ แสงดาว
2. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข
4. Mrs.Julie Luntao Politico
5. นายอธิสุ พันธศรี

1. นายสุวรรณ แสงดาว
2. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข
4. Mrs.Julie Luntao Politico
5. นายอธิสุ พันธศรี
1. นายสุวรรณ แสงดาว
2. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข
4. Mrs.Julie Luntao Politico
5. นายอธิสุ พันธศรี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาวิชาการ"รายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
"ภายใต้แนวคิด Computing
Science : องค์ความรู้สาคัญแห่ง
โลกอนาคต
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
บ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ประจาปี 2561
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม
2561
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา KW
Invoce Database การประกวด
องค์ความรู้ ภาคภาษาอังกฤษ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับเหรียญทอง "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2561
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา Car
Scan การประกวดองค์ความรู้
ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล
ชมเชย "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ประจาปีการศึกษา 2561
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา AR
What is DNA Application การ
ประกวดองค์ความรู้ภาค
ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จากัด
(มหาชน)

- สานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช)

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๔๙
ชื่อ-สกุล

1. นายสุวรรณ แสงดาว
2. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาคร
จิรเกียรติ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข
4. Mrs.Julie Luntao Politico
5. นายอธิสุ พันธศรี

1. นายสุวรรณ แสงดาว
2. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข
4. Mrs.Julie Luntao Politico
5. นายอธิสุ พันธศรี
1. นายสุวรรณ แสงดาว
2. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข
4. Mrs.Julie Luntao Politico
5. นายอธิสุ พันธศรี
นางสาวสุนิษา ทองสุข

Mrs.Julie Luntao Politico

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2561
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา
ผลงาน Car Scan ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ
เหรียญทองแดง "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2561
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา
ผลงาน แอปพลิเคชั่น AR What
is DNA ได้รับรางวัล ชมเชย "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2561
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา
ผลงาน KW invoice database
ได้รับรางวัล ชมเชย "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2561
ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินและให้คะแนน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2561
ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินและให้คะแนน "สุดยอด

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๕๐
ชื่อ-สกุล

นางศิลาพร ผลวงศ์

1. นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
2. นางอารีรัตน์ นาคนก
3. นางสาวเนตรนภา รื่นเสือ
นางธารณี ฟุ้งสาคร

1. นางพชร หมายนาค
2. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส
3. ว่าทีร่ ้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ
4. นางธาริณี ฟุ้งสาคร

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดองค์ความรู้ ภาค
ภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ประจา
ปีการศึกษา 2561
ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินและให้คะแนน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดองค์ความรู้ ภาค
ภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ประจา
ปีการศึกษา 2561
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
สร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย
จังหวัดนนทบุรี
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
ประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี
โครงการขยายฐานเยาวชนจิต
อาสาและเสริมสร้างศักยภาพ
เยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่
พึ่งของประชาชนอย่างยัง่ ยืน
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมต้นแบบครูลูกเสือ
และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่
19-21 ตุลาคม 2561
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวด นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่
33 ประจาปีการศึกษา
2561 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อีเทค)

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- สานักงานยุวกาชาด สภากาชาด

ไทย
- สานักงานยุวกาด สภากาชาดไทย

- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๕๑
ชื่อ-สกุล
นายนิวัตร สุขเจริญ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ 1

นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท ทีม
ผสมชุด B ในโครงการกีฬาสร้าง
สุขภาพตาบลบางม่วงต้านยาเสพ
ติด ณ เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
- เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง

ฝึกอบรม "โครงการและฝึก
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้น"
2.6.2.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
- ด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. นางสาวสุภาพร ก่องแก้ว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ - วิชาทักษะการแข่งขันทักษะการ
2. นางสาวณัฐกานต์ สุขปานกลาง 2 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
นาเสนอขายสินค้า “The
3. นางสาวเกษศิณี คงสี
(ระดับจังหวัด)
Marketing Challenge” ระดับ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
ชั้นปวช. จากการแข่งขันทักษะ
การตลาด
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
นางสาวพิมพ์อัปสร โชคชินธนฉันท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ - ประเภทการประกวดพูดในที่
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา 1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน (ระดับ
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ
ภาษาต่างประเทศ
จังหวัด)
ชั้นปวช. จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
1. นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ - วิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
2. นางสาวภารุณี นามภักดี
2 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
งานบัญชี ระดับชั้นปวช. จากการ
นักศึกษานักศึกษาระดับชั้นปวช.3 (ระดับจังหวัด)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
สาขาวิชาการบัญชี
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1. นายโอบนิธิ กรมงคลกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร - ประเภทการประกวดมารยาทไทย
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
เหรียญทอง (ระดับจังหวัด)
ระดับชั้นปวช. จากการแข่งขัน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด

๕๒
ชื่อ-สกุล
2. นางสาวศิรินภาพร สดุดี
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1. นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง
2. นางสาววรินทร นาทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี
3. นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์
4. นางสาวอัมพรพรรณ ภิรมสุข
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การตลาด
5. นายอัครพล เขื่อนนอก
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายอัครพล เขื่อนนอก
2. นายกิติพงษ์ นิตยประภา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นายปวรุตม์ ขาวเหลือง
4. นายอรรถวัต อัคชาติ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นางสาวดุสิตตา ยอดเถื่อน
2. นางสาวดวงทิพย์ ดวงตาทิพย์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวสุรีรตั น์ กิติภัทร์ถาวร
2. นายเพชรประทาน ผลน้อย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นายฐิติพงศ์ พวงจันทร์
4. นายสหรัถ วงษ์ฟอง
5. นายวาทิน แก้วคา
6. นายธนวัฒน์ คุ้มสกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
นนทบุรี

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
(ระดับจังหวัด)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผลงานชื่อ “แอปพลิเคชั่น Dusit - การประกวดในงานสัมมนาและ
Zoo Simulator ได้รับเหรียญ
นิทรรศการนานาชาติ “Digital
รางวัล และเกียรติบัตร จาก
Thailand Big Bang 2018”
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม
สังคม
แพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2561
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
จังหวัด)

- การประกวดองค์ความรูภ้ าค

ภาษาอังกฤษ ผลงาน Car Scan
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 - ผลงาน Car Scan จากการ
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
(ระดับจังหวัด)
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

๕๓
ชื่อ-สกุล
7. นายสกนธ์ อานุภาพรังสี
8. นายปณพล พัฒโน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. นางสาวดุสิตตา ยอดเถื่อน
10. นางสาวดวงทิพย์ ดวงตาทิพย์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวนันท์นภัส เอี่ยมสง่า
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
2. นางสาวปริชาติ สุขคง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นายอนุวรรตน์ แก้วหินแดง
2. นายยศพล จานงค์พันธ์
3. นายณัฐวุฒิ ประทุมทอง
4. นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. นายโกวิทย์ ทองขวัญแก้ว
6. นายพิพัฒน์พงศ์ สุดเยี่ยมยิ่ง
7. นายชวิน ศิรินันทวิทยา
8. นายธเนศพล แย้มรัตน์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. นางสาวนันท์นภัส เอี่ยมสง่า
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
10. นางสาวปริชาติ สุขคง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นางสาวขวัญจิรา ชาวนา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
2. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 - การประกวดองค์ความรูภ้ าค
เกียรติบัตรเหรียญทอง (ระดับ
ภาษาอังกฤษ ผลงาน KW
จังหวัด)
Invoice Database จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
- ผลงาน KW Invoice Database
จังหวัด)
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร - การประกวดองค์ความรูภ้ าค
เหรียญทอง (ระดับจังหวัด)
ภาษาอังกฤษ ผลงาน AR What
is DNA Application จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๕๔
ชื่อ-สกุล
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นายกิติพงษ์ นิตยประภา
2. นายพิพัฒน์ โพธิ์กลิ่น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นายปวรุตม์ ขาวเหลือง
4. นายอรรถวัต อัคชาติ
5. นายศิธร ทองเล็ก
6. นายธีรเดช นนท์อ่อน
7. นายณัฐชนน ทรัพย์สิน
8. นายสมิธ เทศเซ็น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. นางสาวขวัญจิรา ชาวนา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
10. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นางสาววารุณี ซอพรมราช
2. นางสาวพรศิริ พงอุทา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี
นายทวีศักดิ์ นาหัวนิน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี
นางสาวสุนิตรา แพร่หลาย
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
1. นายอักษรเดช กาดกล้า
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับ
จังหวัด)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน (ระดับ
จังหวัด)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
- ผลงาน AR What is DNA
Application จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

- ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน

บัญชี ระดับชั้นปวส. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร - ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย
เหรียญทอง (ระดับจังหวัด)
ลูกทุ่งชาย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ - ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย
2 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ลูกทุ่งหญิง จากการแข่งขันทักษะ
(ระดับจังหวัด)
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน
ทอง
(MS-Office 2013) จากการ

๕๕
ชื่อ-สกุล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายอัครพล เขื่อนนอก
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นางสาวดวงกมล อ่วมอ่อง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นางสาวธันธิวาพร อ่องจาปา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายจรินทร์ รัตนอุดม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายณัฐวุฒิ ประทุมทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายธนวัฒน์ คุ้มสกุล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน
(MS-Office 2013) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
ทอง
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม

๕๖
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

1. นายศิธร ทองเล็ก
2. นายอรรถวัต อัคชาติ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง

1. นายธเนศพล แย้มรัตน์
2. นายธีรเดช นนท์อ่อน
3. นายวาทิน แก้วคา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง

1. นางสาวกวินธิดา กลบแก้ว
2. นายพงศกร ศรีจันทวงศ์
3. นางสาวสุภัชชา แจ้งบารุง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. นายเพชรประทาน ผลน้อย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ทักษะการสร้างภาพเคลือ่ นไหว
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
CS6จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ทักษะการใช้โปรแกรมสือ่ ประสม
มัลติมีเดีย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๗
ชื่อ-สกุล
นายณัฐนนท์ เกลี้ยงมน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุรีรตั น์ กิติภัทร์ถาวร
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา
2. นายพิพัฒน์ โพธิก์ ลิ่น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสหรัถ วงษ์ฟอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
ทองแดง
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
ทอง
งาน 3D Animation จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ

๕๘
ชื่อ-สกุล

นายปณพล พัฒโน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายพีรันธร เนากลาง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายศุภสัณห์ สว่างโคกกรวด
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
ทองแดง
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการติดตั้งโปรแกรมควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการติดตั้งโปรแกรมควบคุม
ทองแดง
เครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๙
ชื่อ-สกุล
นายปวรุตม์ ขาวเหลือง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายโกวิทย์ ทองขวัญแก้ว
2. นายชวิน ศิรินันทวิทยา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกิติพงษ์ นิตยประภา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายปัญณวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ
อยุธยา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายปัณณธร ไพชยนต์

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทองแดง
Microsoft visual basic 2010
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้ง
ที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทองแดง
Microsoft Access 2013 จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
ทอง
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

๖๐
ชื่อ-สกุล
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

นายศุภชัย ตรงดี
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤตวัฒน์ สุมะนังกุล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นางสาวเกษศิณี คงสี
2. นางสาวณัฐกานต์ สุขปานกลาง
3. นางสาวสุภาพร ก่องแก้ว
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
การตลาด

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- วิชาพิมพ์สัมผัสภาษาไทยด้วย
ทอง
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
และกีฬา นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
(สยามเทค)
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
- ทักษะ Marketing Challenge
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้ง
ที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๑
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวชัญญา ศรีดี
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การตลาด
2. นางสาวนัดดา ตาลงาม
3. นางสาวฟารีดา พิมพ์คาไหล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

-

นางสาวธิดารัตน์ คงเพ็ชร์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

-

1. นางสาวภารุณี นามภักดี
2. นายภูวนาท อริยานนท์ภิญโญ
3. นางสาวสิริภา พุ่มสวย
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

-

1. นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี
2. นายทวีศักดิ์ นาหัวนิน
3. นางสาววิราวรรณ ตันสาย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

-

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย

๖๒
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

นางสาวขวัญจิรา ชาวนา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

นางสาวปริชาติ สุขคง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

๖๓
ชื่อ-สกุล
นางสาวนภาวรรณ เฉยเผือก
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

1. นางสาววรัชยา วงค์สงวน
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี
2. นางสาวนริศรา ลาแพงดี
3. นางสาวศิรินภาพร สดุดี
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
4. นางสาวอภิญญา สมรุด
5. นางสาวอรุณรัตน์ ขจรพรรณพงศ์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี
นางสาวมิ่งขวัญ นาหัวนิน
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวชุดาภา แก้วกระจ่าง
นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์ทอง
นางสาวขวัญแก้ว กรองแสง
นางสาววรัชยา วงค์สงวน
นางสาวนัฐพร รักการ
นางสาวกรรณิกา แก่นท้าว

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดมารยาทไทย จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้ง
ที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ผลงาน “น้ามันนวดสมุนไพร
ตะไคร้” (สมุนไพรบ้านวานิช
พอเพียง) จากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และสื่อการ
เรียนการสอน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี

๖๔
ชื่อ-สกุล
7. นางสาวจิตรดา ตั้งสุนันท์ธรรม
8. นางสาววิราวัณย์ โยธาภักดี
9. นางสาวอินทิรา วงค์ดวน
10. นางสาววรรณิดา ผันสืบ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

1. นายปัญญา มงคลมะไฟ
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
2. นายอภิชิต ชัยช่วย
3. นายอนุชา อ่อนตานา
4. นางสาวนวพร ดาวอรุณเกียรติ
5. นายพงศกร วงค์แสงน้อย
6. นายณัฐพร เงินทอง
7. นางสาวสิริน พรเกษมประเสริฐ
8. นางสาวกัลป์ยกร กิจพานิช
9. นายวสันต์ กลั่นด้วง
10. นายสุทาเทพ จาเนียนศรี
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี
1. นางสาวธิดารัตน์ คงเพ็ชร์
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
2. นางสาวอรุณรัตน์ ขจรพรรณ
พงศ์
3. นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง
4. นางสาวณัฐพร แช่มชูกุล
5. นางสาวภารุณี นามภักดี
6. นางสาวอภิญญา สมรุด
7. นางสาวอาทิตยา สลับศรี
8. นางสาวทิพย์อาพา ปัสตัน
9. นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม
10. นางสาววิรินดา คาทา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี
1. นางสาวเจนจิรา มั่นคง
ได้รบั เกียรติบัตรเหรียญทอง
2. นางสาววลัยพร ภูพินิจเจริญสุข
3. นางสาวรุ่งนภา อภิธนาดล
4. นายวีรกร แดงศิริ
5. นางสาวรัติกาล มะโนวัน
6. นางสาวอุรัสยา รสจันทร์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
หมู่บ้านครู กรุงเทพฯ จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ผลงาน “ครีมอาบน้าตะไคร้”
(Lemon Grass) จากการ
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และสื่อการเรียนการสอน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ผลงาน “ครีมบารุงผิวสมุนไพร”
จากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กรุงเทพฯ จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ผลงาน “เทียนหอม” จากการ

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และสื่อการเรียนการสอน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ

๖๕
ชื่อ-สกุล
7. นายสุทธิพงษ์ ประสงค์คณ
ุ
8. นางสาวมุทติ า แพรสุพัฒน์
9. นายปกรณ์ ขุนการินทร์
10. นายธีรภัทร์ เรืองพานิช
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การตลาด
1. นางสาวสุวิดา เต็มใจ
2. นางสาวฟารีดา พิมพ์คาไหล
3. นางสาวมิ่งขวัญ นาหัวนิน
4. นางสาวอรอุมา ประเสริฐศรี
5. นางสาวนัดดา ตาลงาม
6. นางสาววรินทร นาทอง
7. นางสาวฉันทนา บุญมาก
8. นางสาววันวิสา สังข์ปาน
9. นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง
10. นายเจริญจิต พลัดหนู
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี
1. นางสาวปริญา เกียรติจานง
2. นางสาวอัมพรพรรณ ภิรมสุข
3. นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์
4. นางสาวณิรชา นรารัตน์
5. นางสาวขนิษฐา พลทอง
6. นายปิยะพงษ์ ศรีภู่ทอง
7. นางสาวกุลนิภา อัครณีบวร
8. นายอาณัฐชัย ต่ายเทศ
9. นายชายระวัณ ตาดคร้าม
10. นายกิตติภูมิ ประทุมเหมือน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การตลาด
1. นายเจริญจิต พลัดหนู
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี
2. นายยศพล จานงพันธ์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นางสาวขวัญจิรา ชาวนา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

- ผลงาน “น้ายาอเนกประสงค์ 3 IN

1” จากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กรุงเทพฯ จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

- ผลงาน “โคมไฟ Marble” จาก

การประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กรุงเทพฯ จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
เยาวชนสภาจาลอง เพื่อการ
เรียนรู้ระบบงานรัฐสภา

๖๖
ชื่อ-สกุล
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นายวาทิน แก้วคา
2. นายปวรุตม์ ขาวเหลือง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
บ่มเพาะนักประดิษฐ์ สาย
อาชีวศึกษา ประจาปี 2561
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม
2561
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรม"โครงการอบรมและฝึก
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น"

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.)

1. นายภัทรดนัย อันปรางค์
- เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
2. นางสาวอิสรีย์ สมอบ้าน
3. นายพลากร เพิ่มชม
4. นายสราวุฒิ โคตรอารัญ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. นายณัฐกิตติ์ เกตุพราหมณ์
6. นางสาวปิยะธิดา พูลปั้น
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
7. นายรังสิมันต์ ไชยปิง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี
8. นางสาวสุวรรณา ดียิ่ง
9. นางสาวมณีรัตน์ ฮวดศรี
10. นางสาวณัฏฐวรรณ มุ่งอ้อม
กลาง
11. นางสาวสิรินทร สุคาหล้า
12. นางสาวสุพัตรา คาภาอินทร์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การตลาด
1. นางสาวอิสรีย์ สมอบ้าน
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ - สานักงานยุวกาชาด สภากาชาด
2. นางสาวอนุสรา โสมาบุตร
สร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย
ไทย
3. นางสาวกัลยาพร เกิดทองดี
จังหวัดนนทบุรี
4. นางสาวณาขวัญ สุขปานกลาง
5. นางสาวเกตุมณี กลิ่นมาลัย
6. นางสาวสุกัญญา เรขุนทด
7. นางสาวมุธติ า ใจมั่นคง
8. นางสาวกุลธิดา กุมพันธ์
9. นางสาวยุภารัตน์ แซงดาว
10. นางสาวรัตนา ละนิโส

๖๗
ชื่อ-สกุล
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11. นางสาวจารุวรรณ แสงเพ็ชร์
12. นางสาวสุภาพร สุจริตสถิตา
นนท์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13. นางสาวเก็จแก้ว กระตุกฤกษ์
14. นางสาวโสมภา เจริญพร
15. นางสาวปาริชาด จีนแดง
16. นางสาวสุพัตรา จุ้ยจั่น
17. นางสาวปรีญานุช คาคม
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18. นางสาวอรปรียา ภาชีฉาย
19. นางสาวราตรี เงางาม
20. นางสาวไอเดีย ระดิ่งหิน
21. นางสาวปณิดา น้อยสิงห์
22. นางสาววรัญญากรณ์ อิศรา
เสนา ณ อยุธยา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
23. นางสาวธนิตา เทศทับ
24. นางสาวสุวรรณา ดียิ่ง
25. นางสาวจิตรลดา ตั้งสุนันท์
ธรรม
26. นางสาวสิริน พรเกษม
ประเสริฐ
27. นางสาววนิดา พลอยโต
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี
28. นางสาวสุรารักษ์ ฤทธิ์บารุง
29. นางสาวลัดดาวัลย์ นามนิตย์
30. นางสาวหฤทัย ยนตรพันธ์
31. นางสาวศิรินธร เกิดสาย
32. นางสาววันวิสา ฉุนหอม
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การตลาด

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๖๘
ชื่อ-สกุล
1. นายชัยวัฒน์ สิริไพบูลย์กาญจน์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายวัฒนธรรม พานทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
3. นางสาวพรไพลิน ศึกขะชาติ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวดวงกมล อ่วมอ่อง
2. นายณัฐกิตต์ มรกต
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นางสาวศศิธร แก้วตัน
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
นายธีรภัทร อินทรไกร
นางสาวสุภาพร ก่องแก้ว
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
การตลาด
นางสาวรัติกาล มะโนวัน
นางสาวมนต์นภา ดอมไธสงค์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การตลาด
1. นางสาววิราวัณย์ โยธาภักดี
2. นางสาววรรณิดา ผันสืบ
3. นางสาวนวพร ดาวอรุณเกียรติ
4. นางสาวขวัญแก้ว กรองแสง
5. นางสาวอินทิรา วงค์ดวน
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
- NBI -YOUTH CLUB เยาวชนสร้าง
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI ชาติ
Youth Camp) รุ่นที่ 4 จัดโดย
นักศึกษาหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 - 25
พฤศจิกายน 2561 ณ
หอประชุมชาญชัย อะเคเดียม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
การประกวดวาดภาพระบายสี
ราชวรมหาวิหาร
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
"วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา"

