รายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒

Self Assessment Report

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 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
แต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึก ษาของสถาน ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไ ปตามมาตร ฐาน ก าร ศึ ก ษาแต่ ล ะร ะ ดั บ และ ประ เภท
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
ผลการประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาของ
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 ส่ ว นที่ ๔ รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ส่วนที่ ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561 และส่วนที่ ๖ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัย เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้รับ
คาแนะนาจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
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คำชี้แจง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดทาการเรียนการสอนตั้ง แต่ปีการศึกษา 2538
ก่อตั้ง โดยนายสุทัศน์ จุลชาต ผู้รับใบอนุญ าต มีที่ตั้ง เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 14 ซอย วัดสัง วรฯ ถนน
กาญจนาภิเษก ตาบล บางม่วง อาเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 สัง กัด
สานั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา มี จ านวนผู้ เรี ย นระดั บ ชั้ นปวช. และปวส. ณ วัน ที่ 10
มิถุนายน 2562 จานวนทั้งหมด 995 คน ได้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชา โดยแบ่งเป็น
ระดับชั้นปวช. 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญ ชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และสาขาวิ ช าภาษาต่ า งประเทศ ระดั บ ชั้ น ปวส. 4 สาขาวิ ชา คื อ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี สาขาวิ ช า
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาหรับคณะกรรมการ
บริห ารสถานศึ กษา จะประกอบไปด้ว ยผู้ รับใบอนุญ าต ผู้ อานวยการ ผู้ ทรงวุฒิ ภายนอก ผู้ แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู โดยในปัจจุบันมีนายชยุต จุลชาต ดารงตาแหน่งผู้รับใบอนุญาต และนางสาว
กาญจนา คาศิริ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
การท ารายงานผลการประเมิ น ตนเอง ปี การศึ ก ษา 2562 สรุ ป ผลการประเมิ น ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน รวมค่าเฉลี่ย ร้อยละ 88.80 ระดับ
คุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สาหรับจุดเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
มีระบบการบริหารจัดการด้านการแนะแนวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
งบประมาณในการส่ ง ผู้ เรี ยนเข้ าแข่ง ขัน นวั ตกรรม โครงการ สิ่ง ประดิ ษฐ์ งานวิจั ย อย่า งสม่าเสมอ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร