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
ราชวรมหาวิหาร
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีเนื่องในงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา"

๖๙
- ด้านกีฬา
ชื่อ-สกุล
นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญ - การกีฬาแห่งประเทศไทยและ
ทองแดง ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง
จังหวัดเชียงราย จากการแข่งขัน
รุ่น D น้าหนัก 60-65 ก.ก.
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียง
ฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28
พฤศจิกายน 2561 จังหวัด
เชียงราย
นายทินภัทร โกญจนาท
ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ
- กรมพลศึกษาและจังหวัด
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง 504 อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาปันจัก
นครสวรรค์ จากการแข่งขันกีฬา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สีลัตประเภทต่อสู้ รุ่น E ชาย
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”
ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม
2562 จังหวัดนครสวรรค์
นายสมิธ เทศเซ็น
- ได้รับเหรียญทองแดง การ
- สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
แข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประชาชน ประเภทต่อสู้ รุ่น B
ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 3
น้าหนัก 50-55 กก.
ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2562
- ได้รับเหรียญทอง การแข่งขัน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
กีฬาปันจักสีลัต ประชาชน
บริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี
ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา
นางสาวทิพย์สุดา ภูบาลชื่น
ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขัน - สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
กีฬาปันจักสีลัต เยาวชน ประเภท
จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
ต่อสู้ รุ่น B น้าหนัก 43-47 กก.
ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี
นางสาวชิณา มีภู่
ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา - สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ปันจักสีลัต เยาวชน ประเภท
จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
เดี่ยวปันจักลีลา
ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี
1. นายหัสวรรษ สุนทวง
ได้รับรางวัลชมเชย
- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท
2. นายอนุศิต ปิยะทรัพย์ปัญญา
ทีมชายชุด A ในโครงการกีฬา
3. นายนฤชิต ทับทิมไทย
สร้างสุขภาพตาบลบางม่วงต้าน
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 604
ยาเสพติด ณ เทศบาลตาบลบ้าน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บางม่วง เมื่อวันที่ 11 กันยายน

๗๐
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

1. นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น
2. นายธีรศักดิ์ ทองกัน
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 403
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นายสารัตน์ ฉุยยุเนย
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 404
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นางสาวสุรารักษ์ ฤทธิ์บารุง
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 402
สาขาวิชาการตลาด
2. นางสาวสุภาพร สุจริตสถิตานนท์
3. นางสาวจารุวรรณ แสงเพ็ชร์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 604
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นางสาวธิดาทิพย์ หงษ์คติ
2. นางสาวอาทิตยา สลับศรี
3. นางสาวจุฑามาศ วิชัยวงศ์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 601
สาขาวิชาการบัญชี

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ 1

1. นายปัญญา มงคลมะไฟ
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 403
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นางสาวทิพย์นรินทร์ มุ่งเจริญ
กลาง
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 402
สาขาวิชาการตลาด
3. นายคุณากร ทรัพย์ประเสริฐ
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 604
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายธนวัฒน์ คุ้มสกุล
2. นางสาวเบญจมาศ จาปาคง
นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
2561
- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท
ทีมชายชุด B ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพตาบลบางม่วงต้าน
ยาเสพติด ณ เทศบาลตาบลบ้าน
บางม่วง เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2561
- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท

ทีมหญิงชุด A ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพตาบลบางม่วงต้าน
ยาเสพติด ณ เทศบาลตาบลบ้าน
บางม่วง เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2561
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ 2

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ 1

- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท

ทีมหญิงชุด B ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพตาบลบางม่วงต้าน
ยาเสพติด ณ เทศบาลตาบลบ้าน
บางม่วง เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2561
- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท
ทีมผสมชุด A ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพตาบลบางม่วงต้าน
ยาเสพติด ณ เทศบาลตาบลบ้าน
บางม่วง เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2561

- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท

ทีมผสมชุด B ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพตาบลบางม่วงต้าน
ยาเสพติด ณ เทศบาลตาบลบ้าน
บางม่วง เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2561

๗๑
ชื่อ-สกุล
1. นายสุฑาเทพ จาเนียนศรี
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 401
สาขาวิชาการบัญชี
2. นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น
3. นายธีรศักดิ์ ทองกัน
นักเรียนระดับช้นปวช.1 ห้อง 406
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสารัตน์ ฉุยยุเนย
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 403
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายสารัตน์ ฉุยยุเนย
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 403
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายหัสวรรษ สุนทวง
3. นายชุติพนธ์ กลีบบัว
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 604
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายอนุศิต ปิยะทรัพย์ปัญญา
2. นายนฤชิต ทับทิมไทย
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 604
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นางสาวสุรารักษ์ ฤทธิ์บารุง
2. นางสาวทิพย์นรินทร์ มุ่งเจริญ
กลาง
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 404
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นางสาวภัสรา จาอ่อน
นักเรียนปวช.2 ห้อง 505ช
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. นางสาวอาทิตยา สลับศรี
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 601

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว - การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
(ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม - การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคู่ชาย - การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคู่
- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม - การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
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ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการบัญชี
3. นางสาวสุภาพร สุจริตสถิตา
นนท์
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 604
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายปัญญา มงคลมะไฟ
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 401
สาขาวิชาการบัญชี
2. นางสาวธิดาทิพย์ หงษ์คติ
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 601
สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวอาทิตยา สลับศรี นักเรียน
ระดับชั้นปวช.3 ห้อง 601
สาขาวิชาการบัญชี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ 1 คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน
18 ปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา

ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว - การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
(หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

________________________________________________
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุ กต์ใ ช้เ ป็นไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิอ าชีว ศึกษาแต่ละระดั บการศึ กษา และมี คุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้ องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้ นผู้เ รียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้ องการของผู้ เรีย นทั้ง วัยเรี ยนและวั ยทางาน ตาม
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หลั กสู ต ร มาตรฐานคุณ วุ ฒิอ าชีว ศึ กษาแต่ ล ะระดับ การศึก ษา ตามระเบี ยบหรือ ข้ อบั ง คับ เกี่ย วกับ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึก ษามี ความสาเร็จ ในการด าเนิ นการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ ที่
หน่ วยงานต้น สัง กั ดหรือ หน่ ว ยงานที่ กากับ ดูแ ลสถานศึ กษามอบหมาย โดยความร่ วมมือ ของผู้บ ริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้ ง การช่ วยเหลื อ ส่ง เสริม สนับสนุน จากผู้ป กครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บ ริ ห าร ครู บุค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น หรื อ ร่ว มกั บ บุค คล ชุม ชน องค์ ก รต่ างๆ ที่ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

________________________________________________
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม
หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ให้สถานศึ ก ษารายงานผลสัม ฤทธิ์ ใ นการพั ฒนาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.7) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
1. สถานศึกษามีการดูแลและแนะแนวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษา
ด้ ว ยการให้ ค รู ที่ ป รึ ก ษาเป็ น ผู้ ติ ด ตาม ตรวจสอบ การมาเรี ย นและเข้ า เรี ย นของผู้ เ รี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น
ประสานงานด้านความประพฤติและรายงานผลการเรียนของผู้เรียนแก่ผู้ปกครอง จัดทาโครงการ เพื่อดูแล
ติดตามผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการลาออกกลางคัน มีการดาเนินการเยี่ยมบ้านผู้เรียนที่มีความเสี่ยงทุกภาค
เรี ย น ท าให้จ านวนผู้เรียนที่ สาเร็ จการศึก ษาเมื่ อ เทีย บกั บจ านวนแรกเข้า มี จ านวนที่ สูง ขึ้นถึง ร้ อ ยละ 68
ค่าคะแนน 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
2. ส่วนผู้เรียนที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชี พอิสระ จากผลการ
สารวจ พบว่า ผู้เรียนทั้งในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ของสถานศึกษา ไม่มีผู้เรียนที่ได้เป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระเลย ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและทางานเพื่อ
หารายได้พิเศษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ครอบครัว ซึ่งผู้เรียนโดยส่วนใหญ่มีฐานะทางบ้านที่ไม่ดีนัก จึงอาจทาให้
ประสบปัญหาในการที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระด้วย
3. ในด้านของผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยนั้น ทาง
สถานศึกษา ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ทาผลงานส่งเข้าประกวดในระดับต่างๆ ส่งเสริมให้มีการคิด และ
จัดทาผลงานที่แปลกใหม่ เพื่อที่จะได้นาผลงานที่จัดทาขึ้นไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับ ปวช. และปวส. โดย
ผู้เรียนของสถานศึกษาได้นาผลงานออกไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน จังหวัด รวมทั้งสิ้ น
9 ผลงาน และยังได้รับรางวัลในระดับจังหวัด และระดับภาค รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน ค่าคะแนน 3 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี
4. สถานศึกษา ได้มุ่งเน้นให้ความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับชั้น โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร จัดอบรมพัฒนาทั กษะทางวิชาชีพที่สูงขึ้นให้แก่ผู้เรียน และส่งเสริม
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สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ ตามความถนัด ซึ่งผลจากการดาเนินการ
ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ ปวช. ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภาค รวม 35 รางวัล
ส่วนในระดับ ปวส. ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด และระดับภาค รวม 36 รางวัล รวมรางวัลทั้งสิ้น 71 รางวัล
ได้ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี
5. ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด โดยได้ผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ในระดับ ปวช.3 จานวนผู้เรียนที่สอบผ่าน มีจานวน 162 คน จาก
ผู้เรียนทั้ง หมด 189 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และผู้เรียนในระดับ ปวส.2 จานวนผู้เรียนที่สอบผ่า น
มีจานวน 139 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 157 คน คิดเป็นร้อยละ 88.54 โดยในภาพรวมของสถานศึกษา
มีผู้เรียนสอบผ่ านทั้งหมด 301 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.99 ได้ค่าคะแนน 5
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
6. ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ที่สอบผ่านค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในระดับ ปวช.3 มีจานวน 86 คน จากผู้เรียน 189 คิดเป็นร้อยละ 45.50 และผู้เรียน
ในระดับ ปวส.2 ที่สอบผ่านค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีจานวน 87 คน จากผู้เรียน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.41 เมื่อรวมผู้เรียนทั้งในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 346 คน สามารถสอบผ่านคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ได้ค่าคะแนน 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง
7. สถานศึกษาได้สารวจผู้เรียนที่มีงานทาและการศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา
พบว่า ผู้เรียนในระดับ ปวช. มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 151 คน สามารถเข้าศึกษาต่อ ทางานในสาขาที่
เกี่ยวข้องและประกอบอาชีพอิสระได้มากถึง 126 คน คิดเป็นร้อยละ 83.44 ส่วนในระดับ ปวส. มีผู้สาเร็จ
การศึกษาจานวน 95 คน สามารถเข้าศึกษาต่อ ทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องและประกอบอาชีพอิสระได้มากถึง
82 คน คิดเป็นร้อยละ 86.32 ซึ่งเมื่อรวมผู้สาเร็จ การศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน 246 คน
มีผู้เรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อ ทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องและประกอบอาชีพอิสระได้มากถึง 208 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.55 ได้ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
จากการดาเนินการตามมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ นั้น จะเห็นได้ว่า ทางสถานศึกษามีความตระหนัก พยายาม และมุ่งสร้างผลสัมฤทธิ์
ที่จะทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุ ฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ให้มากที่สุด โดยจะพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นต่อไป
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
ให้สถานศึ ก ษารายงานผลสัม ฤทธิ์ ใ นการพั ฒนาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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2.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2.7) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
จากผลการดาเนินการของสถานศึ กษา ตามมาตรฐานที่ 1 คุณ ลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้นั้น จะเห็นว่า ทางสถานศึกษามุ่งเน้นให้ความสาคัญ
ทางด้านความรู้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะและการประยุกต์ใช้ที่ดี เห็นได้จาก
ที่ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา สามารถเข้ า ศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ ได้ เ ป็ น จ านวนมาก ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการประยุก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ และประสบการณ์ ใ นการท างาน ทั้ ง ในด้ า นการท างานนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่มีผลการคิดสร้างสรรค์และนาไปใช้ประโยชน์ที่ค่อนข้างสูง รวมถึงมีการทางานร่วมกันได้
เป็นอย่างดี มีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ มีการดาเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้สถานศึ ก ษารายงานผลสัม ฤทธิ์ ใ นการพั ฒนาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
3.8) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา
สถานศึกษามุ่งจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยได้วางแผนการจัดโครงการ/กิ จกรรม/งาน
มากกว่า 60 โครงการ/กิจกรรม/งาน ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรั บผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จะเห็นได้
จากผู้เรียนภายในสถานศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากกว่าร้อยละ 95 เมื่อจบการศึกษาแล้ว มีการ
พัฒนาตนเองตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ อาชีวศึกษา โดยดูได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา ที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม นอกจากนี้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาและศึกษาต่อ มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม อีกด้วย
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ในด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา ทางสถานศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการทางวิชาการ บริการทางวิชาชีพ และจิตอาสา จานวน
8 กิจกรรม ครบทั้ง 4 ด้าน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
จากการดาเนิน งานดังกล่าว จะเห็นว่าทางสถานศึ กษาได้มุ่ ง เน้นให้ผู้สาเร็จ การศึกษา มีทักษะ
ทางด้านความรู้ การประยุกต์ใช้ รวมถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถ
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
4.1.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้านการแนะแนวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการ
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ดูแลผู้เรียนให้สามารถสาเร็จการศึกษาตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดได้สูงขึ้น
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนทางด้ านงบประมาณ และการพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่ผู้เรียนได้จัดทานวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้นา
ผลงานเข้าร่วมแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย
3. สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ทางด้านทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษาให้สูงขึ้น
4. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดทาโครงการ/กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ
ที่ มุ่ ง เน้นให้ผู้เรี ยนมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ก าหนดผู้ รั บผิ ด ชอบงานกิ จ การ
นักศึกษาอย่างชัดเจน มีการติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. สถานศึก ษาจัด กิจกรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรี ยน โดยกาหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องมี
ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน ได้ออกไปบริการให้แก่ชุมชนภายนอกทุกภาคเรียน
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพั ฒ นาปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ มี เ จตคติ ใ นการออกไปเป็ น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา
มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการแก่ผู้เรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพได้มากขึ้น
3. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นารายวิ ช าที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ใ นการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าทดสอบมีผลการทดสอบในรายวิชาที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติมากขึ้น
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การให้ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส. ออกไปเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ค่อนข้างจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากค่านิยมโดยส่วนใหญ่ของผู้เรียนจะออกไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือหางานทาในสถานประกอบการมากกว่า เนื่องจากเป็นแนวทางที่จะสามารถ
ประกอบอาชีพที่มั่นคงได้มากกว่า
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1.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.2) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า หรื อ ปรั บปรุ ง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติ
1.4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการจัดการอาชีวศึกษา ในด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้มีมาตรฐานที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน อยู่เสมอ มีการปรับปรุง
รายวิชาและกาหนดรายวิชาใหม่ให้ทันต่ อความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานอยู่เสมอ ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การพั ฒนาการจั ด การอาชีว ศึ ก ษา ด้ า นหลั ก สู ต รอาชีว ศึ ก ษาตามรายการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการศึกษาตลาดแรงงาน เพื่อ
นามาปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ ทั้งจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานตลาดแรงงานในจังหวัด การประชุม พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดจากผู้ประกอบการและสถานประกอบการต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อนามาพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานอยู่เสมอ ซึ่งจาก
การดาเนินงานดังกล่าว ทาให้มีผลการประเมิน ได้ค่าระดับคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม ทางสถานศึกษามุ่งสนับสนุนให้ครูผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 8 สาขาวิชา ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม โดยทุก
สาขาวิชา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครบทั้ง 8 สาขาวิชา โดยมีผลการประเมิน ได้ค่าระดับ
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3. สถานศึกษามุ่งเน้นให้ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้มีคุณภาพ โดยมี
การวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการจัดแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกาหนดรูปแบบในการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ครูผู้สอนต้องมีสื่อการเรียน มีเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม สามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายต้องมีการกาหนด
แนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจากผลการดาเนินงานดังกล่าว ทาให้
สถานศึกษามีผฃลการประเมินครบ ทั้ง 5 ข้อ ค่าระดับคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
4. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน มีผลการประเมินครูผู้สอนที่จัดทาแผนการเรียนรู้ ร้อยละ 71.88 จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด
มีค่าระดับคะแนน 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
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2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
2.1) การจัดการเรียนการสอน
2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยสถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาคิดเป็น ร้อยละ 100 มีการจัดทาแผนการเรียนครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 72
มีการดาเนินการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 72 และมีการใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72 มีการจัดทางานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของ
จานวนครูทั้งหมด โดยมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 70.63 ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
2. ในการบริหารจัดการชัน้ เรียน ทางสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ครูผู้สอนมีการจัดทาข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีสื่อสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียน มีการใช้เทคนิควิธีการบริหารการจัดการชั้นเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการเสริมแรงและช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ
73.75 ค่าระดับคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3. สถานศึกษามีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึก ษา ทั้งหมด 4 เส้น มีความเร็ว ในการโหลดข้อ มู ล 500/200 1 เส้น และ 200/100 3 เส้ น
สามารถกระจายสัญญาณครอบคลุมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการได้ทั้งสิ้น 24 ห้อง จาก 32 ห้อง คิดเป็น
ร้อยละ 75 ของจานวนห้องเรียนทั้งหมด
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามในการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
3) ด้านการบริหารจัดการ
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.3) การบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.9) ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ การใช้ ง านด้ า นสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
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3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ทางสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผ้สอนมีการทา
แผนจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพที่ตรงสาขา โดยมีการพัฒนาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี แต่
ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ครูผู้สอนมีการจัดทาผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มาก
ขึ้นและสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาทางวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลอื่น ให้ เป็นที่
ยอมรับหรือเผยแพร่ให้มากขึ้นด้วย โดยผลจากการดาเนินงานในด้านนี้มีครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 50.63 มีค่าคะแนน 2 อยู่ในระดับปานกลาง
2. ในด้านการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในทุกๆ ด้าน โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น
จากครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมี ผลการประเมินครบ
ทั้ง 5 ข้อ มีค่าคะแนนในระดับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3. การบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ทาง
สถานศึกษาได้มีการจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งหมด 9 ด้าน เช่น ฐานข้อมูล
ของนัก เรี ยน ฐานข้ อ มูลทางด้ า นวิ ช าการ ฐานข้อ มู ล ทางด้ า นการเงิ น ฐานข้อ มู ล ห้อ งสมุ ด เป็นต้ น โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาและด๔แลระบบอย่างชัดเจน มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและใช้งานได้
อย่ างมีประสิท ธิภาพ มีการประเมินผลและนามาปรับปรุ งอย่า งต่ อเนื่อ ง จากผลการด าเนินการ มีผ ลการ
ประเมินครบทั้ง 5 ข้อ มีค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4. ทางสถานศึกษาได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้
ดาเนินการทา MOU ร่วมกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในการจัดทาหลักสูตรแบบทวิภาคี
ร่วมกัน โดยทางสถานศึกษาได้ ส่งนักศึกษาในระดับชั้น ปวส. เข้าศึกษาในระดับทวิภาคี จานวน 4 คน และ
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 คน ซึ่งจากการดาเนินงานทาให้มีผลการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ
มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
5.สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดทาแผนงานในการระดม
ทุน โดยมีความร่วมมือกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และมีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งวิทยากรในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา มีการ
ระดมทรัพยากรในด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิ ทุนศึกษาสร้างฝัน มูลนิธิ SCG และมิลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า เป็น
ต้น รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการศึกษาอีกด้วย ซึ่งจากประเมินมีผลการ
ประเมินในข้อที่ 1-4 ค่าคะแนน 4 อยู่ในระดับดีเลิศ
6. ทางสถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อยู่สม่าเสมอ
มีแผนงานโครงการในการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินผลเพื่อนามาพีัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพที่ดี เพียงพอต่อการใช้
งานอยู่เสมอ โดยมีผลการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ ระดับคะแนน 5 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
7. สถานศึ ก ษามีร ะบบสาธารณู ปโภคพื้ นฐานที่ ดี เหมาะสมต่ อ การใช้ ง าน มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อใช้ภายในสถานศึกษา มีห้องควบคุมกาลังไฟฟ้าและระบบส่งกาลังอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยัง
มีระบบประปา ทางเดิน ระบบระบายน้าและการกาจัดขยะที่ดี มีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก และ
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ผลการประเมินมีครบทั้ง 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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8. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ ห้องสมุดมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งในด้านการบริการ
จานวนหนังสือที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาใช้บริการได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา จากการดาเนินงานสถานศึกษามีผลการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ ค่าคะแนน
5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
9. สถานศึกษามีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ทั้งหมด 4 เส้น มีความเร็วในการโหลดข้อมูล 500/200 Mbps. 1 เส้น และ 200/100 Mbps.
3 เส้น สามารถกระจายสัญญาณครอบคลุมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการได้ทั้งสิ้น 24 ห้อง จาก 32 ห้อง
คิดเป็นร้อยละ 75 ของจานวนห้องเรียนทั้งหมด มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
ผลการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
4) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.4) ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ การใช้ ง านด้ า นสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
สถานศึ ก ษามี ก ารน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ตามนโยบายส าคั ญ ที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอย่างดี โดยดูได้ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคีโดยได้ดาเนินการทา MOU ร่วมกับบริษัท เดอะ
ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในการจัดทาหลักสูตรแบบทวิภาคีร่วมกัน โดยทางสถานศึกษาได้ส่งนักศึกษา
ในระดับชั้น ปวส. เข้าศึกษาในระดับทวิภาคี จานวน 4 คน และสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4
คน ซึ่งจากการดาเนินงานทาให้มีผลการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดทาแผนงานในการ
ระดมทุน โดยมีความร่วมมือกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และมี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งวิทยากรในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
มีการระดมทรัพยากรในด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน มูลนิธิ SCG และมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า
เป็นต้น รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการศึกษาอีกด้วย ซึ่งผลการประเมินในข้อที่
1-4 มีค่าคะแนน 4 อยู่ในระดับดีเลิศ
3. ด้า นการบริก ารชุมชนและจิต อาสา ทางสถานศึก ษาได้ มุ่ งเน้นให้ผู้ บริ หาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการทางวิชาการ บริการทางวิชาชีพ และจิตอาสา
จานวน 8 กิจกรรม ครบทั้ง 4 ด้าน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
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4. สถานศึกษามีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ทั้งหมด 4 เส้น มีความเร็วในการโหลดข้อมูล 500/200 Mbps. 1 เส้น และ 200/100 Mbps.
3 เส้น สามารถกระจายสัญญาณครอบคลุมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการได้ทั้งสิ้น 24 ห้อง จาก 32 ห้อง คิด
เป็นร้อยละ 75 ของจานวนห้องเรียนทั้งหมด มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีผล
การประเมินครบทั้ง 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
4.2.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ
เพื่อนาข้อมูลความต้องการตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อนามาจัดทา
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรีย นเป็นสาคั ญ รวมทั้ งให้ครูได้ มีการจัดท าแผนการเรียนรู้สู่ การปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
นาไปใช้ในการเรียนการสอน ให้ครบทุกคนทุกรายวิชา
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ทางหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดประชุม อบรมในเรื่องการจัดทาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และการจั ด ท าแผนการเรี ยนรู้ สู่ ก ารปฏิ บัติที่ ส ามารถนามาเป็นแนวทางได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง ให้แก่
สถานศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
1.3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โมีการจัดทาแผนและมีการพัฒนาอย่างน้อย 12
ชั่วโมง คิดเป็น 90 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด มีการนาผลไปใช้ ร้อยละ 72 ของจานวนครูทั้งหมด แต่ยังไม่
สามารถที่จะนาผลงานไปใช้ประโยชน์และได้รับการยอมรับได้ จึงมีผลการประะเมินอยู่ ในระดับปานกลาง คือ
ร้อยละ 50.63
2. การบริหารสถานศึ กษาแบบมีส่ว นร่ว ม การบริหารสถานศึ กษาแบบมีส่ว นร่ว ม ผู้ บริหารได้
ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
อบรม สัมมนา เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นจากครูและบุคลากรทางการศึ กษาในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
มากที่สุด โดยมีผลการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ มีค่าคะแนนในระดับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3. การบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ทาง
สถานศึกษาได้มีการจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งหมด 9 ด้าน เช่น ฐานข้อมูล
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ของนัก เรี ยน ฐานข้อ มูลทางด้ า นวิ ช าการ ฐานข้อ มู ล ทางด้ า นการเงิ น ฐานข้อ มู ล ห้อ งสมุ ด เป็นต้ น โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาและดู แลระบบอย่างชัดเจน มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและใช้งานได้
อย่ างมีประสิท ธิภาพ มีการประเมินผลและนามาปรับปรุ งอย่า งต่ อเนื่อ ง จากผลการด าเนินการ มีผ ลการ
ประเมินครบทั้ง 5 ข้อ มีค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดทาแผนงานในการ
ระดมทุน โดยมีความร่วมมือกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และมี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งวิทยากรในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา มี
การระดมทรัพยากรในด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน มูลนิธิ SCG และมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า
เป็นต้น รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการศึกษาอีกด้วย ซึ่งผลการประเมินในข้อที่
1-4 มีค่าคะแนน 4 อยู่ในระดับดีเลิศ
5. ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา ทางสถานศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการทางวิชาการ บริการทางวิชาชีพ และจิตอาสา จานวน
8 กิจกรรม ครบทั้ง 4 ด้าน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2.2) การจัดการเรียนการสอน
1. ด้านของผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยนั้น ทาง
สถานศึกษา ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ทาผลงาน ส่งเข้าประกวดในระดับต่างๆ ส่งเสริมให้มีการคิด และ
จัดทาผลงานที่แปลกใหม่ เพื่อที่จะได้นาผลงานที่จัดทาขึ้นไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับ ปวช.และปวส. โดยผู้เรียน
ของสถานศึกษาได้นาผลงานออกไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน จังหวัด รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน
และยังได้รับรางวัลในระดับจังหวัด และระดับภาค รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน ค่าคะแนน 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยสถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาคิดเป็น ร้อยละ 100 มีการจัดทาแผนการเรียนครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 72
มีการดาเนินการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 72 และมีการใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72 มีการจัดทางานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของ
จานวนครูทั้งหมด โดยมีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 70.63 ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
4.3.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และการพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้แก่ผู้เรียนได้จัดทานวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม ทั้งในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาคและชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้นาผลงานเข้า
ร่วมแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย
2. สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ทางด้านทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษาให้สูงขึ้น
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3. สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน โดยได้ จั ด ท า
แผนงานในการระดมทุน โดยมีความร่วมมือกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครู และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งวิทยากรในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้เพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากรในด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน มูลนิธิ SCG และมูลนิธิ
ร่วมจิตน้อมเกล้า เป็นต้น
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ให้มีช่องทางหรือวิธีการที่จะนาผลงานไปใช้ประโยชน์และได้รับการยอมรับ มีการเผยแพร่สู่ภายนอกให้ได้มาก
ยิ่งขึ้น
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ให้รู้จักการทางานเพื่อผลิต
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการในการทางาน เพื่อให้
สามารถนามาสร้าง หรือพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้ดียิ่งขึ้นได้และยังสามารถ
นามาสอนให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนที่ได้
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
85.53
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
85.42
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
85.42
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
85.77
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
89.69
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
94.00
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
80.00
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
93.33
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฎิบัติ
91.43
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
80.00
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
87.50
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
72.50
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
85.07
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