__________________________________________________
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบ
ปีกำรศึกษำที่จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ดังนี้
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ร้อยละ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
92.34
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
89.57
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
92
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
95.79
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
82.93
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
76
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
80
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
100
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
60
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
95
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
100
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
80
88.80
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
(ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)
1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากผู้เรียนที่กาลังศึกษาอยู่หรือสาเร็จการศึกษาไปแล้ว จะสามารถประกอบอาชีพหรือหา
รายได้พิเศษในขณะเรียน โดยใช้ความรู้และประสบการณ์จากการที่ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี มีผลการประเมินผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ และผลสารวจการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ
ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี ความมั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม ความเพียร มุ่ง มั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
ตนเอง จะเห็นได้จากผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาสามารถเข้าทางานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ตรงสาขาของ
ตนเอง ถึงร้อยละ 85.71 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับโล่เกียรติคุณ
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ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 และได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา
รางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 และปีการศึกษา 2561 รวมทั้งได้รับการยกย่องให้
ได้รับเกียรติบัต รเป็นศิษย์เก่าดี เด่นอีกด้วย ซึ่ง จากการดาเนินงานของสถานศึกษาที่มุ่ง เน้ นให้เกิดผลลัพ ธ์
(Outcome) ของผู้เรียนมาโดยตลอด ทาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย เสริมสร้างความสุข และความมั่นคงในชีวิตได้ อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
และสังคม
1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)
จากการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึ กษา ปรากฏผลสะท้ อนที่เ กิด ขึ้น กับ ผู้เ รีย นในด้ านความรู้ที่ ผู้เ รีย นมี ผลการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว โดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถที่ได้ฝึกฝนจากสถานศึกษา มีการประยุกต์ใช้เทคนิค
การขายหลากหลายรูปแบบ ให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น
นอกจากการใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพแล้ว ผู้เรียนยังใช้
ทักษะดังกล่าวในการพัฒนาตนเองเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาของตนเองได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากผล
การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดทานวัตกรรม โครงงาน ที่ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ และได้รับรางวัลเป็ นจานวนมาก ซึ่งผลจากการแข่งขันที่
ได้รับนั้น ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐได้เป็นประจาทุกปี หรือ
นาไปใช้ในการรับรองความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพของตนเองในการสมัครงานได้ และทางสถานศึกษาได้
มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลในระดับภาค และระดับชาติเป็นประจาทุกปี
ผลสะท้อนของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทาง
สถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่
โดยทางสถานศึกษา ได้สารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ว่ามี
ความต้องการคุณลักษณะในด้านใดบ้าง นามาคิดวิเคราะห์ วางแผนและดาเนินการจัดทาโครงการ WAC Pro
Academy และกาหนดคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ในด้านการทางาน จานวน 8 ด้าน ได้แก่ ความเป็น
มืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้าง
นวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้นา ความเป็นมืออาชีพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ และความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา โดย
ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการ
ทางาน ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านการประเมินในโครงการ WAC Pro Academy ได้รับการยอมรับจากโรงแรมรอยัล
ริเวอร์ และโรงแรมรอยัลซิตี้ ให้สามารถเข้าทางานได้ และจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
1.2 จุดเด่น
1. สถานศึกษามี การจั ดการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
วิชาชีพ ทาให้มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. สถานศึกษา มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ โดยการสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน
และการจัดทานวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
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ทั้งในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้นาผลงานเข้าร่วม
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ให้มากขึ้นด้วย
3. สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ให้มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาให้สูงขึ้น
4. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดทาโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กาหนดผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีการติดตาม ให้คาปรึกษา แนะนาการดาเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน โดยกาหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องมีชั่วโมง
กิจกรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน ได้ออกไปบริการให้แก่ชุมชนภายนอกทุกภาคเรียน
6. สถานศึกษา มีการติดตามในด้านการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม และสามารถนาผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อ
นาข้อมูลความต้องการตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อนามาจัดทาเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
8. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้ จัดทาแผนงานใน
การระดมทุน โดยมีความร่วมมือกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้ง วิทยากรในสาขาวิชาต่าง ๆ มาให้ความรู้เพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา มีการระดมทรัพยากรในด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน มูลนิธิ SCG มูลนิธิยุวพัฒน์
และสภาสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
9. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในด้ า นของการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 9 ประเภท ที่สามารถใช้ในการบริหารงานได้
จริง มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้ข้อมูลภายในสถานศึกษา มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี มี
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีความปลอดภัย สะอาด และเพียงพอต่อการใช้งาน มีแหล่งเรีย นรู้
และศูนย์วิทยบริการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้งานด้านสารสนเทศ และเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทั้งสถานศึกษา
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ
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 มีการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการแก่ผู้เรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ในการประกอบ
อาชีพได้มากขึ้น
3. ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชี วศึกษา (V-NET) เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าทดสอบมีผลการทดสอบในรายวิชาที่ผ่านเกณฑ์สูง กว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติมากขึ้น
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4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมทั้งให้ครูได้มีการจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ใน
การเรียนการสอน ให้ครบทุกคนทุกรายวิชา
5. ผู้บริหารต้องส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และ
งานวิจัย ให้มีช่องทางหรือวิธีการที่จะนาผลงานไปใช้ประโยชน์และได้รับการยอมรับ มีการเผยแพร่สู่ ภายนอก
ให้ได้มากยิ่งขึ้น
6. ส่งเสริ มพัฒ นาครูใ ห้มีค วามรู้ค วามเข้ าใจในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ หรื อ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้มากขึ้น เพื่อนามาปรับใช้ในการ
แก้ไขหลักสูตรหรือรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้มากยิ่งขึ้น
7. ส่งเสริมหรือหาแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อยกระดับผู้ เรียน ให้มีจานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีมากขึ้น รวมทั้งจัดการหลักสูตรในระบบทวิภาคีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเข้าร่วมจัดการศึกษาในระบบ
ทวิภาคีให้มากขึ้นด้วย
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ทางส านัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จะต้องให้ความสาคัญกับผลการทดสอบให้มากขึ้น
ด้วยการให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนาผลการทดสอบ (V-NET) ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือการทางาน
ได้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ได้เห็นถึงความสาคัญและมี
ความตั้งใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสถานศึกษาจะต้องพยายามที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้เข้าทดสอบ (V-NET) ให้มีจานวน
มากขึ้น และจัดเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ที่จะทดสอบให้แก่ผู้เรียนมากขึ้นด้วย
2. ทางหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดประชุม อบรมในเรื่องการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และการจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่สามารถนามาเป็นแนวทางได้อย่างถูกต้อง ให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ
โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. ทางหน่วยงานต้นสัง กัด ควรเสนอแนวทางหรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
สถานประกอบการที่มีการใช้หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้แก่สถานศึกษาเอกชน ได้มีโอกาส
เข้าร่วมจัดการศึกษาได้มากขึ้น รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินในด้านนี้ให้เป็นไปตามความเป็นจริงมากขึ้น
เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมีโอกาสในการที่จะจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ได้ค่อนข้างยาก ทั้งจาก
ทัศนคติของผู้เรียนและโอกาสในการเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการใช้หลักสูตรการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ค่อนข้างน้อย
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. สถานศึกษามีการวางแผนงาน แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้ง กาหนด
งบประมาณในการด าเนิน งานอย่า งชัด เจน เปิ ดเผยได้ มีก ารประชุ มชี้แ จงแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษามีการพัฒนาทางด้านหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทาหลักสูตรทวิภาคี โดยได้รับ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดทาหลักสูตรร่วมกันที่สอดคล้องกับสังคมและความต้องการของ
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ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ มีความมั่นใจในศักยภาพของผู้เรียน ว่า
สามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง
3. สถานศึกษามีการจัดทาสัญ ญาความร่วมมือ MOU กับหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ
เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือในด้านการระดมทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
โดยการทาผลงาน โครงการ นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานวิจัย ให้สามารถนาไปใช้ปร ะโยชน์ไ ด้จริง และนา
ผลงานเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และชาติ ซึ่งเป็นการ
เผยแพร่ผลงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดทางานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้ง สนับสนุนให้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ภาค และชาติ เป็นประจาทุกปี จนได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจานวนมาก
6. พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนในด้านทักษะวิชาชีพของตนเอง โดยส่งผู้เรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ภาค และชาติ จนได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งเป็นการยืนยัน
และสร้า งความเชื่อ มั่น ให้แ ก่ผู้ มีส่ว นเกี่ ยวข้องได้ ว่า ผู้เรี ยนของสถานศึ กษาเป็ นผู้ที่ มีค วามรู้ความสามารถ
ทางด้านทักษะวิชาชีพเป็นอย่างดี
7. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นและพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ นผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและมี คุ ณลั ก ษณะที่
พึง ประสงค์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้แก่แผนงาน โครงการ ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านนี้อย่างเต็มที่ ทาให้
ผู้เรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ปี 2562 และได้รั บรางวัลนั กเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ตั้ง แต่ปี การศึกษา 2557 -2559 และ
ปีการศึกษา 2561
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ตามคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ใช้ในการจัดการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ แผนปฏิบัติการประจาปี และรายงานประเมินตนเองเป็นประจาทุกปี จนสามารถสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ได้ ค่าร้อยละรวม
92.34 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ได้ค่าร้อยละรวม 82.93 ระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3. มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ค่าร้อยละรวม 95 ระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษา ทั้ง 3 มาตรฐาน ได้ค่า ร้อยละรวม 88.80
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและมุ่งมั่นที่จะจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดี
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4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ได้แก่
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
โครงการ WAC Pro Academy/WAC โปร อะคาเดมี
เนื่องจากทางสถานศึกษา ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ
ต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ในด้านการจัดการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา ซึ่ง
ทางหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ ได้ให้แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้าไปทางานใน
องค์กรต่าง ๆ 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 ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นมื ออาชีพด้านจิตอาสา โดย
ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพใน
การทางาน โดยกาหนดเกณฑ์เบื้องต้น คือ
- ระดับ ปวช. เทอมละ 8 ใบ 3 ปี (6 เทอม) ได้ 48 ใบ จะได้เกียรติบัตรใบใหญ่ ต้องได้ใบ
เล็กอย่างน้อย 24 ใบ
- ระดับ ปวส. เทอมละ 8 ใบ 2 ปี (4 เทอม) ได้ 32 ใบ จะได้เกียรติบัตรใบใหญ่ ต้องได้ใบ