____________________________________________________________
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผล
ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้จากการ
ข้อที่
รายการประเมิน
นาหนัก
ระดับ
ประเมิน
คะแนน
(50) (ค่านาหนัก x ค่าคะแนน)
คุณภาพ
1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
3
ดี
2
6
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5
ยอดเยี่ยม
2
10
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
1
กาลัง
3
3
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
พัฒนา
4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3
ดี
3
9
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3
ดี
2
6
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
20
100
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
2
ปานกลาง
3
6
อาชีวศึกษา (V-NET)
8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
5
ยอดเยี่ยม
15
75
การศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
215
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 250
86
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๘๗
5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง รายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.22
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้จากการ
ข้อที่
รายการประเมิน
นาหนัก
ระดับ
ประเมิน
คะแนน
(10) (ค่านาหนัก x ค่าคะแนน)
คุณภาพ
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
5
ยอดเยี่ยม
2
10
เป็นระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
5
ยอดเยี่ยม
3
15
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
5
สาคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ปฏิบัติ
2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
4
ดีเลิศ
3
12
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
47
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 50
94
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๘๘
5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้จากการ
ข้อที่
รายการประเมิน
นาหนัก
ระดับ
ประเมิน
คะแนน
(20) (ค่านาหนัก x ค่าคะแนน)
คุณภาพ
1. ครูผู้สอน
10
1.1 การจัดการเรียนการสอน
4
ดีเลิศ
5
20
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
4
ดีเลิศ
3
12
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
กาลัง
2
4
พัฒนา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
10
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
ยอดเยี่ยม
5
25
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูล
5
ยอดเยี่ยม
5
25
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
86
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 100
86
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๘๙
5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้จากการ
ข้อที่
รายการประเมิน
นาหนัก
ระดับ
ประเมิน
คะแนน
(10) (ค่านาหนัก x ค่าคะแนน)
คุณภาพ
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
ยอดเยี่ยม
6
30
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
4
ดีเลิศ
2
8
สอน
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
4
ดีเลิศ
2
8
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
46
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 50
92
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๙๐
5.1.5 ด้านปัจจัยพืนฐาน
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบ ทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้จากการ
ข้อที่
รายการประเมิน
นาหนัก
ระดับ
ประเมิน
คะแนน
(10) (ค่านาหนัก x ค่าคะแนน)
คุณภาพ
1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5
ยอดเยี่ยม
2
10
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
4
ดีเลิศ
2
8
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
48
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 50
96
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๙๑
5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน
คะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ค่าน้าหนัก จากการ
ที่
ด้านการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมินของด้านxน้าหนักคะแนนของด้าน)
(100)
ประเมิน
คาแนนรวมของด้าน
แต่ละด้าน
1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
50
215
(215 x 50) / 250 = 43.00
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
10
47
(47 x 10) / 50 = 9.40
3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
20
86
(86 x 20) / 100 = 17.20
4 การมีส่วนร่วม
10
46
(46 x 10) / 50 = 9.20
5 ปัจจัยพื้นฐาน
10
48
(48 x 10) / 50 = 9.60
ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม
442
88.40
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

 ดีเลิศ
(ร้อยละ 70.00-79.99)
 ดี
(ร้อยละ 60.00-69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๙๒

ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

________________________________________________
ให้สถานศึกษานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๑. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา รายการประเมิน
ข้อที่ 1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ระดับคุณภาพ
ดี
๒. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา รายการประเมิน
ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
๓. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา รายการประเมิน
ข้อที่ 4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ระดับคุณภาพ ดี
๔. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา รายการประเมิน
ข้อที่ 5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับคุณภาพ
ดี
๕. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา รายการประเมิน
ข้อที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๖. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
รายการประเมินข้อที่ 2 การจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ข้อ 2.2 การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
เพื่อยกระดับในด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
รายการประเมินข้อที่ 1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2. แผนงานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและการฝึกงาน
เพื่อยกระดับในด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
รายการประเมินข้อที่ 3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
3. โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานของนักเรียน
เพื่อยกระดับในด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
รายการประเมินข้อที่ 4 ผลงานของผู้เรียนด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
4. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อยกระดับในด้านผุ้เรียน
และผู้สาเร็จการศึกษา รายการประเมินข้อที่ 5
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5. แผนงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(V-NET) และสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับใน
ด้านผุ้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา รายการประเมินข้อ
ที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)
6. แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อยกระดับในด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน รายการประเมินข้อที่ 2 การ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ข้อ
2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิ ี่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

๙๓
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๗. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ 1
ครูผู้สอน
- 1.1 การจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ ดี
เลิศ
- 1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับคุณภาพ ดี
เลิศ
- 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ระดับ
คุณภาพ ปานกลาง
๘. ด้านการมีส่วนร่วม รายการประเมินหัวข้อที่ 2
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๙. ด้านการมีส่วนร่วม รายการประเมินหัวข้อที่ 3
การบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
10. ด้านปัจจัยพื้นฐาน รายการประเมินหัวข้อที่ 5
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
7. แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ งานนิเทศการสอน แผนงานส่งเสริม
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครู
เพื่อยกระดับในด้านครูผสู้ อนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 1 ครูผู้สอน รายการประเมินข้อที่ 1.1 การ
จัดการเรียนการสอน 1.2การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
8. แผนงานระดมทรัพยากรเครือข่ายทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับในด้านการมีส่วนร่วม รายการ
ประเมินหัวข้อที่ 2 การระดมทรัพยา่กรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
9. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน กิจกรรม
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับในด้าน
การมีสว่ นร่วม รายการประเมินหัวข้อที่ 3 การบริการ
ชุมชนและจิตอาสา
10. แผนงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 9 ประเภท โครงการจัดซื้อยานพาหนะ
ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
สานักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อยกระดับใน
ด้านปัจจัยพื้นฐาน รายการประเมินหัวข้อที่ 5 การ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้อ้างอิง

หลักฐานด้านที่ 1
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

ระดับ/สาขาวิชา

จานวนผู้เรียนแรกเข้า ระดับ
ปวช.1 ปีการศึกษา 2559
ระดับปวส.1 ปีการศึกษา 2560
ปกติ

ระดับปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมระดับปวช.
ระดับปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมระดับปวส.
รวมระดับปวช. และปวส.

53
58
83
45
239
38
51
58
15
162
401

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

จานวนผู้เรียนทีอ่ อกกลางคัน

เทียบโอน

รวม

ปกติ

เทียบโอน

รวม

0

53
58
83
45
239

28
37
41
26
132

4
4
2
1
11

32
41
43
27
143

60.38
70.69
51.81
60.00
59.83

13
9
11
15
48

32
32
52
10
126
258

2
1
1

0
0

38
51
58
15
162
401

34
33
53
10
130
273

89.47
64.71
91.38
66.67
80.25
68.08

4
2
0
5
11
59

4
15

ปกติ

เทียบโอน

รวม

0

13
9
11
15
48

0
0

4
2
0
5
11
59

ร้อยละ

จานวนผู้เรียนทีไ่ ม่สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

ปกติ

เทียบโอน

รวม

24.53
15.52
13.25
33.33
20.08

4
7
27
3
41

4
1
2
0
7

8
8
29
3
48

15.09
13.79
34.94
6.67
20.08

10.53
3.92
0.00
33.33
6.79
14.71

0
14
5
0
19
60

0
2
0
0
2
9

0
16
5
0
21
69

0.00
31.37
8.62
0.00
12.96
17.21

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.2 ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์
จานวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.
หลักสูตร ปวช.
จานวนนักเรียนที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์
ลาดับ
รวมทั้งสิ้น
/ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
1 การบัญชี
36
34
43
113
36
34
43
2 การตลาด
79
69
75
223
79
69
75
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
110
83
86
279
110
83
86
4 ภาษาต่างประเทศ
25
44
36
105
25
44
36

ลาดับ
1
2
3
4

รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวช.
หลักสูตร ปวส.
/ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

250
230
240
250
230
240
จานวนนักเรียนระดับชั้น ปวส.
ปวส.1
ปวส.2
48
36
43
57
59
74
8
10

158
158
408

177
177
407

0

720
720

250
230
240
250
230
240
จานวนนักศึกษาที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์
รวมทั้งสิ้น
ปวส.1
ปวส.2
84
48
36
100
43
49
133
59
74
18
8
10

335
335
1,055

158
158
408

169
169
399

0
0
240

รวมทั้งสิ้น
113
223
279
105
720
720
รวมทั้งสิ้น
84
92
133
18

327
327
1,047

หมายเหตุ จานวนนักเรียน - นักศึกษา ข้อมูลจากงานทะเบียน วันที่ 10 มิ.ย.2561
จานวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช. จานวน
จานวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. จานวน
รวมจานวนนักเรียน - นักศึกษา ทั้งสิ้น

720
335
1,055

จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จานวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รวมจานวนนร.-นศ.ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

720 คิดเป็นร้อยละ
327 คิดเป็นร้อยละ
1,047 คิดเป็นร้อยละ

100
98
99

ผลกำรตัดสินกำรประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และสื่ อกำรเรียนกำรสอน กำรแข่ งขันทักษะวิชำชีพ ประจำปี กำรศึกษำ 2561
ประเภท ลำดับ

9

9

1

2

สถำนศึกษำ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริ หารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริ หารธุรกิจ

ชื่อผลงำน

ชื่อผู้จัดทำ

คะแนนเต็ม 100

เกียรติบัตร

โครงการ “น้ ามันนวดสมุนไพรตะไคร้”
(สมุนไพรบ้านวานิชพอเพียง)

1.นางสาวชุดาภา แก้วกระจ่าง
2.นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์ทอง
3.นางสาวขวัญแก้ว กรองแสง
4.นางสาววรัชยา วงค์สงวน
5.นางสาวนัฐพร รักการ
6.นางสาวกรรณิกา แก่นท้าว
7.นางสาวจิตรดา ตั้งสุนนั ท์ธรรม
8.นางสาววิราวัณย์ โยธาภักดี
9.นางสาวอินทิรา วงค์ดวน
10.นางสาววรรณิดา ผันสืบ

99

เหรี ยญทอง

โครงการ “เทียนหอม”

1.นางสาวเจนจิรา มัน่ คง
2.นางสาววลัยพร ภูพินิจเจริ ญสุข
3.นางสาวรุ่ งนภา อภิธนาดล
4.นายวีรกร แดงศิริ
5.นางสาวรัติกาล มะโนวัน
6.นางสาวอุรัสยา รสจันทร์
7.นายสุทธิพงษ์ ประสงค์คุณ
8.นางสาวมุทิตา แพรสุพฒั น์
9.นายปกรณ์ ขุนการิ นทร์
10.นายธีรภัทร์ เรื องพานิช

96

เหรี ยญทอง

ผลกำรตัดสินกำรประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และสื่ อกำรเรียนกำรสอน กำรแข่ งขันทักษะวิชำชีพ ประจำปี กำรศึกษำ 2561
ประเภท ลำดับ

9

9

3

4

สถำนศึกษำ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริ หารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริ หารธุรกิจ

ชื่อผลงำน

ชื่อผู้จัดทำ

คะแนนเต็ม 100

เกียรติบัตร

โครงการ “ครี มอาบน้ าตะไคร้ ”
(Lemon Grass)

1.นายปัญญา มงคลมะไฟ
2.นายอภิชิต ชัยช่วย
3.นายอนุชา อ่อนตานา
4.นางสาวนวพร ดาวอรุ ณเกียรติ
5.นายพงศกร วงค์แสงน้อย
6.นายณัฐพร เงินทอง
7.นางสาวสิริน พรเกษมประเสริ ฐ
8.นางสาวกัลยกร กิจพานิช
9.นายวสันต์ กลัน่ ด้วง
10.นายสุทาเทพ จาเนียนศรี
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เหรี ยญทอง

โครงการ “ครี มบารุ งผิวสมุนไพร”

1.นางสาวธิดารัตน์ คงเพ็ชร์
2.นางสาวอรุ ณรัตน์ ขจรพรรณพงศ์
3.นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง
4.นางสาวณัฐพร แช่มชูกุล
5.นางสาวภารุ ณี นามภักดี
6.นางสาวอภิญญา สมรุ ด
7.นางสาวอาทิตยา สลับศรี
8.นางสาวทิพย์อาพา ปัสตัน
9.นางสาววิราวรรณ วิสชั นาม
10.นางสาววิรินดา คาทา
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เหรี ยญทอง

ผลกำรตัดสินกำรประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และสื่ อกำรเรียนกำรสอน กำรแข่ งขันทักษะวิชำชีพ ประจำปี กำรศึกษำ 2561
ประเภท ลำดับ

9

9

5

6

สถำนศึกษำ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริ หารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริ หารธุรกิจ

ชื่อผลงำน

ชื่อผู้จัดทำ

คะแนนเต็ม 100

เกียรติบัตร

โครงการ “น้ ายาอเนกประสงค์ 3 IN 1”

1.นางสาวสุวิดา เต็มใจ
2.นางสาวฟารี ดา พิมพ์คาไหล
3.นางสาวมิ่งขวัญ นาหัวนิน
4.นางสาวอรอุมา ประเสริ ฐศรี
5.นางสาวนัดดา ตาลงาม
6.นางสาววริ นทร นาทอง
7.นางสาวฉันทนา บุญมาก
8.นางสาววันวิสา สังข์ปาน
9.นางสาววาสิฐฐี กลียวทอง
10.นายเจริ ญจิต พลัดหนู
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เหรี ยญทอง

โครงการ “โคมไฟ Marble”

1.นางสาวปริ ญา เกียรติจานงค์
2.นางสาวอัมพรพรรณ ภิรมสุข
3.นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์
4.นางสาวณิรชา นรารัตน์
5.นางสาวขนิษฐา พลทอง
6.นายปิ ยะพงศ์ ศรี ภู่ทอง
7.นางสาวกุลนิภา อัครณีบวร
8.นายอาณัฐชัย ต่ายเทศ
9.นายชายระวัณ ตาดคร้าม
10.นายกิตติภูมิ ประทุมเหมือน
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เหรี ยญทอง

สรุปรางวัลการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม และองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2561
ที่

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การบัญชี

ระดับ
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับภาค

ปวช.1

การบัญชี

10

ระดับภาค

-

เหรียญทอง

ปวช.3
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.1

การบัญชี
การตลาด
การบัญชี
การตลาด

10
10
10
10

ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค

-

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

สายวิชา

ปวส.
ปวส.1
ปวส.2
ปวช.
ปวส.2
ปวส.2
ปวช.1

8 ครีมอาบน้าตะไคร้” (Lemon Grass)

9
10
11
12

What is DNA Application (องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ)
KW invoice database (องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ)
CAR SCAN
CAR SCAN (องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ)
What is DNA Application
KW invoice database

น้ามันนวดสมุนไพรตะไคร้ (สมุนไพรบ้านวานิชพอเพียง)

ครีมบารุงผิวสมุนไพร
เทียนหอม
น้ายาอเนกประสงค์ 3 IN 1
โคมไฟ Marble

รางวัลทีไ่ ด้
รางวัล
ระดับเหรียญ
ชนะเลิศ
ทอง
รองชนะเลิศอันดับ 3
ทอง
รองชนะเลิศอันดับ 3 ทองแดง
ชมเชย
เงิน
ชมเชย
ชมเชย
เหรียญทอง

จานวนผู้
เข้าประกวด
2
2
10
2
10
10
10

ระดับชั้น

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อผลงาน

นาไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
บริษทั จุลสิตศุ์ จากัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
บริษทั จุลสิตศุ์ จากัด
1. ร้านอมร นวดแผนไทย
2. ร้านลาไพ นวดแผนไทย
3. คุณชนก ตัง้ สุนันท์ธรรม
4. แม่บ้านของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
1. คุณเพียงพิศ เกษสุข พนักงานห้างพลัสมอลล์ บางใหญ่
2. คุณจรุ่งคิด ศรีอนิ ทร์
3. คุณชนก ตัง้ สุนันท์ธรรม
คุณโสรญา ลือยาม
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนากรการโยธา
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ บี คอมเมอร์เชียล
ชัชชญา อพาร์ตเมนท์

การประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญเงิน
1.
2.
3.
4.
5.