เล็กอย่างน้อย 16 ใบ
นอกจากนี้เกียรติบัตรที่ได้รับ จะได้รับเป็นลาดับขั้น ดังนี้
• ใบเล็ก - ผู้อานวยการลงนามเพียงคนเดียว
• ใบใหญ่ - ผู้บริหารของสถานศึกษาทุกคนลงนาม
• ทางวิทยาลัยฯ ทาทะเบียนคุมเกียรติบัตร (ใบใหญ่) ที่ออกให้ทุกใบ
จากการดาเนินงานตามโครงการนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และการปลูกฝังด้านคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ เพื่ อ ให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ในการท างาน ตรงตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงานและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการทางานแบบมือ
อาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเข้าทางานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติและความประพฤติที่ดี สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี)
-ไม่มี4.4 วิธีการดาเนินงาน
1. วิเคราะห์ วางแผน การดาเนินงานโครงการ และชี้แจงให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบถึงแผนงาน วัตถุประสงค์ วิธีการในการดาเนินงานอย่างชัดเจน
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2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ผู้เรียนทุกคนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้เรียนที่จะได้รับเกียรติบัตร WAC Pro Academy
3. สร้ างความตระหนักให้ผู้เรี ยนเห็นถึง ความสาคัญ ในการเป็นมื ออาชีพในการทางานว่ า
จะต้องประกอบไปด้วยเรื่องใดบ้าง
4. เผยแพร่ให้ผู้เรียนรับรู้ลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
6. มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพในด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียน ทุกภาคเรียน
7. มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพแก่ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่สาเร็จการศึกษา
4.5 ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนที่ได้รับเกียรติบัตร WAC Pro Academy จานวน 268 คน ได้รับเกียรติบัตรจานวน
800 ใบ แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่
1. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา จานวน 147 ใบ
2. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ จานวน 154 ใบ
3. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัตกรรม จานวน 29 ใบ
4. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ จานวน 40 ใบ
5. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้นา จานวน 93 ใบ
6. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จานวน 88 ใบ
7. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ จานวน 57 ใบ
8. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา จานวน 192 ใบ
ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ และได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึง
ความเป็นมืออาชีพใบใหญ่ เมื่อสาเร็จการศึกษา มีจานวน 2 คน คือ นางสาวปริชาติ สุขคง และนางสาว
ขวัญจิรา ชาวนา นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ได้รับเกียรติบัตรรวม 4 เทอม
ทั้งหมด 25 ใบเหมือนกันทั้ง 2 คน
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้เรียนได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพอย่างมือ
อาชีพ
3. ผู้เรียนได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพอย่าง
มืออาชีพ จากหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ 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 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลบางม่วง อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 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
บางใหญ่ น่า อยู่ มุ่ งมั่ น สู่ก ารบริ การที่ ไ ด้ มาตรฐาน ประสานรั กษาสิ่ง แวดล้ อม พร้อ มดู แ ล
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 ใบบอกที่ค้นพบจากหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติปรากฏว่า 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 เเพพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 12)
ตาบลบางเลน เเพพาะหมู่ที่ 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 4, 11) และตาบลเสาธงหิน เเพพาะบางส่วนของหมู่ที่
1-3)
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1. เทศบาลตาบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางแม่นาง เเพพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5-8)
ตาบลบางใหญ่ เเพพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3-6) และตาบลบ้านใหม่ เเพพาะบางส่วนของหมู่ที่
1, 2, 4)
2. เทศบาลตาบลเสาธงหิน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเสาธงหิน เเพพาะหมู่ที่ 4-8 และบางส่วนของ
หมู่ที่ 1-3)
3. เทศบาลตาบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางเลน เเพพาะหมู่ที่ 1-3, 6-10 และบางส่วน
ของหมู่ที่ 4, 11)
4. เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางม่วง เเพพาะหมู่ที่ 1, 3-11, 13-15
และบางส่วนของหมู่ที่ 12 นอกเขตเทศบาลตาบลบางม่วง)
5. องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง ครอบคลุม พื้นที่ตาบลบางแม่นาง เเพพาะนอกเขต
เทศบาลตาบลบางใหญ่)
6. องค์การบริหารส่วนตาบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางใหญ่ เเพพาะนอกเขตเทศบาล
ตาบลบางใหญ่)
7. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ เเพพาะนอกเขตเทศบาล
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 เBang Muang) 15 หมู่บ้าน
2. บางแม่นาง เBang Mae Nang) 18 หมู่บ้าน
3. บางเลน เBang Len) 11 หมู่บ้าน
4. เสาธงหิน เSao Thong Hin) 8 หมู่บ้าน
5. บางใหญ่ เBang Yai) 6 หมู่บ้าน
6. บ้านใหม่ เBan 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. โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี เนนทกิจประชาอุปถัมภ์)
2. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค เโรงเรียนฯ ในฝัน)
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
4. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
5. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
6. โรงเรียนวัดพระเงิน เแจ่มชื่นวิทยาคม)
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เศูนย์โรงเรียนวัดพระเงิน)
8. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ เจันทานุกูล)
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เศูนย์โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์)
10. 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 เทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
ถนนรัตนาธิเบศร์ เทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302)
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 เคู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 เคู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน)
ถนนบางม่วง-บางคูลัด เทางหลวงชนบท นบ.1001)
ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ เทางหลวงชนบท นบ.1009)
ถนนบางใหญ่-บางคูลัด เทางหลวงชนบท นบ.1026)
ถนนไทรน้อย-ดอนตะลุมพุก เทางหลวงชนบท นบ.5027)
ทางหลวงชนบท นบ.1016 เแยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านคลองกานันจิตร)
ทางหลวงชนบท นบ.5005 เประชาอุทิศ-วัดหลังบาง)
ทางหลวงชนบท นบ.5035 เแยกพ่อปู่-ตลาดบางคูลัด)
ทางหลวงชนบท นบ.5014 เบ้านใหม่จงถนอม-บ้านใหม่)
ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0010 เวิทยาลัยฯเตรียมอุดมศึกษาฯ บางใหญ่-วัดสวนแก้ว)
ทางน้า - ท่าเรือขนส่งโดยสาร
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
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ผลผลิ ตทางการเกษตรที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ข้า ว ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ เช่ น ต้ น ชวนชม/ลีล าวดี
ไม้ผล เช่น ทุเรียนนนท์ มะม่วงยายกล่า
ชื่อแหล่งน้าที่สาคัญ เแม่น้า/บึง/คลอง) ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลอง
บางม่วง คลองอุดมมหาสวัสดิ์
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