นายอัครพล เขือ่ นนอก
นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง
นางสาววรินทร นาทอง
นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์
นางสาวอัมพรพรรณ ภิรมสุข

ระดับชั้นปวส.1
ระดับชั้นปวส.1
ระดับชั้นปวส.1
ระดับชั้นปวส.1
ระดับชั้นปวส.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ผู้ควบคุม อ.อุราพร คาสิม
ประเภททักษะการแข่งขันทักษะการนาเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับชั้นปวช.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
1. นางสาวสุภาพร ก่องแก้ว
ระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
2. นางสาวณัฐกานต์ สุขปานกลาง
ระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
3. นางสาวเกษศิณี คงสี
ระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ผู้ควบคุม อ.อุราพร คาสิม

การประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
ประเภททักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับชั้นปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติ
บัตรเหรียญทองแดง
1. นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม
2. นางสาวภารุณี นามภักดี

ระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี
ระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ผู้ควบคุม อ.ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล

ประเภททักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับชั้นปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติ
บัตรเหรียญเงิน
1. นางสาววารุณี ซอพรมราช
ระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี
2. นางสาวพรศิริ พงอุทา
ระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ผู้ควบคุม อ.ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล

การประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
ประเภทการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
1. นางสาวพิมพ์อัปสร โชคชินธนฉันท์

ระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ผู้ควบคุม อ.อธิสุ พันธศรี
ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง
1. นายทวีศักดิ์ นาหัวนิน

ระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ผู้ควบคุม นางจันทร์เพ็ญ เตชวิริยานนท์
ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง
1. นางสาวสุนิตรา แพร่หลาย

ระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ผู้ควบคุม นางจันทร์เพ็ญ เตชวิริยานนท์
ประเภทการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง
1. นางสาวศิรินภาพร สดุดี
ระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. นายโอบนิธิ กรมงคลกิจ
ระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ผู้ควบคุม อ.อรทัย ชินนะประภา

สิ่งประดิษฐ์ประเภทองค์ความรู้ การนาเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ภาคภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ชื่อผลงาน AR What is DNA Application ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง
1. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
2. นางสาวขวัญจิรา ชาวนา
ชื่อครูที่ปรึกษา
1. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ
2. นายอธิสุ พันธศรี
3. Mrs.Julie Luntao Politico
4. นางสาวสุนิษา ทองสุข
5. นายสุวรรณ แสงดาว

ระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนที่
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการ
ร้อยละจานวนผู้เรียนที่
ระดับชั้น/สาขาวิชา
ลงทะเบียนเรียนครบ
ประเมินมาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ
ทุกรายวิชา
วิชาชีพครั้งแรก
ระดับปวช.
ปวช.3
- สาขาวิชาการบัญชี
38
35
92.11
- สาขาวิชาการตลาด
53
44
83.02
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
64
54
84.38
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
34
29
85.29
รวมระดับปวช.3
189
162
85.71
ระดับปวส.2
- สาขาวิชาการบัญชี
35
33
94.29
- สาขาวิชาการตลาด
55
44
80.00
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
57
52
91.23
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
10
10
100.00
รวมระดับปวส.2
157
139
88.54
รวมทั้งหมด
346
301
86.99

หนนา 1/13

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

51

1

12200308

1101501084698

เขมขจจ จาวเจรร ญกกล

44.38

ผผาน

2

12200304

0571589034428

จจนทรร ตาวงคร

38.75

ผผาน

3

12200332

1470801355669

จกฑามาศ วรชยจ วงศร

40.63

ผผาน

4

12200322

1129700201233

ชนาพร แชผมโชตร

-

5

12200314

1102003252336

ณจฐกร เลรศภรรมยรโชตร

55.63

ผผาน

6

12200305

1100201564316

ณจฐธรดา เทรมกระโทก

48.13

ผผาน

7

12200317

1103702930431

ณจฐพร แชผมชชกลก

28.75

ปรจบปรก ง

8

12200307

1100801283563

ดกลยวจต หอมกลรลน

36.25

ผผาน

9

12200309

1101801111925

ทรพยรอาพา ปจ สตจน

44.38

ผผาน

10

12200311

1102003169269

ธนาศรรรนทรร ไมนหอม

37.50

ผผาน

11

12200336

1730501142268

ธจญญลจกษณร สก ขสงวน

48.75

ผผาน

12

12200327

1330401600951

ธรดาทรพยร หงษรคตร

57.50

ผผาน

13

12200310

1102003146102

ธรดารจตนร คงเพพชรร

47.50

ผผาน

14

12200341

2129901096818

แนน ปจ ญญะพรมพร

41.25

ผผาน

15

12200321

1120500088494

ประภาวดจ คคาแพงราช

46.88

ผผาน

16

12200306

1100201576594

ปวจณสมร สวผางแจนง

40.00

ผผาน

17

12200325

1200101909418

ปร ยวรรณ สจตยดรษฐ

-

18

12200337

1749900668881

เปมรกา สวผางศรจ

50.63

ผผาน

19

12200326

1320701351263

พงษรสรทธรธ สช งสนรท

53.75

ผผาน

20

12200338

1900101280700

พศรกา ศรรรวฒจ นร

38.75

ผผาน

21

12200315

1102600040177

พจชรพร ทะยะราษฎรร

40.63

ผผาน

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
วจนทจล 18/04/2019 12:49:45

หนนา 2/13

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200316

1103702620947

ภานกวฒจ นร ทกกขนรโรธ

23

12200328

1339900632261

ภารก ณจ นามภจกดจ

53.75

ผผาน

24

12200335

1730301173429

ภชวนาท อรร ยานนทรภรญโญ

55.63

ผผาน

25

12200340

1959900673115

ราเชนทรร สารชช

42.50

ผผาน

26

12200334

1600900142670

วชรวรรณ แสงเพพชรร

39.38

ผผาน

27

12200329

1341101414486

วรราวรรณ วรสชจ นาม

56.88

ผผาน

28

12200331

1470501169134

วรรรนดา คคาทา

55.63

ผผาน

29

12200320

1120300119451

ศรรรวรรณ ฟจกแฟง

43.75

ผผาน

30

12200323

1129901606699

สจญชจย สก ขสมกรจ

-

31

12200313

1102003199257

สาวรตรจ ยจภล ชผ

29.38

ปรจบปรก ง

32

12200318

1103702941182

สร รรภา พกมผ สวย

53.13

ผผาน

33

12200319

1103703199633

สก ณฐจ ฐา ชนางแจนง

45.00

ผผาน

34

12200324

1160800048170

สก ทธรศกจ ดรธ สก ทนตร

28.13

ปรจบปรก ง

35

12200339

1930900035811

อภรญญา สมรก ด

38.75

ผผาน

36

12200330

1430400171486

อรจญญา ทาบกเรศ

43.13

ผผาน

37

12200312

1102003192066

อรก ณรจตนร ขจรพรรณพงศร

31.88

ปรจบปรก ง

38

12200333

1471201434470

อาทรตยา สลจบศรจ

34.38

ปรจบปรก ง

51

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

-

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การบบญชท) 38 คน

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
วจนทจล 18/04/2019 12:49:45

หนนา 3/13

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200435

1329900899437

กนกพร บกญมานนทร

38.13

2

12200414

1120500084936

กจญญาณจฐ จจนล เพชร

-

3

12200436

1409600289764

กจลยา รจกนาย

50.63

ผผาน

4

12200437

1409902928280

กรลงเพชร สก รรฉาย

41.88

ผผาน

5

12200418

1129901606672

จณจ สตา โพธรศรรร

40.00

ผผาน

6

12200430

1309801374042

จรร ญา พงษรสวผาง

46.88

ผผาน

7

12200416

1129800115908

เจนจรรา มจนล คง

43.75

ผผาน

8

12200410

1103703129619

ชลธรชา วรทยากกล

42.50

ผผาน

9

12200438

1570300155593

ญานรกา วรรณดจ

-

10

12200415

1120500088842

ญาสก มรน ศรรรเสรจ

43.13

ผผาน

11

12200440

1640600303465

ณจฐธรดา บจวเขพม

31.25

ปรจบปรก ง

12

12200432

1311700009899

เดชอนเพพญ ธงชจย

-

13

12200419

1129901609086

ธจรภจทรร เรช องพานรช

41.25

ผผาน

14

12200409

1103702941999

นารจ รจตนร พรหมสาขา ณ สกลนคร

28.75

ปรจบปรก ง

15

12200442

1669900342804

นคนาทรพยร คงมจ

-

-

16

12200395

1100200935736

นรรมล โพธรธชกผม

-

-

17

12200434

1321400011723

บกตรสร ตา เพรลมบกญสก ข

36.25

ผผาน

18

12200426

1160401280338

ปกรณร ขกนการร นทรร

46.25

ผผาน

19

12200413

1120300125167

ปรร ญญา เชยกลรลนพกฒ

38.75

ผผาน

20

12200405

1102003173614

ปรจ ยาภรณร วงษรคงคคา

-

-

21

12200406

1102003173622

ปรจ ยาภา วงษรคงคคา

-

-

51

ระดบบผลการทดสอบ
ผผาน
-

-

-

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
วจนทจล 18/04/2019 12:49:45

หนนา 4/13

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200441

1660701168733

ปร ยะ แดนอกบล

50.63

ผผาน

23

12200425

1129901676603

ปกณณจฐฐา อยชสผ อนกรจโชตร

47.50

ผผาน

24

12200400

1100801305681

พรพรชา ศาสตรรศรรร

25

12200443

1709700249371

พรทกจ ษร สก วรรณประเสรร ฐ

22.50

ปรจบปรก ง

26

12200411

1103703177117

พจรพงศร ตรองตรร ก

38.75

ผผาน

27

12200427

1209601299293

พจรพจฒนร เดชหนวยไผผ

28

12200396

1100201514611

ไพศาล แสงใส

32.50

ปรจบปรก ง

29

12200401

1100801373686

มงคล จรตวจฒนฤทธรธ

45.63

ผผาน

30

12200431

1310800227005

มนตรนภา ดอมไธสงคร

44.38

ผผาน

31

12200417

1129901580011

มกทรตา แพรสก พฒจ นร

28.13

ปรจบปรก ง

32

12200399

1100800710581

เมธาวรรณ กจนทอง

57.50

ผผาน

33

12200439

1601200120992

รจฐพงษร ฉร มมา

43.13

ผผาน

34

12200397

1100201559223

รจตนา บกญธรรม

30.00

ปรจบปรก ง

35

12200433

1319900721921

รจตรกาล มะโนวจน

49.38

ผผาน

36

12200402

1101801110350

รกผ งนภา อภรธนาดล

53.13

ผผาน

37

12200428

1270400073109

วรดา เสช อโฮก

48.75

ผผาน

38

12200398

1100703160548

วลจยพร ภชพรนรจเจรร ญสก ข

42.50

ผผาน

39

12200446

2120301022581

วศรนจ ขคาหผวง

28.75

ปรจบปรก ง

40

12200445

1959800118462

วจนวรสาขร พละกาบ

41

12200447

2670801028427

วาสนา สร งหรวงคร

26.25

ปรจบปรก ง

42

12200424

1129901640161

วรทวจส อากาศโสภา

28.13

ปรจบปรก ง

51

-

-

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

-

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

43

12200423

1129901633823

วรไลวรรณ เดรนขกนทด

39.38

ผผาน

44

12200444

1739901936413

วจรกร แดงศรรร

43.13

ผผาน

45

12200403

1102003172308

ศรรประภา คกมน ไพทชลยร

33.13

ปรจบปรก ง

46

12200429

1301701354387

ศรรรโสภา พรไล

50.00

ผผาน

47

12200422

1129901621876

สก ทธรพงษร ประสงครคกณ

45.00

ผผาน

48

12200421

1129901616147

สก นรสา อกขนก ทด

36.88

ผผาน

49

12200407

1102200164529

สก ภทจ ร เจจยระไนอมร

34.38

ปรจบปรก ง

50

12200408

1103702939498

เสฏฐวกฒร แซผตน งจ

46.88

ผผาน

51

12200412

1120300123016

อนงครภทจ รร เฉลรมวจฒนร

46.88

ผผาน

52

12200404

1102003172669

อกรจสยา รสจจนทรร

52.50

ผผาน

53

12200420

1129901615175

อกรจสยา สก ขใย

35.00

ผผาน

51
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รวมสาขาพาณวชยกรรม (การตลาด) 53 คน

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

51

1

12200586

1102003208914

กวรนธรดา กลบแกนว

56.88

ผผาน

2

12200606

1129901575556

กรตตรกร กรตตรธนาลจกษณร

33.13

ปรจบปรก ง

3

12200619

1361001337447

กรตตรพงษร พรมพรแกนว

49.38

ผผาน

4

12200602

1129700165628

กรตตรภพ เกษรา

51.25

ผผาน

5

12200581

1102003119334

ขวจญใจ พจวพจน

-

6

12200617

1209700713535

คกณากร ทรจพยรประเสรร ฐ

61.88

ผผาน

7

12200579

1100801360118

จจกรกฤษ ยอดขวจญ

53.13

ผผาน

8

12200582

1102003166537

จารก วรรณ แสงเพพชรร

38.13

ผผาน

9

12200600

1120300122672

จรรายก วงศรทวจ

43.75

ผผาน

10

12200630

1739901883140

จจรศจกดรธ ผรวผผอง

46.25

ผผาน

11

12200620

1499900329184

เจษฎา สก คาค ภา

39.38

ผผาน

12

12200605

1129900514537

เฉลรมพจนธกร โหนไทย

13

12200609

1129901608055

ชลฎา กคาเหนรดนนทร

55.63

ผผาน

14

12200578

1100703102114

ชจยวจฒนร คชพฒจ นเพจยร

45.00

ผผาน

15

12200588

1102003225649

ชาครร สตร เปลจลยนกลรลน

40.00

ผผาน

16

12200610

1129901610106

ชาญณรงคร ชนางจจนทรร

31.88

ปรจบปรก ง

17

12200569

1100201536801

ชกตรพนธร กลจบบจว

45.63

ผผาน

18

12200596

1103703257129

ชกตรพนธร แจผมประภาพร

40.63

ผผาน

19

12200599

1120300121480

ชชเกจยรตร เจจยระไนอมร

28.75

ปรจบปรก ง

20

12200594

1103703070363

ฐรตวจนตร พชนเกรด

33.75

ปรจบปรก ง

21

12200591

1102003263745

ณรงครชยจ จจนคคา

35.00

ผผาน

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
วจนทจล 18/04/2019 12:49:45

หนนา 7/13

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200624

1640701186740

ณจชลรตา สช บพจนธร

55.00

ผผาน

23

12200575

1100401078253

ณจฐภจทร ชาวเวจยงจจนทนร

29.38

ปรจบปรก ง

24

12200614

1129901638035

ธนธจช ทองสายบจว

-

25

12200615

1129901649665

ธนพล อจศวเรช องสก ข

53.13

ผผาน

26

12200576

1100501546861

ธนวจฒนร บกตรพรม

39.38

ผผาน

27

12200583

1102003173754

ธจชชจย ภชผกนจ ทอง

49.38

ผผาน

28

12200568

1100201529294

ธรดารจตนร เกตกทอง

36.88

ผผาน

29

12200621

1540301176691

ธจรภจทร วรบชลยรกรจอาภากกล

30

12200590

1102003230901

เธจยรกรจ นาคขคา

31

12200572

1100201567170

นชปกรณร อาจหาญ

-

-

32

12200623

1640600329103

นรร ศ มาทอง

-

-

33

12200593

1102003289434

นฤชรต ทจบทรมไทย

35.63

ผผาน

34

12200587

1102003218995

นรธร ปร ยะดคารง

43.13

ผผาน

35

12200625

1709700249541

บกญฤทธรธ จจงโส

47.50

ผผาน

36

12200601

1129600008521

ปฐพจ แกนวฉร ม

53.75

ผผาน

37

12200622

1601300025134

ปร ยะภรณร จรตรรรจงษจ

39.38

ผผาน

38

12200585

1102003180106

พงศกร ศรจ จนจ ทวงศร

31.25

ปรจบปรก ง

39

12200607

1129901581467

พลอยไพลรน สก พรม

44.38

ผผาน

40

12200580

1101801130237

พจชรพร ทจดวงคร

56.88

ผผาน

41

12200595

1103703103768

ภานกทตจ แกระหจน

45.63

ผผาน

42

12200611

1129901616121

มณจ รจตนร ปรางครมณจ

30.00

ปรจบปรก ง

51

44.38

ระดบบผลการทดสอบ

-

ผผาน

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
วจนทจล 18/04/2019 12:49:45
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

43

12200577

1100702975033

วรากร ภชพรนรจเจรร ญสก ข

53.13

ผผาน

44

12200629

1730701016169

วรชรตชจย เลรศปร ยนนทคกณ

36.88

ผผาน

45

12200612

1129901633815

วรไลลจกษณร เดรนขกนทด

46.88

ผผาน

46

12200570

1100201541855

ศรจณยร สก ขทรพยร

42.50

ผผาน

47

12200604

1129800119822

ศกภสจณหร สวผางโคกกรวด

34.38

ปรจบปรก ง

48

12200592

1102003272604

สยามรจฐ พระรจศมจ

23.13

ปรจบปรก ง

49

12200574

1100201583906

สรวรศ อรก ณนรธร

36.25

ผผาน

50

12200627

1729800245491

สร ทธรเดช ทวจกรจโชตรรจตนร

51.25

ผผาน

51

12200597

1104300311240

สร รวรชญร ชาตรเผชอก

46.25

ผผาน

52

12200589

1102003228150

สร รรวฒจ นร จรตรจงษจ

53.75

ผผาน

53

12200584

1102003177431

สก ธรตา อกดม

45.63

ผผาน

54

12200628

1730601227605

สก ภชจ ชา แจนงบคารก ง

45.63

ผผาน

55

12200571

1100201557581

สก ภาพร สก จรร ตสถรตานนทร

45.00

ผผาน

56

12200616

1129901657315

สก รจตนร อจนชชฤทธรธ

20.63

ปรจบปรก ง

57

12200598

1120300119493

หจสวรรษ สก นทวง

17.50

ปรจบปรก ง

58

12200608

1129901594658

อธรป อมรประสพชจย

64.38

ผผาน

59

12200567

1100201528042

อนกศรต ปร ยะทรจพยรปจญญา

31.88

ปรจบปรก ง

60

12200618

1330801326732

อภรวฒจ นร พลคคา

41.88

ผผาน

61

12200603

1129800116581

อรนทรรา รจกแซผ

41.88

ผผาน

62

12200613

1129901637462

เอ ศาสตรรสงเคราะหร

28.13

ปรจบปรก ง

63

12200626

1710101193183

เอชนอการยร มณจ เกจยรตรโกวรท

35.00

ผผาน

51

ระดบบผลการทดสอบ

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

64

12200573

1100201568664

ชชท อ - สกบล

51

โอบนรธร กรมงคลกรจ

35.63

ระดบบผลการทดสอบ
ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ) 64 คน

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
วจนทจล 18/04/2019 12:49:45

หนนา 10/13

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (ภาษาตส างประเทศ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200642

1103703066510

ชญานรศ บกญเรช อง

2

12200651

1129901583834

ชณะชจย บจญชรบวรชจย

57.50

ผผาน

3

12200663

1629400001145

ชนสรณร ระพรสกวรรณ

53.13

ผผาน

4

12200660

1481100021137

ณจฐธรดา ดวงพกฒ

45.00

ผผาน

5

12200662

1620401329324

ดวงทรพยร ดวงตาทรพยร

45.63

ผผาน

6

12200641

1102003291943

ดกสรตตา ยอดเถชลอน

55.63

ผผาน

7

12200634

1100201639171

ตจพรณ คงทอง

41.88

ผผาน

8

12200661

1539900736803

ธกวชรต ดจขนก ทด

49.38

ผผาน

9

12200635

1100703239101

นภาพร สก วรรณวงษร

37.50

ผผาน

10

12200646

1104300322071

นภาวรรณ เฉยเผชอก

56.88

ผผาน

11

12200657

1360501295416

นรร ศรา ลาแพงดจ

59.38

ผผาน

12

12200649

1120500089377

นวพรรณ เหมชอนดนวง

51.88

ผผาน

13

12200658

1458600001166

นนอมเกลนา กงแกนว

40.63

ผผาน

14

12200665

1869900455135

นจนทรนภจส เอจลยมสงผา

55.63

ผผาน

15

12200648

1120300123393

นรลยา เนตรดจ

49.38

ผผาน

16

12200639

1102003237370

ปฏรภาน สจ นานนทร

43.13

ผผาน

17

12200645

1104200183274

ปณร ตา จจนทรรวงศร

-

18

12200643

1103703162462

พงศธร เผชอกคเชนทรร

42.50

ผผาน

19

12200644

1104000045226

พจทธนจนทร มรลงเมชอง

55.00

ผผาน

20

12200654

1139900336051

เพพญนภา ชาวเกวจยน

-

-

21

12200647

1104300324287

ภจสสร ภชผเกษร

-

-

51

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

-

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (ภาษาตส างประเทศ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

51

22

12200633

1100201596234

มรตรภาพ โพธรธเทจลยง

59.38

ผผาน

23

12200659

1470501170213

ไมตรจ มณจ บชผ

31.25

ปรจบปรก ง

24

12200655

1330400494154

รจตนา ปจ ญญามชล

39.38

ผผาน

25

12200666

2670201054575

วรรณวรสา อรนทนรจ

43.13

ผผาน

26

12200640

1102003252590

วรรธนจ ยอดศรจ คาค

50.00

ผผาน

27

12200636

1101801097388

ศรจ รกนง โหงทจบทรม

-

28

12200664

1800600178219

ศศรกานตร ศรจ เพชร

51.25

ผผาน

29

12200637

1102003106640

ศรรรนภาพร สดกดจ

39.38

ผผาน

30

12200653

1129901622651

สมหมาย ขจจจรตร

31.25

ปรจบปรก ง

31

12200638

1102003229636

สก ทธรพงษร ศารทมณจ

64.38

ผผาน

32

12200652

1129901586680

หจสดจ เพพชรอผอน

38.75

ผผาน

33

12200650

1129700220700

อาณจตร กองทรจพยร

63.75

ผผาน

34

12200656

1330400563105

อารจ ยา ปจ ญญามชล

53.13

ผผาน

ระดบบผลการทดสอบ

-

รวมสาขาพาณวชยกรรม (ภาษาตส างประเทศ) 34 คน
รวมทบตงหมด 189 คน

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
วจนทจล 18/04/2019 12:49:45

หนนา 12/13

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน
รายชชท อเดดกพวเศษไมส นสามาควดคส าสถวตว

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

-

-

-

ชชท อ - สกบล
-

ประเภทเดดกพวเศษ
-

หมายเหตก : ชชลอวรชากรก ณาตรวจสอบรายละเอจยดทจลหนนาสก ดทนายของรายงาน
วจนทจล 18/04/2019 12:49:45

หนนา 13/13

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ตงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

รายละเอทยดววชา
รหบสววชา
51

ชชท อววชา
ความรช นดาน นสมรรถนะหลจกและสมรรถนะทจวล ไป ระดจบ ปวช.

คะแนนเตดม
100.00

วจนทจล 18/04/2019 12:49:45

หนนา 1/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

56

1

12200273

1103100585299

กกญญาววรร ยยมย แฉลนม

43.75

ผผาน

2

12200296

1660800085038

เกวรย น กลยลนจกนทรร

37.50

ผผาน

3

12200278

1103702637653

ชนยนทรร แพงแกนว

40.63

ผผาน

4

12200294

1650100095405

ชลธยชา เพพงเพชร

56.88

ผผาน

5

12200272

1102002347015

ชวกลนนช อยนใบ

50.63

ผผาน

6

12200297

1670800107813

ณภกสชรย นทรร นาคขาว

50.63

ผผาน

7

12200301

5120301022844

ณกฐณย ชา บนตรดว

48.13

ผผาน

8

12200270

1101100204021

ทววศกก ดยด นาหกวนยน

43.75

ผผาน

9

12200287

1390300043576

ธนกญญา แหวนแกนว

49.38

ผผาน

10

12200290

1520600088557

ธกนยรชนก อนณหพยพฒก พงศร

40.00

ผผาน

11

12200276

1103702498301

นภกสรพว ศยรย

58.13

ผผาน

12

12200300

3910300160212

นลยนรกตนร คงพรหม

44.38

ผผาน

13

12200279

1129800109428

นนองแหมผม ลยยมลาภดว

48.75

ผผาน

14

12200295

1659901960081

ปรว ยาภรณร พยมสว

26.88

ปรกบปรน ง

15

12200277

1103702628174

ปววณา ไกรถาวร

43.75

ผผาน

16

12200281

1139900285457

เปรมยกา สน ขสวกสดยด

33.75

ปรกบปรน ง

17

12200289

1410401474318

พรศยรย พงอนทา

51.25

ผผาน

18

12200283

1300400164618

มนฑยรา คงคาหลวง

52.50

ผผาน

19

12200299

3300101524899

มาลวรกตนร ตมยศานนทร

52.50

ผผาน

20

12200291

1570400226336

รจนา แกนวอนดร

55.63

ผผาน

21

12200269

1100702837153

รตยมา เพผงพยศ

52.50

ผผาน

ระดบบผลการทดสอบ

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 2/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200274

1103700494146

เรวดว โรจนรธนานกนตร

58.13

ผผาน

23

12200293

1620300095824

ลาวกลยร แซผซยลน

42.50

ผผาน

24

12200284

1310600287934

วารน ณว ซอพรมราช

49.38

ผผาน

25

12200298

1749900633611

วยชนดา นวลจกนทรร

41.88

ผผาน

26

12200275

1103702196428

วยราวรรณ ตกนสาย

56.25

ผผาน

27

12200286

1349700129590

วยศลก ยรศยา สอนเดชพยมนกตร

28

12200285

1331000290412

ศรว สนดา โรมรย นทรร

60.00

ผผาน

29

12200288

1409901604979

ศศยวภย า ดวงศรว

50.00

ผผาน

30

12200282

1209701838081

ศนภยสรา แนบเนวยน

45.00

ผผาน

31

12200292

1601100297203

โศรยา ทกบทอง

37.50

ผผาน

32

12200271

1102001917195

สพลเชษฐร โรจนไพรวงศร

64.38

ผผาน

33

12200280

1130200119955

สน ภทก ทา บกวทอง

-

34

12200268

1100600149916

สน วารว ปรว ดาวกฒนร

51.88

ผผาน

35

12200267

1100200914143

อนมารกตนร แสงสกล

43.13

ผผาน

56

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การบบญชท) 35 คน

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 3/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200446

1139900251625

กนยษฐา ราชธานว

28.75

ปรกบปรน ง

2

12200449

1341400183168

กมลวรรณ สมกครทกย

66.25

ผผาน

3

12200458

1859900175485

กรวรรณ เกตนแกนว

48.75

ผผาน

4

12200424

1102002953667

กฤษฎา แจผมศรว จนก ทรร

33.75

ปรกบปรน ง

5

12200443

1129900505635

ไกรฤกษร สกงกลกดทอง

36.25

ผผาน

6

12200463

3302100693095

โฆสย ต กาละเหลา

7

12200461

2129900075868

จกกรพรรณร พงษรนนช

36.25

ผผาน

8

12200433

1119600013079

เจนนยวา สน มาลว

46.88

ผผาน

9

12200442

1129900413528

ชนกฏฐา วงศรแกนว

50.63

ผผาน

10

12200435

1120300092218

ชกญญา ศรว ดว

37.50

ผผาน

11

12200434

1120300058788

ชกญญานนช อาจหยนด

41.25

ผผาน

12

12200409

1100200537072

ณกฎฐร เอกทรกพยรสยน

13.75

ปรกบปรน ง

13

12200441

1129900388400

ณกฐกมล ธนเศรษฐยกลน

40.63

ผผาน

14

12200454

1560300301263

ณกฐพงษร อกใจ

15

12200417

1102000298645

ณกฐพล เลพกประเสรย ฐ

40.63

ผผาน

16

12200460

2120200016356

เดชอน นนทรศยรย

40.63

ผผาน

17

12200410

1100201306163

ทกบทยม ยยงล สน ขเจรย ญ

56.25

ผผาน

18

12200459

1900101159391

ธกญชนก ศยรยวฒก นร

35.63

ผผาน

19

12200430

1103702388017

นควกฒนร กาแกนว

36.88

ผผาน

20

12200455

1560400045293

นภารกตนร แสนบนาน

41.88

ผผาน

21

12200411

1100201323947

นรภกทร วรรณว

35.00

ปรกบปรน ง

56

-

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 4/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200416

1101801021977

นกทธพงศร เหลชอธนานนทร

23

12200428

1103700996125

นาฏนรย นทร กรไธสงคร

-

24

12200439

1129900365582

นนยาทยพยร บรรเทาทนกขร

42.50

ผผาน

25

12200412

1100201423747

นนยาเพชร วกดนนอย

35.00

ปรกบปรน ง

26

12200427

1102700744176

นยลนบล คงกาเนปะ

41.25

ผผาน

27

12200438

1129900364314

บนญญารกตนร บนญชผวย

32.50

ปรกบปรน ง

28

12200414

1101500808684

เบญจวรรณ ใจอาวนธ

52.50

ผผาน

29

12200432

1110300226346

ประทนมวรรณ บนญชช

35.00

ปรกบปรน ง

30

12200451

1449900511802

ปยล นทอง หมชลนสาย

36.25

ผผาน

31

12200420

1102002730714

พงศกร แกนวทวว

-

-

32

12200429

1103701669748

พรกมล รกกษาจกนทรร

-

-

33

12200415

1101800965980

พรทยพยร ยนตยศาสตรร

51.88

ผผาน

34

12200413

1100801199058

พกชรพงษร คนาภากนล

25.00

ปรกบปรน ง

35

12200426

1102003047414

พยทยาพล เอวยยงมวธนาตนล

40.00

ผผาน

36

12200431

1103702784133

ภควรรษ กยจคลผอง

41.25

ผผาน

37

12200425

1102002982004

ภานนพงศร กลกนล แดง

42.50

ผผาน

38

12200440

1129900370578

มนสย ชา ตกกเตชอน

39

12200436

1120500081457

รกตนรตยยากร สกงขรเพชร

27.50

ปรกบปรน ง

40

12200421

1102002878045

รกตนพล พกนธรมณว

23.13

ปรกบปรน ง

41

12200419

1102002438479

รกศมวจนก ทรร สาหรผ ายรกกษร

26.25

ปรกบปรน ง

42

12200447

1199600152508

ลกดดา นนอยแนผง

33.75

ปรกบปรน ง

56
46.88

-

ระดบบผลการทดสอบ
ผผาน
-

-

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 5/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

43

12200448

1200101772480

วราภรณร อยชเผ จรย ญ

43.75

ผผาน

44

12200462

3102201141511

วาสนา บนนนาค

46.88

ผผาน

45

12200452

1450300115363

วยภาภรณร ผยวพยมพรดว

41.88

ผผาน

46

12200418

1102001967265

วยลาวกณยร คลนายสอน

45.00

ผผาน

47

12200444

1129900541101

ววระวกฒนร กระทนผมทอง

-

-

48

12200456

1609900312387

ศจวรกตนร จงจอหอ

-

-

49

12200445

1139900250971

ศยรยลกก ษณร ธนามาศ

36.88

ผผาน

50

12200457

1639800234023

ศยรยศกก ดยด ยวสล นผ นหลวง

44.38

ผผาน

51

12200453

1461400099476

สายใจ โปรผ งพรมมา

37.50

ผผาน

52

12200422

1102002933402

สน พรรษา พรสมนทรไชย

28.13

ปรกบปรน ง

53

12200450

1350400110267

สน พยศ สนชาวไพร

37.50

ผผาน

54

12200437

1129900165401

อกนตชกย นนยาผผยง

55

12200423

1102002950498

อกษฎา ปรางแฉผง

56

48.75

ระดบบผลการทดสอบ

ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การตลาด) 55 คน

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 6/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

56

1

12200567

1129900510779

กรกรต เหมชอนใจ

36.88

ผผาน

2

12200549

1102002799382

กฤตวกฒนร สน มะนกงกนล

27.50

ปรกบปรน ง

3

12200582

1650601148706

กกญญารกตนร นาคจาด

30.63

ปรกบปรน ง

4

12200540

1100400542118

กานตรพยชชา ปก นเด

36.25

ผผาน

5

12200559

1119600032791

กยตตยภชมย ปก ดชา

43.75

ผผาน

6

12200588

1739901820717

เกษม ทองขาว

52.50

ผผาน

7

12200572

1130500061421

โกวยทยร ทองขวกญแกนว

36.25

ผผาน

8

12200537

1100201329350

จรย นทรร รกตนอนดม

31.25

ปรกบปรน ง

9

12200577

1400600198167

จยตราพร ลายศยลา

-

-

10

12200580

1609700166867

จยราพร อยนประเสรย ฐ

-

-

11

12200574

1279800096287

จยรายนทธ มยลงขวกญ

12

12200575

1320300237397

จวรวรรณ ศรว สด

13

12200545

1102002397888

เจษฏรบดยนทรร ธวรสถาพรกนล

30.00

ปรกบปรน ง

14

12200579

1439900337578

ชมพชนนท แสงสาย

38.75

ผผาน

15

12200552

1102002879106

ชวยน ศยรยนนก ทวยทยา

49.38

ผผาน

16

12200543

1101500952599

ชกชพร คนณสน วรรณ

23.75

ปรกบปรน ง

17

12200554

1102003037109

ไชยกร วกชระมงคล

35.00

ปรกบปรน ง

18

12200539

1100201453417

ฐยตยพงศร พวงจกนทรร

46.25

ผผาน

19

12200584

1669800237952

ฑยตตยญา ทววประยชร

30.63

ปรกบปรน ง

20

12200571

1129900555403

ณกฐชนน ทรกพยรสยน

28.75

ปรกบปรน ง

21

12200562

1129900418902

ธนกฤต ไกรสวรรคร

45.00

ผผาน

34.38
-

ระดบบผลการทดสอบ

ปรกบปรน ง
-

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 7/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200560

1120300091386

ธนวกฒนร คนมน สกนล

48.13

ผผาน

23

12200590

1859900214057

ธเนศพล แยนมรกตนร

36.25

ผผาน

24

12200546

1102002530049

ธกญรกศมร นยธยธรรมรกศมร

45.00

ผผาน

25

12200593

8571578004391

ธวรเดช นนทรอผอน

51.25

ผผาน

26

12200581

1609900447274

เบญจมาศ จนาปาคง

41.25

ผผาน

27

12200544

1101700255298

ปณพล พกฒโน

54.38

ผผาน

28

12200568

1129900518621

ประกาศยต เมฆเกลชลอน

38.75

ผผาน

29

12200548

1102002589540

ปรางวรย นทรร ลผาโสตรร

43.13

ผผาน

30

12200563

1129900479251

ปวรน ตมร ขาวเหลชอง

49.38

ผผาน

31

12200556

1103702395315

พรรณปพร ทองประหยกด

38.75

ผผาน

32

12200547

1102002535610

พรหมมาศ ฤกษรประวกตย

42.50

ผผาน

33

12200583

1659901935400

พยทยา จนาปาศรว

35.63

ผผาน

34

12200555

1103702216615

พยพฒก นรพงศร สน ดเยวยล มยยงล

49.38

ผผาน

35

12200550

1102002829214

ไพรย นทรร เทพอนบล

48.75

ผผาน

36

12200557

1103702773336

ภกทรพล มยดดวย

48.13

ผผาน

37

12200585

1720400146845

ภกทรวดว เจรย ญผล

44.38

ผผาน

38

12200564

1129900486169

ภาณนพงศร ทนมทอง

39.38

ผผาน

39

12200592

3100601933951

รกชธร ประเสรย ฐฤทธยด

50.00

ผผาน

40

12200587

1739900551518

ราวดว ดอกคนา

48.75

ผผาน

41

12200591

1869900388349

วรรณยนทธ สามทอง

42

12200565

1129900489508

วาทยน แกนวคนา

56

48.13

ระดบบผลการทดสอบ

ผผาน

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 8/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

56

43

12200589

1809900896905

วยนสกนล จกนทพกนธร

39.38

ผผาน

44

12200542

1100801231440

วยศรน ต พรมลว

34.38

ปรกบปรน ง

45

12200558

1103702836664

ศรายนทธ ยานะดนา

46.88

ผผาน

46

12200576

1320600175516

ศกกดา เครช อเนตร

36.25

ผผาน

47

12200566

1129900510728

ศยธร ทองเลพก

36.25

ผผาน

48

12200586

1730601198982

ศยรยยะ บนญชกยยะ

43.13

ผผาน

49

12200551

1102002872306

ศยวกร จารน ถาวรนกนทร

63.75

ผผาน

50

12200538

1100201452356

สกนธร อานนภาพรกงสว

40.63

ผผาน

51

12200569

1129900520987

สมยธ เทศเซพน

52

12200553

1102002927496

สหรกถ วงษรฟอง

43.13

53

12200541

1100702609631

สายชล แตงอผอน

-

54

12200570

1129900521118

โสรยา หมผอมดา

48.13

55

12200578

1409901310614

อภยสยทธยด ศรว จยวงก ษา

56

12200561

1120500083450

อรญา หนนนทอง

39.38

ผผาน

57

12200573

1270500034075

อรรถวกต อกคชาตย

43.13

ผผาน

-

-

ระดบบผลการทดสอบ

ผผาน
ผผาน
-

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรร ธบรกวจ) 57 คน

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 9/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (ภาษาตส างประเทศธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200597

1100201420560

กรวรรณ วรคชยน

50.63

ผผาน

2

12200602

1103702674788

ณกฐธยดา รกตนพาไชย

65.00

ผผาน

3

12200598

1100280009981

ธกญลกกษณร เกยดอยลม

4

12200601

1102003018660

นนทวกฒนร กกนกระจผาง

51.88

ผผาน

5

12200605

1459900707405

ปย ยชกย ดวงแกนว

50.63

ผผาน

6

12200600

1102002975709

พงษรพนา ชชเทวยน

46.88

ผผาน

7

12200603

1119900682537

มกณฑนา แกนวเหลชอ

46.88

ผผาน

8

12200604

1269900281728

ยนพา นผวมนยวงษร

55.00

ผผาน

9

12200599

1102002862122

ศยรยลกก ษณร บนญศยรย

60.63

ผผาน

10

12200596

1100201391501

ศยวชก สย งหรวนก

43.75

ผผาน

56

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (ภาษาตส างประเทศธบรกวจ) 10 คน
รวมทบชงหมด 157 คน

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 10/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน
รายชชท อเดดกพวเศษไมส นสามาควดคส าสถวตว

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

-

-

-

ชชท อ - สกบล
-

ประเภทเดดกพวเศษ
-

หมายเหตน : ชชลอวยชากรน ณาตรวจสอบรายละเอวยดทวลหนนาสน ดทนายของรายงาน
วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

หนนา 11/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง 2 ปท การศศกษา 2561
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
รหบสสถานศศกษา 1112100099 ชชท อสถานศศกษา ววทยาลบยเทคโนโลยทวานวชบรวหารธบรกวจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ททตท ชงบ สถานศศกษา นอกเมชอง
ประเภทสถานศศกษา ววทยาลบยพณวชยการ

จบงหวบด นนทบบรท

ภาค กลาง

สบ งกบด สส านบกบรวหารงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

รายละเอทยดววชา
รหบสววชา
56

ชชท อววชา
ความรช นดาน นสมรรถนะหลกกและสมรรถนะทกวล ไป ระดกบ ปวส.