ผู้อานวยการ

ผู้จัดการ
ผู้ช่วย
ผู้จัดการ
(ประชาสัม
พันธ์)

กลุ่มงานวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองผู้อานวยการ

หน.ฝ่าย
วิชาการ

หน.ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ
(บริการฯ)

สาย
วิชาการ
บัญชี

งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

หน.ฝ่าย
ธุรการ

หน.ฝ่าย
ประชาสัม
พันธ์

หน.ฝ่าย
บริการ
การศึกษา

งาน
พัฒนา
วินัย

งานวัดและ
ประเมินผล

งาน
ทะเบียน

สาย
วิชาการ
ตลาด

งาน
ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน

งาน
การเงิน

งาน
ประชา
สัมพันธ์
ภายใน

งาน
อาคาร
สถานที่

งาน
กิจกรรม/
โครงการ

งาน
ส่งเสริม
การฝึกงาน

งานสถิติ
และ
ข้อมูล

สายวิชา
คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ /
เทคโนฯ

งานพัฒนา
ศักยภาพ
ครู

งานบัญชี

งาน
ประชาสัม
พันธ์
ภายนอก

งานซ่อม
บารุง IT

งานรักษา
ดินแดน

งาน
วิเคราะห์
ข้อสอบ

งานนิเทศ
การสอน

สายวิชา
ทักษะ
ชีวิต /
ภาษาต่าง
ประเทศ

งาน
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์

งาน
บุคคล

งาน
กองทุน
วานิชฯ

งานพัสดุ/
ครุภัณฑ์

งาน
ทุนการศึกษา

งาน
พัฒนา
หลักสูตร

งาน
วิเคราะห์
หลักสูตร

งานสาร
บรรณ

งานแนะ
แนว

งาน
ยานพาหนะ

งาน
อนามัย

งานกีฬา
และ
กิจกรรม
ภายนอก

งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม
(กยศ.)

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม
(กยศ.)

งาน
ห้องสมุด

งานส่งเสริม
ศิลปะ
วัฒนธรรม
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปวส.) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จานวนรวม 995 คน
ตารางที่ 2.1 จานวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
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

39
65
88

-

-

39
65
88

32
63
76

-

5
5
2

37
68
78

29
65
94

-

6
11
5

35
76
99

111
209
265

31

-

-

31

32

-

1

33

41

-

2

43

107

223

-

-

223 203

-

13

216 229

-

24

253

692

42
50
41

2
-

-

42
52
41

35
51
64

-

-

35
51
64

-

-

-

-

77
103
105

13

-

-

13

5

-

-

5

-

-

-

-

18

146
369

2
2

-

148 155
371 358

-

13

-

24

253

303
995

155 371 229

๑๓
ตารางที่ 2.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา เปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ปีการศึกษา 2562
จานวน
ระดับ/สาขาวิชา
ปกติ
ทวิภาคี
เทียบโอน
ระดับปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
25
3
- สาขาวิชาการตลาด
36
7
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49
1
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
36
2
รวมระดับปวช.
146
13
ระดับปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
32
- สาขาวิชาการตลาด
26
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
5
ธุรกิจ
รวมระดับปวส.
97
รวมทั้งหมด
243
13

รวม
28
43
50
38
159
32
26
34
5
97
256

2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ตารางที่ 2.3 จานวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรสนับสนุน เสารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
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
33
15

1
1
2
23
-

10
-

1
1
2
24
-

9
-

1
-

1
2
10
-

1
22
11

4

4

-

-

-

-

-

-

-

4

57

28

10

29

9

1

14

34

8

๑๔
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
6

2
4

1
2

2
4

1
2

-

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
4
1

1
3
2
1

1
2
-

2
3
3
1

1
-

-

3
2
1

2
2
-

-

7
33

4
23

3
10

4
24

3
9

1
1

2
10

4
22

-

2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. ในปีการศึกษา 2562 ทางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ขึ้นใหม่ เพื่อใช้สาหรับนักศึกษาปวช.1 แรกเข้าปีการศึกษา
2562 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม มี 4 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการบัญชี
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- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
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
ปฏิบัติงานสานักงานต่าง ๆ ดังนี้
1. ห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 23 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 9 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ
ดังนี้
2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 5 ห้อง
2.2 ห้องปฏิบัติการทางบัญชี จานวน 1 ห้อง
2.3 ห้องปฏิบัติการทางตลาด จานวน 1 ห้อง
2.4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา เSound Lab) จานวน 1 ห้อง
2.5 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง
3. ห้องพักครู จานวน 3 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ 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 เครื่องพายภาพ 3 มิติ
เครื่องบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นในการเรียนการสอน ซึ่งมีอย่างพอเพียง นอกจากนี้
ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ได้แก่
- อาคารโรงอาหาร มีความจุ จานวน 200-300 ที่
- ตู้เก็บของสาหรับนักเรียน
- เอกสารประกอบการศึกษาสาหรับนักเรียน
- โทรศัพท์สายตรง
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- บริการตู้เย็นน้าดื่ม
- ร้านค้าของวิทยาลัยฯ
- ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ
- ตั้งเสาไฟฟ้าและเดินระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทาสถานที่ที่จอดรถเพิ่มเติมจานวนไม่น้อยกว่า 20 คัน
- 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. งบรายจ่ายอื่น ๆ
รวม

13,262,693.00
9,766,223.54
2,110,770.90
384,819.00
400,176.62
25,924,683.06

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 “เชี่ยวชาญธุรกิจ
คิดประดิษฐ์ผู้นา คุณธรรมสานึก” โดยมีความหมายว่า
เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง นักเรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ มี
ความรู้ความสามารถ สามารถนาความรู้ที่ไ ด้ไ ปประยุกต์ใช้แก้ปัญ หาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ
สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด
คิดประดิษฐ์ผู้นา หมายถึง นักเรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควร
ด้วยการกระตุ้นภาวะการเป็นผู้นาของนักเรียน ให้สามารถก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานต่อไป สามารถคิด
ประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
ให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้นาการดาเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
คุณธรรมสานึก หมายถึง นักเรียนได้นาเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตสานึก
2.4.2 อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความสาเร็จ

๑๗
2.4.3 เอกลักษณ์
เป็นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกาไร
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
พัน ธกิ จ ที่ 4 ผลิ ต และพั ฒ นาผู้เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะวิ ชาชี พ ที่ ดี ได้ รั บ การยอมรั บ จาก
หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่
มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ
พันธกิจที่ 6 ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
กาหนดทิ ศ ทางและแนวทางในการขั บ เคลื่อ นคุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษาของสถานศึ ก ษาให้ มีคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.5 ตารางกาหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ 1. จัดระบบการบริหาร 1. ระบบการบริหารและ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
บริหารจัดการ
จัดการอย่างมีคุณภาพ
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

๑๘
ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

กลยุทธ์
พอเพียง”

เป้าประสงค์
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
3. การปฏิบัติงานโดยมี เพื่อให้การดาเนินงานของ
การกากับติดตามและ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใน
ตรวจสอบตาม
สถานศึกษา สามารถ
หลักการ เPDCA)
ดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับแผนที่วางไว้ เพื่อ
นาไปสู่ ความสาเร็จ และ
บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
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

๑๙
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
ในการปฏิบัติงานที่ตนเอง
ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาสถานศึกษาให้มี
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
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของ
รัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่

๒๐
ยุทธศาสตร์

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

พันธกิจ

กลยุทธ์

3. ส่งเสริม พัฒนาครู
1. ครูผู้สอนและ
และบุคลากรทางการ
บุคลากรทุกคนมี
ศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถ
ความก้าวหน้าใน
ในงานที่ได้รับ
วิชาชีพ มีศักยภาพใน
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

เป้าประสงค์
ตนเองสอนทุกรายวิชา
และสามารถพัฒนา
รายวิชาโดยปรับปรุง
เนื้อหาสาระรายวิชาให้
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
ผลงานอื่น ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ และ
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กลยุทธ์
ให้เกิดประโยชน์ได้