คะแนนเตดม
100.00

วกนทวล 18/04/2019 12:50:57

แบบสรุปข้อมูลผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ มีงำนทำ/ศึกษำต่อ/ประกอบอำชีพอิสระ
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำทีพ่ ึงประสงค์
1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกีย่ วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาทีเ่ รียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

ระดับ/สาขาวิชา

จานวนผู้สาเร็จ
จานวนผู้สาเร็จ การศึกษาที่ศกึ ษา
จานวนผู้ศกึ ษาต่อ
การศึกษาทั้งหมด
ต่อ มีงานทา
จานวนผู้
ปีการศึกษา 2560 ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ
ไม่ตรง
อิสระ
ตรงสาขา
สาขา

ข้อมูลการศึกษา มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้ประกอบ
จานวนผู้ได้ จานวนผู้ได้งานทา
จานวนผู้
อาชีพอิสระ
งานทาใน ในสาขาที่เกีย่ วข้อง
ประกอบอาชีพ
สาขาที่
ไม่ตรง
ไม่ตรง
อิสระ
ตรงสาขา
เกีย่ วข้อง ตรงสาขา สาขา
สาขา

รวม
ตรง

ร้อยละ

ไม่ตรงสาขา

ร้อยละ

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ไม่
ทราบข้อมูล

รวม

ระดับปวช.
สาขาวิชาการบัญชี

35

30

27

27

1

1

2

2

30

30

100.00

0

0

5

สาขาวิชาการตลาด

48

39

22

22

14

14

3

3

39

39

100.00

0

0

9

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

43

37

34

34

3

3

0

0

37

37

100.00

0

0

6

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

25

20

19

19

1

1

0

0

20

20

100.00

0

0

5

รวมระดับปวช.

151

126

102

102

19

19

5

5

126

126

100.00

0

0

25

สาขาวิชาการบัญชี

25

23

13

13

9

9

1

1

23

23

100.00

0

0.00

2

สาขาวิชาการตลาด

35

29

16

16

10

10

3

3

29

29

100.00

0

0.00

6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

35

30

13

13

16

16

1

1

30

30

100.00

0

0.00

5

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0.00

0

รวมระดับปวส.

95

82

42

42

0

35

35

0

5

5

0

82

82

100.00

0

0.00

13

รวม

246

208

144

144

0

54

54

0

10

10

0

208

208

100.00

0

0.00

38

0

0

0

ระดับปวส.

หลักฐานด้านที่ 2
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป้นสาคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ

ที่

แผนกวิชา

ระดับปวช.
1 การบัญชี
2 การตลาด
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ภาษาต่างประเทศ
รวมครูปวช.
ระดับปวส.
1 การบัญชี
2 การตลาด
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมครูปวส.
สามัญ
รวมครูทั้งหมด

ครูทั้งหมด

วิเคราะห์หลักสูตร
จานวนครู ร้อยละ

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
บูรณาการคุณธรรมฯ กาหนดรูปแบบการเรียนรู้
ที่ใช้สื่อฯ
จานวนครู ร้อยละ จานวนครู ร้อยละ จานวนครู ร้อยละ

แบบ ม. 2.2.1

มีการวัดประเมินผลฯ
จานวนครู ร้อยละ

3
5
4
3
15

3
4
2
2
11

100.00
80.00
50.00
66.67
73.33

3
4
2
2
11

100.00
80.00
50.00
66.67
73.33

3
4
2
2
11

100.00
80.00
50.00
66.67
73.33

3
4
2
2
11

100.00
80.00
50.00
66.67
73.33

3
4
2
2
11

100.00
80.00
50.00
66.67
73.33

2
3
3
1
9
8
32

2
2
2
1
7
5
23

100.00
66.67
66.67
100.00
77.78
62.50
71.88

2
2
2
1
7
5
23

100.00
66.67
66.67
100.00
77.78
62.50
71.88

2
2
2
1
7
5
23

100.00
66.67
66.67
100.00
77.78
62.50
71.88

2
2
2
1
7
5
23

100.00
66.67
66.67
100.00
77.78
62.50
71.88

2
2
2
1
7
5
23

100.00
66.67
66.67
100.00
77.78
62.50
71.88

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบ ม. 2.2.2
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป้นสาคัญ
2.2.2 การจัดทาแผนการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวนครูที่ทำแผนกำรเรียนฯ
จำนวนครู
ที่
แผนกวิชำ
ทั้งหมด
จำนวน
ร้อยละ
ระดับปวช.
1 กำรบัญชี
3
3
100.00
2 กำรตลำด
5
4
80.00
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ภำษำต่ำงประเทศ
รวมครูปวช.
ระดับปวส.
1 กำรบัญชี
2 กำรตลำด
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ
รวมครูปวส.
สำมัญ
รวมครูทั้งหมด

4

2

50.00

3
15

2
11

66.67
73.33

2
3
3
1
9
8

2
2
2
1
7
5

100.00
66.67
66.67
100.00
77.78
62.50

32

23

71.88

หลักฐานด้านที่ 3
ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
ร้อยละเฉลี่ย = 100 (V+W+X+Y+Z)
5N
ตารางเฉลี่ยสรุปการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
เฉลี่ย จานวนครู
ที่

แผนกวิชา

ระดับปวช.
1 การบัญชี
2 การตลาด
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ภาษาต่างประเทศ
รวมครูปวช.
ระดับปวส.
1 การบัญชี
2 การตลาด
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมครูปวส.
สามัญ
รวมครูทั้งหมด

ครูทั้งหมด(N) มีวุฒิตรง (V)

มีแผนฯ ครบ สอนตรงแผนฯ
ทุกรายวิชา (W)
(X)

ใช้สื่อ (Y)

จัดทาวิจัย (Z)

แบบ ม. 3.1.1

เฉลีย่ ร้อยละ

3
5
4
3
15

3
5
4
3
15

3
4
2
2
11

3
4
2
2
11

3
4
2
2
11

2
3
2
1
8

93.33
80.00
60.00
66.67
74.67

2
3
3
1
9
8

2
3
3
1

2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
1

1
1
1
1

90.00
66.67
66.67
100.00

9
8
32

7
5
23

7
5
23

7
5
23

4
2
14

75.56

32

62.50
71.88

ระดับ/สำขำวิชำ
ระดับปวช. บัญชี

ระดับปวส. บัญชี
ระดับปวช. ตลำด

ระดับปวส. ตลำด

ระดับปวช. คอมฯ

1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4

สรุปรำยชื่อครูที่จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และงำนวิจัย ประจำปีกำรศึกษำ 2561
มีแผนครบทุกรำยวิชำ
สอนตรงแผน
ใช้สื่อ
ทำงำนวิจัย
ชื่อครู
ครูประจำ ครูพิเศษ ครูประจำ ครูพิเศษ ครูประจำ ครูพิเศษ ครูประจำ ครูพิเศษ
นายภัทรุท นามเมือง
1
1
1
1
นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล
1
1
1
1
นางสาวโสรญา ลือยาม
1
1
1
นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
1
1
1
1
นายทวีศักดิ์ จันทรจิรวงศ์
1
1
1
นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
1
1
1
1
นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
1
1
1
1
นางอรทัย ชินนะประภา
1
1
1
1
นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
นายวิชาญ โพธิสิทธิ์
1
1
1
นางสาวสุนทรี คงทอง
นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์
1
1
1
นางสาวอุราพร คาสิม
1
1
1
1
นางพชร หมายนาค
1
1
1
นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส
1
1
1
1
นายสุวรรณ แสงดาว
1
ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ

ระดับ/สำขำวิชำ
ระดับปวส. คอมฯ

ระดับปวช. ภำษำ

ระดับปวส. ภำษำ
ครูสำยทักษะชีวิต

สรุปรำยชื่อครูที่จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และงำนวิจัย ประจำปีกำรศึกษำ 2561
มีแผนครบทุกรำยวิชำ
สอนตรงแผน
ใช้สื่อ
ทำงำนวิจัย
ชื่อครู
ครูประจำ ครูพิเศษ ครูประจำ ครูพิเศษ ครูประจำ ครูพิเศษ ครูประจำ ครูพิเศษ
1 นางสาวสุนิษา ทองสุข
1
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภพร วงษ์ประเสริฐ
1
1
1
3 นายอาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล
1
1
1
1 นางศิลาพร ผลวงศ์
1
1
1
1
2 Mrs. Julie Luntao Politico
3 นางธีรดา สุนทรกาจรพานิช
1
1
1
1 นายอธิสุ พันธศรี
1
1
1
1
1 นางธาริณี ฟุ้งสาคร
1
1
1
1
2 นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
3 นางเกษมศรี แป้นสุข
1
1
1
1
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง
1
1
1
5 นางสาวปริม ศรประสิทธิ์
6 นายวิชัย ฤทธิพร
1
1
1
7 นายศิริศักดิ์ มุสิผล
1
1
1
8 นายยุทธิณัฐ แสงกฤช
รวมทั้งหมด
18
5
18
5
18
5
14
0

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน

2

นางจันทร์เพ็ญ เตชวิริยานนท์

3

นางสาวเนตรนภา รื่นเสือ

4

นางสาวปิยะรัตน์ ทองจัดทรัพย์

5

6

7

นางสาวรวีพร ฤทธิเรือง

นางสาวศริณา รักแจ้ง

นางสาวอิศราพร ปีสาลี

จานวน
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4

ระยะเวลา/ รวมจานวน
ชั่วโมง ชั่วโมงทั้งสิ้น

หัวข้อเรือ่ งในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

วันที่เข้าร่วมการอบรม

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
สัมมนาวิชาการเรื่อง"การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพภายนอก
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"
สัมมนาเรื่อง"การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีในรูปแบบต่างๆ
อบรมการนากรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมการนากรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
สัมมนาวิชาการเรื่อง"การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพภายนอก
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
22 กันยายน 2561
22 ตุลาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
13 มีนาคม 2562
4 เมษายน 2562
24 พฤษภาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
4 เมษายน 2562
24 พฤษภาคม 2561
7 มิถุนายน 2561
22 กันยายน 2561
22 ตุลาคม 2561
18 เมษายน 2562
7 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอีเทค
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสวัสดิการโรงเรียนเอกชน

23 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

7

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
7
6
6
7
6
8
3
6
8
7
6

12

15
12

25

19

31

26

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายชยุต จุลชาต

2

นางสาวกาญจนา คาศิริ

3

4
5

นายกิตติ คาศิริ

นายกฤษณ์ คาศิริ
นายสิตางศุ์ จุลชาต

จานวน
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2

หัวข้อเรือ่ งในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาครูเพื่อดาเนินการจัดตั้งศูนย์บม่ เพาะ
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"
สัมมนาเรื่อง"บทบาทของสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"

วันที่เข้าร่วมการอบรม

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม

24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
31 พค. - 1 มิย. 2561 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท ประทุมธานี
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
7 มิถุนายน 2561 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
18 เมษายน 2562 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
12 มีนาคม 2562 โรงแรมเซ็นทารา
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ระยะเวลา/ รวมจานวน
ชั่วโมง ชั่วโมงทั้งสิน้
6
6
6
8
6
6
8
8
6
6
6
6
6
6

12

20

28

18
12

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาทักษะชีวิต
ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

1

2

3

4

ชื่อ - สกุล

นางธาริณี ฟุง้ สาคร

นายเรืองสันต์ จันมาค้อ

นางเกษมศรี แป้นสุข

ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง

จานวน

หัวข้อเรื่องในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

วันที่เข้าร่วมการอบรม

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม

ระยะเวลา/

รวมจานวน

ชั่วโมง

ชั่วโมงทั้งสิ้น

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2
3

การประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี

13 กรกฏาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

8

อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กบั ประเทศไทย รุ่นที่ 3/2562

17 เมษายน 2562

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

8

4

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2

สัมมนาเรื่อง"English for Career"

1 สิงหาคม 2561

8

3

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

4

สัมมนา "Creating a Stand-out Online Resume"

30 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2

สัมมนาเรื่อง"English for Career"

1 สิงหาคม 2561

8

3

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

4

สัมมนา "Creating a Stand-out Online Resume"

30 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2

สัมมนาเรื่อง"English for Career"

1 สิงหาคม 2561

8

3

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

4

สัมมนา "Creating a Stand-out Online Resume"

30 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

28

6
26

6
26

6
26

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาทักษะชีวิต
ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

1
5

6

ชื่อ - สกุล

นางธาริณี ฟุง้ สาคร
นางสาวปริม ศรประสิทธิ์

นายศิริศักดิ์ มุสิผล

จานวน

หัวข้อเรื่องในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

วันที่เข้าร่วมการอบรม

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม

ระยะเวลา/

รวมจานวน

ชั่วโมง

ชั่วโมงทั้งสิ้น

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2

อบรมเชิงปฎิบัติการบุคคลต้นแบบมารยาทไทยเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพแบบไทยๆ

28 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8

3

สัมมนาเรื่อง"English for Career"

1 สิงหาคม 2561

8

4

สัมมนา "Creating a Stand-out Online Resume"

30 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

5

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

1

สัมมนาเรื่อง การตลาด๔.๐ สู่ยุคการตลาดดิจทิ ัล

7 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

2

สัมมนาเรื่อง เทรนด์การตลาดแห่งเอเซียทีน่ ่าจับตามอง

19 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

6
34
18

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

1

2

3

4

ชื่อ - สกุล

ว่าที่ร้อยตรีนพอนนท์ ชาครจิรเกียรติ

นางพชร หมายนาค

นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส

นางสาวสุนิษา ทองสุข

จานวน

หัวข้อเรือ่ งในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

2

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

3

อบรมเรื่อง "เทคนิค และการประยุกต์การสร้างเว็บไซด์พื้นฐาน"

4
5

อบรมเรื่อง"Apptiction maker startup"
สัมมนาเรื่อง"Coding กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

2

ร่วมสัมมนาวิชาการ"รายวิชาเทคโนโลยี(วิชาการคานวณ) Competing Sciense

3

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

4

อบรมเรื่อง "เทคนิค และการประยุกต์การสร้างเว็บไซด์พื้นฐาน"

5
6

อบรมเรื่อง"Apptiction maker startup"
สัมมนาเรื่อง"Coding กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

2
3

ร่วมสัมมนาวิชาการ"รายวิชาเทคโนโลยี(วิชาการคานวณ) Competing Sciense
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

2

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

3
4

อบรมเรื่อง "เทคนิค และการประยุกต์การสร้างเว็บไซด์พื้นฐาน"
อบรมเรื่อง"Apptiction maker startup"

วันที่เข้าร่วมการอบรม

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม

ระยะเวลา/ รวมจานวน
ชั่วโมง ชั่วโมงทั้งสิน้

24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

8

9 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร

6
8
6

34

24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
1 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
9 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

8
6

40

6

.

1 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6
6

18

22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6
8

6
8
8

28

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

จานวน

หัวข้อเรือ่ งในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

2

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

ว่าที่ร้อวยตรี
นายสุ
รรณนพอนนท์
แสงดาว ชาครจิรเกียรติ

3

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

6

ว่าที่ร้อยตรีศุภพร วงษ์ประเสริฐ

7

นายอาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล

4
5
1
2
1
2

อบรมเรื่อง "เทคนิค และการประยุกต์การสร้างเว็บไซด์พื้นฐาน"
อบรมเรื่อง"Apptiction maker startup"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

15

วันที่เข้าร่วมการอบรม

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม

24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
21-22 สิงหาคม 2561 โรงแรมเมาเทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
22 กุมภาพันธ์ 2562
24 พฤษภาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ระยะเวลา/ รวมจานวน
ชั่วโมง ชั่วโมงทั้งสิน้
6
16
6
8
8
6
6
6
6

44
12
12

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด
ปีการศึกษา 2561

ลาดับที่

1

2

3

4

ชื่อ - สกุล

นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน

นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี

นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์

นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร

จานวน

ระยะเวลา/ รวมจานวน

หัวข้อเรื่องในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

วันที่เข้าร่วมการอบรม

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2

สัมมนา เรื่อง การตลาด๔.๐ สู่ยุคการตลาดดิจิทัล

7 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

3

สัมมนา เรื่อง เทรนด์การตลาดแห่งเอเซียที่น่าจับตามอง

19 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

4

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

5

อบรมเรื่อง"บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกในปัจจุบนั "

18 มกราคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

8

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา

7 มิถุนายน 2561

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

8

3

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

4

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

15 มีนาคม 2562

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

6

5

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ านกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพือ่ การศึกษา

28 มีนาคม 2562

โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

6

6

สัมมนาเรื่อง"บทบาทของสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนให้กยู้ ืมเงินเพือ่ การศึกษา

16

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

22-23 เมษายน 2562 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

2

โรงแรมเดอะริช
15 พฤษภาคม 2561
4 -5 กรกฏาคม 2561 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

8

3

อบรมเรื่อง"การฝึกอบรมโครงการ TO BE NUMBER ONE" ของจังหวัดนนทบุรี
อบรมเรื่อง"คุณธรรมในพืน้ ที่สังคม:นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0

4

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

2

ชั่วโมง

ชั่วโมงทั้งสิ้น

38

48

6
16

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

สัมมนา เรื่อง การตลาด๔.๐ สู่ยุคการตลาดดิจิทัล

7 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

3

สัมมนา เรื่อง เทรนด์การตลาดแห่งเอเซียที่น่าจับตามอง

19 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

4

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

5

อบรมเรื่อง"บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกในปัจจุบนั "

18 มกราคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

8

6

สัมมนาเรื่อง"การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีในรูปแบบต่างๆ

13 มีนาคม 2562

วิทยาลัยอีเทค

6

7

อบรมการนากรอบคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแห่งชาติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562

4 เมษายน 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

7

36

51

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด
ปีการศึกษา 2561

ลาดับที่

5
1

6

7

8

ชื่อ - สกุล

นายวิชาญ โพธิสิทธิ์
นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน

นางสาวสุนทรี คงทอง

นางอรทัย ชินนะประภา

นางสาวอุราพร คาสิม

จานวน

หัวข้อเรื่องในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

วันที่เข้าร่วมการอบรม

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม

ระยะเวลา/ รวมจานวน
ชั่วโมง

1

สัมมนาเรื่อง การตลาด๔.๐ สู่ยุคการตลาดดิจิทัล

7 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

2

สัมมนาเรื่อง เทรนด์การตลาดแห่งเอเซียที่น่าจับตามอง

19 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

3

อบรมเรื่อง"บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกในปัจจุบนั "

18 มกราคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

8

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา

7 มิถุนายน 2561

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

8

3

สัมมนา เรื่อง เทรนด์การตลาดแห่งเอเซียที่น่าจับตามอง

19 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

4

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

5

อบรมเรื่อง"บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกในปัจจุบนั "

18 มกราคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

8

6

อบรมการนากรอบคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแห่งชาติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562

4 เมษายน 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

7

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2

อบรมเรื่อง"การฝึกอบรมโครงการ TO BE NUMBER ONE" ของจังหวัดนนทบุรี

15 พฤษภาคม 2561

โรงแรมเดอะริช

8

3
4

อบรมเครือข่ายเยาวชนแกนนาต้านยาเสพติด
อบรมเรื่อง"คุณธรรมในพืน้ ที่สังคม:นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0

โรงเรียนวัดเขมาติรตาราม
25 พฤษภาคม 2561
4 -5 กรกฏาคม 2561 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

5

อบรมโครงการ"ชมรมเยาวชนสร้างชาติ

28 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

4

6

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

7

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ

23 - 25 พฤศจิกายน 2561

สถาบันสร้างชาติ

16

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

2

สัมมนา เรื่อง การตลาด ๔.๐ สู่ยุคการตลาดดิจิทัล

7 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

3

สัมมนา เรื่อง เทรนด์การตลาดแห่งเอเซียที่น่าจับตามอง

19 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

9

4

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"

22 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

6

5

อบรมเรื่อง"บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกในปัจจุบนั "

18 มกราคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

8

ชั่วโมงทั้งสิ้น

26

44

8
16

48

38

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี
ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

1

2

3

4
5

ชื่อ - สกุล

จานวน

1
2
นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
3
4
5
1
2
นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล
3
4
1
2
นายภัทรุท นามเมือง
3
4
1
นางสาวโสรญา ลือยาม
2
3
1
นายทวีศกดิ์ จันทรจิรวงศ์
2

หัวข้อเรื่องในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ "ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"
อบรมเรื่อง"ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบคุ คลไทย"
สัมมนาเชิงปฎิบตั การ "การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ "ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"
สัมมนาเชิงปฎิบตั การ "การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ "ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"
สัมมนาเชิงปฎิบตั การ "การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี"
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ "ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี"
สัมมนาเชิงปฎิบตั การ "การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี"
อบรมเรื่อง"ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบคุ คลไทย"
อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"
อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินสถานศึกษาคุณธรรม"

หน้ าที่ 1

วันที่เข้าร่วมการอบรม
24 พฤษภาคม 2561
11 กรกฏาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
27 พฤศจิกายน 2561
24 ธันวาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
11 กรกฏาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
24 ธันวาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
11 กรกฏาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
24 ธันวาคม 2561
11 กรกฏาคม 2561
24 ธันวาคม 2561
27 พฤศจิกายน 2561
24 พฤษภาคม 2561
22 ตุลาคม 2561

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
กรมพัฒนธุรกิจการค้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
กรมพัฒนธุรกิจการค้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ระยะเวลา/ รวมจานวน
ชั่วโมง ชั่วโมงทัง้ สิ้น
6
8
6
6
8
34
6
8
6
8
28
6
8
6
8
28
8
8
6
22
6
6
12

สรุปจานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

1

2

3

4

ชื่อ - สกุล

Mrs.Julie Luntao Politico

นางศิลาพร ผลวงศ์

นายอธิสุ พันธศรี

นางธีรดา สุนทรกาจรพานิช

จานวน

หัวข้อเรือ่ งในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

2

สัมมนาเรื่อง"English for Career"

3

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

4

สัมมนา "Creating a Stand-out Online Resume"

1

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

2

สัมมนาเรื่อง"English for Career"

3
4

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

1
2

วันที่เข้าร่วมการอบรม

สถานที่เข้าร่วมประชุม/อบรม

24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
1 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
30 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
1 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ระยะเวลา/ รวมจานวน
ชั่วโมง ชั่วโมงทั้งสิน้
6
8

6
8
6
8

6
8

อบรมเรื่อง"การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการสอน"

22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
30 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
28 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4 -5 กรกฏาคม 2561 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

8

3

อบรมเชิงปฎิบตั ิการบุคคลต้นแบบมารยาทไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบไทยๆ
อบรมเรื่อง"คุณธรรมในพื้นที่สังคม:นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0

4

สัมมนาเรื่อง"English for Career"

5
6

อบรมเรื่อง"แนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม"

1

สัมมนาเรื่อง"English for Career"

2

สัมมนา "Creating a Stand-out Online Resume"

สัมมนา "Creating a Stand-out Online Resume"

สัมมนา "Creating a Stand-out Online Resume"

1 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
30 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

28

28

6
16
8

6
8

52

8
8

16

หลักฐานด้านที่ 4
ด้านการมีส่วนร่วม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ได้รบั ทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุลนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น/ห้อง/สาขาวิชา
ผู้มอบทุนการศึกษา
นางสาวขวัญแก้ว กรองแสง
ปวช.1 ห้อง 401 การบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวนวพร ดาวอรุณเกียรติ ปวช.1 ห้อง 401 การบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายยุทธนา ยีมี
ปวช.1 ห้อง 402 การตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวอนุสรา โสมาบุตร
ปวช.1 ห้อง 403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายสุฑาเทพ จาเนียนศรี
ปวช.1 ห้อง 403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทุนสภาสังคมสงเคราะห์
นายฐิติพงษ์ หงษ์ทอง
ปวช.1 ห้อง 404 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพลากร เพิ่มชม
ปวช.1 ห้อง 404 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาววิยาดา สุขคา
ปวช.1 ห้อง 405 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายอนุกูล ขาท้วม
ปวช.1 ห้อง 406 ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นางสาวธานี โจมแพง
ปวช.2 ห้อง 501 การบัญชี
มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นางสาวพิราวรรณ์ พรมสุภาพ ปวช.2 ห้อง 501 การบัญชี
มูลนิธิเอสซีจี
นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่
ปวช.2 ห้อง 501 การบัญชี
นายกฤษณะ ตุลา
ปวช.2 ห้อง 504 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายอภิสิทธิ์ สายปิง
ปวช.2 ห้อง 504 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวภัสรา จาอ่อน
ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นางสาววารินี ขาห่วง
ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ
มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นายธนกร พรายแสง
ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ
มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นางสาวณัฐพร แช่มชูกุล
ปวช.3 ห้อง 601 การบัญชี
มูลนิธิเอสซีจี
นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง
ปวช.3 ห้อง 601 การบัญชี
นายสัญชัย สุขสมกิจ
ปวช.3 ห้อง 601 การบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นางสาวเจนจิรา มั่นคง
ปวช.3 ห้อง 602 การตลาด
นายปิยะ แดนอุบล
ปวช.3 ห้อง 602 การตลาด
ทุนพระราชทาน
มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นายศรัณย์ สุขทิพย์
ปวช.3 ห้อง 603 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกิตติภพ เกษรา
ปวช.3 ห้อง 604 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายปฐพี แก้วฉิม
ปวช.3 ห้อง 604 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวนภาวรรณ เฉยเผือก ปวช.3 ห้อง 605 ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวนริศรา ลาแพงดี
ปวช.3 ห้อง 605 ภาษาต่างประเทศ
1. มูลนิธิทสิ โก้
2. มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นางสาววรรณวิสา อินทนิจ
ปวช.3 ห้อง 605 ภาษาต่างประเทศ
1. มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นายสุทธิพงษ์ ศารทมณี
ปวช.3 ห้อง 605 ภาษาต่างประเทศ
นายยศพล จานงค์พันธ์
ปวส.1 ห้อง คธ1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มูลนิธิทนุ ศึกษาสร้างฝัน
นางสาวขวัญจิรา ชาวนา
ปวส.1 ห้อง ภธ1/1 ภาษาต่างประเทศ

ที่
32
33

34
35
36

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ได้รบั ทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุลนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น/ห้อง/สาขาวิชา
ผู้มอบทุนการศึกษา
นางสาวปริชาติ สุขคง
ปวส.1 ห้อง ภธ1/1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายวิธวิทย์ เงินรวง
ปวส.1 ห้อง ภธ1/1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. คุณพรชัย นันทธเนศ
3. คุณธัญญาฑร เล็กอารี
4. คุณอรวรรณ สอนสว่าง
นางสาวสายใจ โปร่งพรมมา
ปวส.2 ห้อง กต2/1 การตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายศิธร ทองเล็ก
ปวส.2 ห้อง คธ2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า
นางสาวธัญลักษณ์ เกิดอิ่ม
ปวส.2 ห้อง ภธ2/1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1. คุณธัญญาฑร เล็กอารี
2. คุณอรวรรณ สอนสว่าง

สรุป บุคคลภายนอก จานวน 3 คน
หน่วยงาน/สถานประกอบการ จานวน 7 แห่ง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การประเมินข้อที่ 4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น วัสดุ งบประมาณ ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผล
การพัฒนาตามวัตถุประสงค์
ชื่อบุคคล หน่วยงาน ชุมชน สมาคม ชมรม
บริจาคให้กับผู้เรียนระดับชั้น/
ที่
สถานประกอบการที่บริจาคเงินหรือวัสดุ
รายการบริจาค
จานวน
หลักฐานอ้างอิง
สาขา
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์
1 บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด
ELITE FXO,4 PORT FXO LINE
1 ชิ้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
รูปภาพ
INTERFACE FOR EXPANDING
บริหารธุรกิจ
GATEWAY
ELITE FXO,4 PORT FXS LINE
3 ชิ้น
INTERFACE FOR EXPANDING
GATEWAY
UNIVERSAL AUTOMOBILE POWER
5 ชิ้น
ADAPTER
AUTO/AIR TYPE POWER ADAPTER
5 ชิ้น
WIRELESS AAN 11MB PC CARD
1 ชิ้น
SILVER (BULK)
I-BUDDY ANGEL IB005A
1 ชิ้น
I-BUDDY MOLLY BLUE IB006A
1 ชิ้น
ELITE FXO,4 PORT FXO LINE
2 ชิ้น
INTERFACE FOR EXPANDING
GATEWAY

ที่

ชื่อบุคคล หน่วยงาน ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการที่บริจาคเงินหรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์

รายการบริจาค

จานวน

ELITE FXO,4 PORT FXS LINE
INTERFACE FOR EXPANDING
GATEWAY
HSDPA USB Modem UMTS2100MHZ
HSDPA USB Modem UMTS2100MHZ
ORIGINAL SERIES IB-001R
I-BUDDY ANGEL IB005A
I-BUDDY MOLLY BLUE IB006A
KEY PAD FOR B-4000/G-4100
PIGTAIL CABLE 19 INCH FOR
AP600/4000
GPS TRACKER
P-660HW-T1,ADSL STANDARD
230V,(TRUE)-Non VAT
ELITE 200R, 2 PORT VOIP ROUTER
W/1FXS, 1 PORT NAT ROUTER-Non
VAT
ELITE 400, 4 PORT VOIP GATEWAY
W/2FXO & 2FXS-Non VAT
ELITE 200R, 2 PORT VOIP ROUTER
W/2FXO & 2FXS, 1WAN, 4PORT

1 ชิ้น
2 ชิ้น
41 ชิ้น
19 ชิ้น
19 ชิ้น
19 ชิ้น
2 ชิ้น
3 ชิ้น
5 ชิ้น
11 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น

บริจาคให้กับผู้เรียนระดับชั้น/
สาขา

หลักฐานอ้างอิง

ที่

ชื่อบุคคล หน่วยงาน ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการที่บริจาคเงินหรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์

รายการบริจาค
10/100-NV
IVG-400X ,2FXS & 2FXO VOIP
GATEWAY W/WAN-Non VAT
IVG-400S ,4FXS VOIP GATEWAY
W/1WAN- Non VAT
WLITE 800 ,VOIP BASE CHASSIS
ONLY- Non VAT
ELITE-E&M,4 PORT E&M LINE
INTERRACE FOR EXPANDING
GATEWAY- Non VAT
ELITE 808,8 PORT VOIP GATEWAY
W/8 FXO-NON VAT
SPEED STREAM USB DSL MODEMNON VAT
TC 1000 PSU/PST 130A DC –NON
VAT
TOTAL CONTROL 1000 130A AC
PSU SPARE SET-NON VAT
QUAD(4) ANALOG/DIGITAL-NON VAT
HIPER DSP 30 CHANNEL E1 CARD
SET-NON VAT

จานวน
2 ชิ้น
9 ชิ้น
12 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
10 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
3 ชิ้น
2 ชิ้น

บริจาคให้กับผู้เรียนระดับชั้น/
สาขา

หลักฐานอ้างอิง

ที่

ชื่อบุคคล หน่วยงาน ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการที่บริจาคเงินหรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์

รายการบริจาค

จานวน

ACCESS MANAGER 1000 LIMITED AV
AILABILY-NON VAT
ELITE FXO,4 PORT FXO LINE
INTERFACE FOR EXPANDING
GATEWAY
EDGE USB MODEM
HSDPA USB MODEM UMTS2100MHZ
IAD100S,VOLP ROUTER
ORIGINAL SERIES IB-001R
I-BUDDY MOLLY BLUB IB006A
PIGTAIL CABLE 19 INCH FOR
NAP600/4000
UB FREE 1 ,UBFREE BLUETOOTH
HANDFREE CAR KIT
UB FREE 2 ,PORTABLE FASHIONABLE
BLUETOOTH HANDSFREE CAR KIT
WIRELESSPC CARD-GOLD 128 BTT
ORINOCO AE SPLITTER
ATTALK 50 BAHT
AUTO/AIR TYPE POWER ADAPTER
ELITE FXO,4 PORT FXO LINE

1 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
5 ชิ้น

บริจาคให้กับผู้เรียนระดับชั้น/
สาขา

หลักฐานอ้างอิง

ที่

2

ชื่อบุคคล หน่วยงาน ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการที่บริจาคเงินหรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์
ดร.เสาวนีย์ พณิช์โยวาท

3

นางสิริกร มหาวงศ์

4

ดร.วิสิทธิ์ ณ สุขสวัสดิ์

5

บริษัท จุลสิตศุ์ จากัด

รายการบริจาค
INTERFACE FOR EXPANDING
GATEWAY
หนังสือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
คู่มือการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
คู่มือการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาแบบ
โครงการเป็นฐาน
เรียนรู้เรื่องชาติผ่านบทกลอน
หนังสือผมจะเป็นคนดี
วารสารวิทยาอาจารย์ ฉบับ 12 ต.ค 2561
ลูกเปตอง y3000 พื้น
ลูกเปตอง y3000 ลาย
เครื่องชั่งน้าหนัก PERSONAL SCALE
รุ่นA2003
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป

จานวน

บริจาคให้กับผู้เรียนระดับชั้น/
สาขา

หลักฐานอ้างอิง

7 เล่ม
7 เล่ม
1 เล่ม

ห้องสมุด
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 ชุด
1 ชุด
3 เครื่อง

ฝ่ายวิชาการ
ห้องสมุด
ห้องสมุด
อ.เรืองสันต์
อ.เรืองสันต์
ห้องบริการฯ/ห้องธุรการ/สาย
วิชาทักษะชีวิต
ห้องบริการฯ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

1 ชิ้น

รูปภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การประเมินข้อที่ 3 สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ชื่อครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
ระดับปวช.
หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ
ระดับชั้นปวช.1
-สาขาวิชาการบัญชี
1. การสัมมนาเรื่อง "ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี"
1. คุณสุค์พัตรา เก่งสร้าง
ชื่อวิทยากร
2. คุณพงศ์พันธุ์ แซ่ลี้
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี"การส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี”
-สาขาวิชาการตลาด
1. การสัมมนาเรื่อง “การตลาด 4.0 สู่ยุคการตลาดดิจิทัล”
1. คุณสุรสิทธิ์ อินต๊ะวงค์
2. การสัมมนาเรื่อง “เทรนด์การตลาดแห่งเอเชียที่น่าจับตา 2. คุณอรรถพล องค์ชัยวัฒนะ
มอง”
3. คุณอาพร เนื้อนิ่มวัฒนา
3. การอบรมเรื่อง"บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกส์ใน
ปัจจุบัน"
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. การอบรมสัมมนา เรื่อง "เทคนิค และการประยุกต์การ 1. คุณสุรสิทธิ์ อินต๊ะวงค์
สร้างเว็บไซต์พื้นฐาน”
2. คุณบุญชู กระฉอดนอก
2. การอบรมสัมมนาเรื่อง “Application maker startup”
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1. การอบรมสัมมนาเรื่อง “English for Career”
1. คุณหทัยพร สุวรรณเมธาจารย์
2. กิจกรรมสัมมนา Creating a Stand-out Online
2. คุณพชร บุตตะโยธี
Resume
ระดับชั้นปวช.2-3
- สาขาวิชาการบัญชี
1. การสัมมนาเรื่อง "ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี"
1. คุณสุค์พัตรา เก่งสร้าง
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี "การส่งเสริม
2. คุณพงศ์พันธุ์ แซ่ลี้
จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี”
3. คุณกนกจันทร์ รุ่งฤกษ์
3. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชา
โครงการ

ระดับปวช.
- สาขาวิชาการตลาด

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน
1. การสัมมนาเรื่อง “การตลาด 4.0 สู่ยุคการตลาดดิจิทัล”
2. การสัมมนาเรื่อง “เทรนด์การตลาดแห่งเอเชียที่น่าจับตา
มอง”
3. การอบรมเรื่อง "บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกส์ใน
ปัจจุบัน"
4. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชา
โครงการ
1. การอบรมสัมมนา เรื่อง "เทคนิค และการประยุกต์การ
สร้างเว็บไซต์พื้นฐาน”
2. การอบรมสัมมนาเรื่อง “Application maker startup”
3. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชา
โครงการ
1. การอบรมสัมมนาเรื่อง “English for Career”
2. กิจกรรมสัมมนา Creating a Stand-out Online
Resume
3. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชา
โครงการ
4. อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จานวน 3
วิชา

ชื่อครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ
1. คุณสุรสิทธิ์ อินต๊ะวงค์
2. คุณอรรถพล องค์ชัยวัฒนะ
3. คุณอาพร เนื้อนิ่มวัฒนา
4. คุณสุภาพร นิลชา

1. คุณสุรสิทธิ์ อินต๊ะวงค์
2. คุณบุญชู กระฉอดนอก
3. ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
1. คุณหทัยพร สุวรรณเมธาจารย์
2. คุณพชร บุตตะโยธี
3. คุณสุวพันธ์ ผลวงศ์
4. Mr.Mark Shaw

ระดับปวช.
ระดับปวส.1-2
- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน
1. การสัมมนาเรื่อง "ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี"
ชื่อวิทยากร
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี "การส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี”
3. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชา
โครงการ
1. การสัมมนาเรื่อง “การตลาด 4.0 สู่ยุคการตลาดดิจิทัล”
2. การสัมมนาเรื่อง “เทรนด์การตลาดแห่งเอเชียที่น่าจับตา
มอง”
3. การอบรมเรื่อง "บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกส์ใน
ปัจจุบัน"
4. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชา
โครงการ
1. การอบรมสัมมนา เรื่อง "เทคนิคและการประยุกต์การ
สร้างเว็บไซต์พื้นฐาน”
2. การอบรมสัมมนาเรื่อง “Application maker startup”
3. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชา
โครงการ
1. การอบรมสัมมนาเรื่อง “English for Career”
2. กิจกรรมสัมมนา Creating a Stand-out Online
Resume
3. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชา
โครงการ
4. อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จานวน 3
วิชา

ชื่อครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ
1. คุณสุค์พัตรา เก่งสร้าง
2. คุณพงศ์พันธุ์ แซ่ลี้
3. คุณพลกฤษณ์ อินทรพิมาย

1. คุณสุรสิทธิ์ อินต๊ะวงค์
2. คุณอรรถพล องค์ชัยวัฒนะ
3. คุณอาพร เนื้อนิ่มวัฒนา
4. คุณสุภาพร นิลชา

1. คุณสุรสิทธิ์ อินต๊ะวงค์
2. คุณบุญชู กระฉอดนอก
3. คุณเอกพงศ์ อินเกื้อ
1. คุณหทัยพร สุวรรณเมธาจารย์
2. คุณพชร บุตตะโยธี
3. คุณสุวพันธ์ ผลวงศ์
4. Mr.Mark Shaw

ที่
1

2

3
4

5

สรุปจำนวนโครงกำรที่ให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ,กิจกรรมจิตอำสำแก่ชุมชนและสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ให้บริการ
โครงการบันทึกรายรับ - รายจ่ายผ่านแอปฯ
1. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
2. บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จากัด
3. ชุมชนวัดสังวร
โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา เรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าบน 1. บริษัท เจริญรุ่งเรืองกฤตภัทร ออโต้เพลสซิ่ง จากัด
สมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น
2. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
3. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
4. ชุมชนหมู่ 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการวิชาชีพซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
1. ชุมชน หมู่ 14 ต.บางม่วง
2. ชุมชนบางบัวทอง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการตกแต่งภาพด้วย Adobe CS6
1. โรงเรียนบางบัวทอง
2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3. โรงเรียนฉิมพลี
4. โรงเรียนวัดพระเงิน
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง Empowered Children and Making
1. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
Thanya Bhucha
2. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
3. โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
4. โรงเรียนวัดพระเงิน
5. โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
6. โรงเรียนฉิมพลี
7. บริษัท จุลสิตศุ์ จากัด
8. บริษัท YAMAHA จากัด

ระดับชั้น/สาขาวิชาที่จัด
ปวช. และปวส. การบัญชี

ปวช. และปวส. การตลาด

ปวช. และปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. และปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช. และปวส. ภาษาต่างประเทศ

สรุปจำนวนโครงกำรที่ให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ,กิจกรรมจิตอำสำแก่ชุมชนและสังคม
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ให้บริการ
6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ รัชกาลที่ 1. วัดคงคา
10
2. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
3. วัดปรางค์หลวง
4. วัดอัมพวัน

7 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9
8 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
1. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
2. ชุมชนโดยรอบวิทยาลัย
1. ภายในวิทยาลัย

ระดับชั้น/สาขาวิชาที่จัด
ปวช.1-3 , ปวส.1-2 สาขาวิชา
การบัญชี
ปวช.1-3 , ปวส.1-2 สาขาวิชา
การตลาด
ปวช.1-3 , ปวส.1-2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1-3 , ปวส.1-2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ปวช.1
ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , ปวช.
2 ตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1 ทุกสาขาวิชา