เป้าประสงค์
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้
จนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคล
ทั่วไป รวมทั้งยังสามารถ
นาไปจัดแสดงหรือ
ประกวดจนได้รับรางวัล
ตั้งแต่ระดับจังหวัด ภาค
และระดับประเทศได้
4. พัฒนาครูผู้สอนด้าน เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมี
การจัดทาโครงการ ความรู้ และสามารถ
สอน แผนเตรียมการ เขียนโครงการสอน แผน
สอน ให้ผู้เรียนเกิด
เตรียมการสอนล่วงหน้า
การเรียนรู้ในทุก ๆ
โดยมีการสอดแทรก
ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน คุณธรรม
จริยธรรม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ นอกเหนือจาก
เนื้อหาในบทเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน
5. ครูได้รับรางวัล
เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ประกาศเกียรติคุณยก และกาลังใจในการ
ย่องความรู้
ปฏิบัติงานให้แก่ครูที่มี
ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถที่ดี
คุณธรรมจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับแก่บุคคล
จากบุคคลหรือ
หน่วยงานและองค์กร
หน่วยงานภายนอก ต่าง ๆ
และได้รับ
ผลตอบแทนหรือ
สวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน
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กลยุทธ์
4. ผลิตและพัฒนาผู้เรียน 1. นักเรียนมีการพัฒนา
ให้มีความรู้และทักษะ
ทางทักษะวิชาชีพที่
วิชาชีพที่ดี ได้รับการ
สูงขึ้น สามารถเข้า
ยอมรับจากหน่วยงาน
แข่งขันหรือไป
สถานประกอบการ
ประกอบอาชีพได้
และตรงกับความ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. จัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แก่นักเรียนและ
สนับสนุนให้นักเรียน
มีการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์การ
ให้บริการวิชาการ
วิชาชีพสามารถเป็นที่
พึ่งของหน่วยงานและ
ชุมชน สถาน
ประกอบการ
สถานศึกษา ทางด้าน
วิชาการวิชาชีพได้

เป้าประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนา
ทางด้านทักษะวิชาชีพ
ตามที่ตนเองถนัด และ
สามารถนาความรู้ที่ได้มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
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 ที่สามารถ นวัตกรรม งานวิจัย
นาไปใช้ให้เกิด
โครงการ โครงงานที่ตรง
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5.

6.

7.

8.

กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ ต่อความต้องการของผู้ที่
จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีคุณภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนทุกคนได้รับ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
การฝึกประสบการณ์ เรียนรู้จากสถาน
วิชาชีพที่ตรงหรือ
ประกอบการในการ
สอดคล้องตาม
ทางานตรงตามสาขาวิชา
สาขาวิชาของตนเอง ของตนเอง สามารถ
ทางานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ
นักเรียนได้รับการ
เพื่อเป็นการวัดผล
ประเมินมาตรฐาน
ประเมินผลผู้เรียน
วิชาชีพ ที่
ทางด้านวิชาชีพ โดย
คณะกรรมการการ
ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการ
อาชีวศึกษากาหนด สอบมาตรฐานวิชาชีพ
และต้องมีผลการสอบ
ผ่านเกณฑ์ที่ทาง
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษากาหนด
นักเรียนได้รับรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ประกาศเกียรติคุณยก และกาลังใจให้แก่ผู้เรียน
ย่องความรู้
รวมทั้งยังเป็นการยกย่อง
ความสามารถ
ผู้เรียนที่กระทาความดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ให้
จากบุคคลหรือ
เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล
หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก
อันเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่สถานศึกษาอีกทาง
หนึ่งด้วย
ผู้บริหารกาหนด
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นโยบายโครงการ
ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะ
WAC Pro
ที่พึงประสงค์ในการ
Academy ซึ่งมี
ทางานในสถาน
ความหมายว่า
ประกอบการ และเป็น
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์
เป้าประสงค์
สถาบันแห่งการ
การยกย่องผู้เรียนที่
สร้างสรรค์มืออาชีพสู่ กระทาความดีและมี
เศรษฐกิจยุคใหม่
คุณลักษณะที่ดี ตรงตาม
ข้อกาหนดให้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติอีกทางหนึ่ง
5. พัฒนาผู้เรียนให้มี
1. นักเรียนมีบุคลิกที่ดี
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
คุณภาพด้วยการจัด
และมีความเป็นผู้นา การทางานเป็นกลุ่ม มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
และสามารถทางาน ความรับผิดชอบทั้งต่อ
หลากหลาย เพื่อให้
เป็นกลุ่มได้
ตนเองและส่วนรวม มี
เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อ
ภาวะความเป็นผู้นา
สังคมและ
ยอมรับความคิดเห็นของ
ประเทศชาติ
ผู้อื่น สามารถทางานได้
อย่างมีคุณภาพ
2. นักเรียนได้เรียนรู้และ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก
ทากิจกรรมเสริม
ชาติ ศาสนา
หลักสูตร ที่เป็น
พระมหากษัตริย์ มี
ประโยชน์ เพิ่มเติม
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
จากการเรียนใน
งาม มีความเป็นไทย รู้จัก
รายวิชาปกติ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการบาเพ็ญประโยชน์
ให้แก่สังคม มีการเรียนรู้
ในเรื่องต่าง ๆ และ
สามารถนามาใช้สร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติได้
3. นักเรียนมีร่างกาย
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
สุขภาพจิตที่ดีอันจะ ผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึง
นาไปสู่พฤติกรรมที่
ประสงค์ทั้งในด้าน
ช่วยเสริมสร้างและ
ร่างกาย จิตใจ ความคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ และสติปัญญา รู้จักการ
เป็นคนเก่ง คนดีและมี แก้ไขปัญหาและการใช้
ความสุข
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
6. ปรับปรุงดูแล รักษา 1. วิทยาลัยฯ มีสื่อ วัสดุ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร
อาคาร สถานที่
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ครู บุคลากรทางการ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มี
และเทคโนโลยีที่
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน
ความปลอดภัยพร้อม
ทันสมัย เพียงพอ มี นักศึกษาทุกคน มีสื่อ
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ใช้งานและเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์
เป้าประสงค์
สภาพการใช้งานที่ดี มี วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ
ความปลอดภัย
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้งาน มีความปลอดภัย
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานหรือการ
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