หลักฐานด้านที่ 5
ด้านปัจจัยพื้นฐาน

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์และสภาพแวดล้ อมในวิทยาลัยฯ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 ที่ปรึกษาโครงการ
2.2 ผู้อานวยการโครงการ
2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.4 เลขานุการโครงการ
2.5 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
2.6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นายชยุต
จุลชาต
นายสิตางศุ์
จุลชาต
นางสาวนิภาพร แก้ วทัต
นางสาวจันทร์ เพ็ญ เกลือกัน
นายอมร
สิขเรศเพชร
ฝ่ ายบริ การการศึกษา

ผู้จดั การ
หัวหน้ าฝ่ ายบริ การการศึกษา

3. ลักษณะโครงการ
3.1 เป็ นโครงการต่อเนื่อง จากปี การศึกษา 2560
3.2 เป็ นโครงการที่จดั ทาขึ ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้ อมภายในวิทยาลัยฯ ให้ สะอาด ร่มรื่ น สวยงาม
น่ามอง
4. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั สภาพแวดล้ อมบริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ มีจุดนัง่ เล่นพักผ่อนน้ อย เพราะ
ยังไม่ได้ มีการพัฒนา ให้ เพียงพอในการรองรับนักเรี ยน/นักศึกษาและบุคคลภายนอก ต้ นไม้ บางส่วนมีสภาพ
ทรุดโทรม จึงควรมีการปลูกต้ นไม้ อื่นทดแทน มีการจัดการขยะให้ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อย ไม่สิ่งกลิ่นเหม็น เพื่อ
ช่วยส่งเสริ มให้ สภาพแวดล้ อมภายในวิทยาลัยฯ ให้ ดีขึ ้น ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อปรับภูมิทศั น์ในสถานศึกษาให้ สะอาด ร่มรื่ น เป็ นระเบียบสวยงาม และมีความปลอดภัย
จากมลภาวะ
5.2. เพื่อให้ นกั เรี ยน นักศึกษา มีมมุ นัง่ พักผ่อน เพิ่มมากขึ ้น
5.3. เพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศ เอื ้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่งผลให้ ระดับคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ ้น
5.4. เพื่อให้ วิทยาลัยฯ กับชุมชนมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหา
และร่วมพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
5.5. เพื่อให้ ห้องเรี ยน มีความสะอาด เรี ยบร้ อย สวยงาม
5.6. เพื่อปลูกฝั งลักษณะนิสยั รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมแก่ผ้ เู รี ยน
5.7. เพื่อเป็ นการกระตุ้นและส่งเสริ มให้ เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักเรี ยน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เป็ นสถานศึกษาที่มีความร่ มรื่ น สวยงาม สะอาด ปลอดมลภาวะ เหมาะแก่การเรี ยน
การสอน และบุคคลภายนอก ที่เข้ ามาติดต่อ ภายในวิทยาลัยฯ

7. วิธีการดาเนินงาน
7.1 ตารางแสดงวิธีการดาเนินงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้ อมในวิทยาลัยฯ ประจาปี การศึกษา 2561
กิจกรรมย่อย
1. จัดทาสถานที่
พักผ่อน

2. ปรับปรุงดูแลรักษา
ต้ นไม้ เช่น ขยายกิ่ง
พันธุ์ ตัดแต่งกิ่ง ฉีดยา
เชื ้อรา ฉีดยาฆ่าแมลง
ใส่ป๋ ยุ

วัตถุประสงค์
1.เพิม่ จานวนที่นงั่ เล่น พักผ่อนให้
มากขึ ้น
2.เพื่อความสะดวกเรี ยบร้ อย
สวยงาม

รูปแบบการทากิจกรรม
1.ปรับพื ้นที่บริเวณหลังร้ านค้ าขาย
อาหารว่างโดยวางตัวหนอน เพื่อ
สาหรับวางม้ านัง่
2.จัดทาม้ านัง่ วางตามทางเดินรถ
หลังห้ องดนตรี และหลังร้ านค้ าขาย
อาหารว่าง จานวน 8 ตัว
1. เพื่อบารุงต้ นไม้ ที่ทรุดโทรม
1. จัดซื ้อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ใส่ต้นไม้
2. เพื่อป้องกัน ไม่ให้ แมลง หรื อ
ที่ทรุดโทรม ภายในวิทยาลัยฯ
หนอนกัดกินยอดไม้ ดอก ใบ หรื อ 2. จัดซื ้อยาฆ่าแมลง และยาเชื ้อรา
ลาต้ นเสียหาย
ฉีดพ่นต้ นไม้ ภายในวิทยาลัยฯ
3. เพื่อป้องกันโรคพืช โดยเฉพาะ
3. จัดซื ้อยาเร่งราก และขุย
ในช่วงหน้ าฝน ถ้ าฝนตกพราๆ
มะพร้ าว ใช้ ตอนกิ่งไม้ ภายใน
ต่อเนื่องกันหลายวัน ทาให้ อากาศ วิทยาลัยฯ เช่น ต้ นเข็ม ต้ นการเวก
ชื ้น ต้ นไม้ อาจเน่า และเป็ นเชื ้อราได้ ต้ นดอกแก้ ว ปลูกทดแทนต้ นไม้ อื่น
4. เพื่อขยายพันธุ์ กิ่งไม้ ให้ เพิม่ มาก ที่ตาย
ขึ ้น
4. จัดซื ้อกระถาง ขนาด 11” เพื่อ
5. เพื่อความสวยงาม ของผู้พบเห็น ใช้ เพาะชากิ่งไม้ ที่ตอนไว้ และ
6. เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของ นักเรี ยน
กระถางขนาด 26” เพื่อขยายต้ นไม้
นักศึกษา และบุคคลภายนอก
ต้ นใหญ่อย่างละ 30 ใบ
5. ปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับตามมุม
พักผ่อน ข้ างอาคาร 3 และหน้ า

งบประมาณ
1. ค่าจัดสถานที่พกั ผ่อน
23,000 บาท

1. ปรับปรุงดูแลรักษา
ต้ นไม้ 4,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้ รับ
1.อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักเรี ยน
นักศึกษา มีมมุ นัง่ เล่น พักผ่อน มี
มุมอ่านหนังสือ หรื อทากิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ได้ มาก
ขึ ้น
1. ต้ นไม้ เจริญเติบโต สวยงาม ให้
ร่มเงา ทาให้ อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่
นักเรี ยน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อกับ
ทางวิทยาลัยฯ ได้ สดู อากาศบริสทุ ธิ์
สดชื่น
2. มีต้นไม้ สวยงาม ให้ ร่มเงา
เหมาะสาหรับให้ อาจารย์
เจ้ าหน้ าที่ นักเรี ยน นักศึกษา นัง่
พักผ่อน หรื อทากิจกรรมเกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน และเป็ นสถานที่
ที่ทาให้ บคุ คลภายนอก ที่เข้ ามา
ติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ เกิดความ
ประทับใจ
3. มีต้นไม้ ที่มีสีสนั มีกลิน่ หอม ปลูก

1.
2.
3.
4.

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิภาพร แก้ วทัต
นางสาวจันทร์ เพ็ญ
เกลือกัน
นายอมร สิขเรศเพชร
ฝ่ ายบริการการศึกษา

กิจกรรมย่อย

3. จัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์
และซ่อมแซม
บารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ ทาสวน

4. ปรับปรุงบ่อน ้า/ตู้
ปลา

5. ลูกเสือวานิชรักษ์
สิง่ แวดล้ อม

วัตถุประสงค์

รูปแบบการทากิจกรรม
วิทยาลัยฯ
6. จัดซื ้อไม้ ดอกไม้ ประดับ ใช้ จดั
ซุ้มถวายพระพร ร.10,วันแม่ และ
จัดกิจกรรมต่างๆ บนเวที
1. เพื่อให้ มีวสั ดุ อุปกรณ์ ที่
1. ส่งเครื่ องตัดหญ้ า ซ่อมร้ าน
เหมาะสม และพร้ อมใช้ งานอยู่
ภายนอก
เสมอ
2. จัดซื ้อเครื่ องตัดหญ้ าใหม่ ใน
กรณีที่ซ่อมไม่ได้
3. จัดซื ้อน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ 91 และ
น ้ามันออโต้ ลปู ใส่เครื่ องตัดหญ้ า
แบบสะพายบ่า และแบบรถเข็น
1. เพื่อความสวยงาม
1. จัดซื ้อพันธุ์ปลาสวยงามมาใส่ต้ ู
2. เพื่อให้ นกั เรี ยน นักศึกษา ได้
ปลา และในบ่อน ้าหน้ าห้ องธุรการ
เรี ยนรู้ชนิดของพันธุ์ปลา
2. จัดซื ้ออาหารปลา
3.เพื่อบาบัดน ้าเสียในบ่อน ้า/ตู้ปลา 3. จัดซื ้อปั๊ มน ้า
1. เพื่อให้ นกั เรี ยน ที่เรี ยนวิชา
1. จัดซื ้อจอบ พลัว่ ขุดดิน จานวน
กิจกรรมลูกเสือ มีนิสยั รักในการ
5 ชุด และวัสดุบารุงให้ ต้นไม้ งาม
ทางานเป็ นหมู่คณะ สามัคคี
โตไว
เสียสละ และมีน ้าใจ
2. จัดซื ้อน ้าถ้ วย และน ้าแข็ง เพื่อ
2. เพื่อให้ นกั เรี ยน ที่เรี ยนวิชา
จัดเลี ้ยง นักเรี ยนที่เรี ยนวิชา
กิจกรรมลูกเสือ บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ ร่วมแรงร่วมใจกัน
ให้ กบั วิทยาลัยฯ
ปลูกต้ นไม้
3. เพื่อให้ นกั เรี ยน ที่เรี ยนวิชา
3. ผู้กากับลูกเสือทัง้ 7 กอง

งบประมาณ

1. ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ ทาสวน
5,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้ รับ
ประดับ ให้ ความร่ มเย็น สวยงาม
4. มีบรรยากาศที่บริสทุ ธิ์
สิง่ แวดล้ อมภายในวิทยาลัยฯ สด
ชื่น
1. สภาพแวดล้ อมภายในวิทยาลัยฯ
ดูสะอาดตา เรี ยบร้ อย สวยงาม

1. ค่าจัดซื ้อพันธุ์ปลา เป็ น
เงิน 5,000 บาท

1. นักเรี ยน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ได้ ดปู ลาสวยงาม
หรื อพันธุ์ปลาแปลกๆ

1. ค่าจัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์
2,000 บาท

1. นักเรี ยน ที่เรี ยนวิชากิจกรรม
ลูกเสือ มีความรู้ความเข้ าใจ มี
ทักษะและความสามารถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมได้ ถกู ต้ อง
2. นักเรี ยน ที่เรี ยนวิชากิจกรรม
ลูกเสือ เกิดความรัก ความสามัคคี
ร่วมแรง ร่วมใจกันในหมูค่ ณะ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมย่อย

6. ประกวดห้ องสวย

7. โรงเรี ยนปลอดขยะ

วัตถุประสงค์
กิจกรรมลูกเสือ มีความรู้ความ
เข้ าใจ มีทกั ษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
1. เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยน นักศึกษา
มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มี
ระเบียบ วินยั ในการรักษาความ
สะอาด
2. บริเวณห้ องเรี ยน มี
สภาพแวดล้ อมที่สะอาด สวยงาม
ปลอดภัย และเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย
3. เพื่อให้ นกั เรี ยน นักศึกษามีนิสยั
รักในการทางานเป็ นหมูค่ ณะ
สามัคคี เสียสละ และมีน ้าใจ
4. เพื่อให้ เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
เรี ยนการสอน และช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
เรี ยนอย่างมีความสุข
5. สร้ างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานโดยการจัดการประกวด
ห้ องเรี ยน รวมทังได้
้ รับการยกย่อง
ชมเชย
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

รูปแบบการทากิจกรรม
มอบหมายให้ นกั เรี ยน ที่เรี ยนวิชา
กิจกรรมลูกเสือ จัดหาต้ นไม้ โดย
แบ่งเป็ นประเภท ดังนี ้ พืชสมุนไพร
,ไม้ กินผล,ไม้ ดอกไม้ ประดับ
1. ประชาสัมพันธ์ ให้ กบั อาจารย์
เจ้ าหน้ าที่ นักเรี ยน นักศึกษา
แม่บ้าน ได้ ทราบถึงวิธีการ
ดาเนินงาน และผลประโยชน์ที่จะ
ได้ รับ
2. แต่งตังคณะกรรมการตั
้
ดสิน
และคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมประกวดห้ องสวย
3. ติดตามและประเมินผลโดย
จัดทาเอกสารการตรวจประเมิน
คุณภาพห้ องเรี ยนเป็ นรายเดือน
ตามขันตอน
้
ดังนี ้
**สังเกต
**ประเมินผล
**สรุปผลการประกวด และตัดสิน
4. จัดทา และแจกใบเกียรติบตั ร
หรื อแจกของรางวัลอื่นๆ
1. ประชาสัมพันธ์ให้ กบั อาจารย์

งบประมาณ

1.ค่าใช้ จ่ายในการจัด
กิจกรรมประกวดห้ องสวย
1,500 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้ รับ
3. วิทยาลัยฯ มีต้นไม้ ประเภทต่างๆ
เพิม่ มากขึ ้น ทาให้ บริเวณวิทยาลัย
ฯ มีความสวยงาม ร่มรื่ น มี
บรรยากาศที่ดี
1. นักเรี ยน นักศึกษาทุกคน
ช่วยกันพัฒนาห้ องเรี ยนของตนเอง
ได้ สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ
และมีบรรยากาศที่ดี
2. สร้ างวินยั ที่ดี มีความรับผิดชอบ
ในการใช้ ห้องเรี ยน ส่งผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการเรี ยนการสอน
ได้ เป็ นอย่างดี

1. ค่าใช้ จ่ายในการจัด

1. วิทยาลัยฯ มีอากาศที่สดชื่น ไม่มี

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมย่อย
(Zero Waste School)

วัตถุประสงค์
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนา
ขยะกลับมาใช้ ประโยชน์
3. เพื่อเป็ นการรวบรวมขยะเพื่อ
ส่งไปกาจัดอย่างถูกต้ อง
4. ปลูกจิตสานึกการลด คัดแยก
และนาขยะกลับมาใช้ ประโยชน์
ใหม่ในสถานศึกษา
5. ปลูกฝั งลักษณะนิสยั รับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมแก่นกั เรี ยน
นักศึกษา
6. เพื่อเป็ นการกระตุ้นและส่งเสริม
ให้ เด็กและเยาวชนตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น
7. เพื่อให้ อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่
นักเรี ยน นักศึกษา แม่บ้าน นักการ
รู้วธิ ีและสามารถดาเนินการกาจัด
ขยะได้ อย่างครบวงจร
8. เพื่อลดมลพิษจากขยะ ให้
วิทยาลัยฯ เป็ นสถานศึกษาที่

รูปแบบการทากิจกรรม
เจ้ าหน้ าที่ นักเรี ยน นักศึกษา
แม่บ้าน นักการ ได้ เข้ าใจถึงวิธีการ
คัดแยกขยะ โดยการอบรมหลัง
เคารพธงชาติ
2. ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาช่วย
ประชาสัมพันธ์ในห้ องเรี ยน พร้ อม
กับแจกโบชัวร์
3. จัดบอร์ ดเรื่ องการคัดแยกขยะ
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ให้ กบั อาจารย์
เจ้ าหน้ าที่ นักเรี ยน นักศึกษา
แม่บ้าน นักการ
4. จัดทาแบบประเมิน

งบประมาณ
ผลประโยชน์ที่ได้ รับ
กิจกรรมโรงเรี ยนปลอดขยะ กลิน่ เหม็นของขยะ
3,500 บาท
2. สภาพภายในวิทยาลัยฯ ดู
สะอาด เป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อย

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมย่อย

8. ปรับปรุง ซ่อมแซม
โรงเก็บขยะ

วัตถุประสงค์
ปราศจากขยะ เป็ นโรงเรี ยนที่มี
อากาศบริสทุ ธ์ สะอาด ปลอดภัย
ไม่มีกลิน่ เหม็น
9. ช่วยลดปริมาณขยะให้ ลด
น้ อยลง
10. สามารถนาความรู้ที่ได้ รับไป
เผยแพร่ตอ่ ชุมชน
1. เพื่อความสะอาด เรี ยบร้ อย ถูก
สุขลักษณะ
2. ลดปั ญหาส่งกลิน่ เหม็น
3. มีไฟส่องสว่างในตอนกลางคืน
เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขยะ
ของเจ้ าหน้ าที่เทศบาล และ
เจ้ าหน้ าที่ของวิทยาลัยเอง

รูปแบบการทากิจกรรม

1. จัดซื ้อวัสดุทาประตูปิด
2. ทาสีข้างฝาโรงเก็บขยะ เพื่อ
ความสวยงาม
3. ติดตังดวงไฟในโรงเก็
้
บขยะ

งบประมาณ

1. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
โรงเก็บขยะ 6,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้ รับ

1. วิทยาลัยฯ มีโรงเก็บขยะ ที่มดิ ชิด
2. โรงเก็บขยะ มีความสะอาด
สวยงาม น่ามอง สีสนั สดใส

ผู้รับผิดชอบ

7.2 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
เม.ย
1. ศึกษาและวางแผนจัดทาโครงการ
2. จัดทาเสนอโครงการ
3. ขออนุมตั ิและเบิกค่าใช้ จ่าย
โครงการ
4. ประชุมวางแผน
5. แต่งตังคณะท
้
างาน
6. ดาเนินการตามโครงการ
7. กากับติดตาม
8. ประเมินผลโครงการ
9. สรุปรายงานผลต่อผู้อานวยการ

พ.ค

มิ.ย

พ.ศ.2561
ก.ค
ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

พ.ศ.2562
ก.พ มี.ค

เม.ย

8. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการ
ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2561-เมษายน 2562 ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
9. งบประมาณ
ได้ รั บ เงิ น งบประมาณจากทางวิ ท ยาลัย ฯ เพื่ อ ด าเนิ น การโครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทัศ น์ แ ละ
สภาพแวดล้ อม เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท โดยแยกตามรายการดังนี ้
9.1 ค่าจัดสถานที่พกั ผ่อน
23,000 บาท
9.2 ปรับปรุงดูแลรักษาต้ นไม้
4,000 บาท
9.3 ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ทาสวน
5,000 บาท
9.4 ค่าจัดซื ้อพันธุ์ปลา
5,000 บาท
9.5 ค่ากิจกรรมลูกเสือวานิชรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
2,000 บาท
9.6 ค่าจัดกิจกรรมประกวดห้ องสวย
1,500 บาท
9.7 ค่าจัดกิจกรรมโรงเรี ยนปลอดขยะ
3,500 บาท
9.8 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บขยะ
6,000 บาท
รวมเงินทังสิ
้ ้น
50,000 บาท
10. การประเมินผลโครงการ
ใช้ แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ บริ การของฝ่ ายบริ การการศึกษา
11. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
11.1 อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักเรี ยน นักศึกษา มีมมุ นัง่ เล่น พักผ่อน มุมอ่านหนังสือ หรื อทากิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ได้ มากขึ ้น
11.2 อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักเรี ยน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่เข้ ามาติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ
ได้ รับอากาศบริ สทุ ธิ์ สดชื่น เกิดความประทับใจ
11.3 วิทยาลัยฯ มีสิ่งแวดล้ อมภายในวิทยาลัยฯ สดชื่น มี ต้นไม้ ที่มีสีสนั มีกลิ่นหอม ปลูกประดับ
ให้ ความร่มเย็น สวยงาม
11.4 อาจารย์ นักเรี ยน นักศึกษา มีห้องเรี ยนที่สะอาด สวยงามอยูเ่ สมอ
11.5 สภาพภายในวิทยาลัยฯ ดูสะอาด เป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อย

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
จานวนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการทั้งหมด

จานวนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่มรี ะบบ
อินเทอร์เน็ต

คิดเป็นร้อยละ

1 ห้องเรียนอาคาร 1
2 ห้องเรียนอาคาร 2

6
14

6
9

100.00
64.29

3 ห้องเรียนอาคาร 3

0

0

0.00

4 ห้องเรียนอาคาร 4

3

3

100.00

5 ห้องปฎิบตั ิการอาคาร 1

6

5

83.33

6 ห้องปฎิบตั ิการอาคาร 2

2

0

0.00

7 ห้องปฎิบตั ิการอาคาร 3
8 ห้องปฎิบตั ิการอาคาร 4

0
1

0
1

0.00
100.00

32

24

75.00

ที่

อาคารเรียน/ห้องเรียน

รวมทั้งหมด

สถานศึกษามีจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการทั้งหมด
32
สถานศึกษามีจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
24
สถานศึกษามีหอ้ งเรียน ห้องปฏิบตั ิการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคิดเป็นร้อยละ 75.00

๔๑/๑ หมู่ที่ ๑๔ ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