๒๖
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา
2.6.1 ปีการศึกษา 2561
2.6.1.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ตารางที่ 2.6 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ที่
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1 เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
และสร้างรายได้ระหว่างเรียนสถานศึกษาเอกชนประเภท
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
อาชีวศึกษาภาคตะวันอออกและกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ สานักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน
2 เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการกยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มนุษย์ ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา
66 พรรษา
3 เกียรติบัตรสนับสนุน "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการ เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
4 เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เนื่องในงาน “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ตามโครงการคลองสวยน้าใส ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ประจาปีการศึกษา 2561
บริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
2.6.1.2 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 2.7 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. นายชยุต จุลชาต
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการศึกษา
- กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่าย
2. นางสาวกาญจนา คาศิริ
ดูงาน 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. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง
10. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
11. นางเกษมศรี แป้นสุข
12. นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
13. นางสาวศรินณา รักแจ้ง

๒๗
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวกาญจนา คาศิริ
2. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
3. นางเกษมศรี แป้นสุข

1.
2.
3.
4.

นางสาวกาญจนา คาศิริ
นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
นางธาริณี ฟุ้งสาคร
นางเกษมศรี แป้นสุข

นางสาวกาญจนา คาศิริ

นายกิตติ คาศิริ

นายชยุต จุลชาต

นายภัทรุท นามเมือง

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนและ
ได้รับเกียรติบัตรฝึกซ้อมนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม การประกวด
สวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเนื่องในงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา”
ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนและ
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดวาดภาพระบายสี
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
“วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา”
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
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

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ราชวรมหาวิหาร

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

- สานักงานลูกเสือแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ
- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร

การศึกษาเอกชนนนทบุรี
- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร

การศึกษาเอกชนนนทบุรี

๒๘
ชื่อ-สกุล
นายสิตางศุ์ จุลชาต

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น

1. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ 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

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชน
สภาจาลอง เพื่อการเรียนรู้
ระบบงานรัฐสภา ประจา
ปี 2561 ระหว่างวันที่ 910 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ และ
อาคารรัฐสภา
กรุงเทพมหานคร
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
อบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชน
สร้างชาติ เNBI - Youth
Camp) รุ่นที่ 4 จัดโดย
นักศึกษาหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ
เนสช.) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่
23-25 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมชาญชัย
อะเคเดียม มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
ในหัวข้อเรื่อง "การตลาด 4.0
สู่ยุคการตลาดดิจิทัล" โครงการ
สัมมนาวิชาการ สาขาวิชา
การตลาด ปีการศึกษา 2561

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

- NBI - YOUTH CLUB เยาวชน

สร้างชาติ

- บริษัท ทรูมันนี่ จากัด

๒๙
ชื่อ-สกุล
นางสาวอุราพร คาสิม

1. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล

2. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน

3. นายภัทรุท นามเมือง

นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม - อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
เขียนแผนธุรกิจ เระดับ ปวส.)
ในงานประชุมวิชาองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ปีการศึกษา 2561
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
นาเสนอขายสินค้า "The
Marketing challenge"
(ระดับ ปวช.) ในงานประชุม
วิชาองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2561
- ได้รับเกียรติบัตร
- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
สื่อการสอนระดับประเทศ”
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
ในระดับดีมาก
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
- ได้รับเกียรติบัตร
ราชกุมารี
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ”
ในระดับดีมาก
- ได้รับเกียรติบัตร
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ”
ในระดับดี
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การ - อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี เระดับ
ปวช.) ในงานประชุมวิชาองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2561

๓๐
ชื่อ-สกุล
นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์

1. นางพชร หมายนาค
2. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส

1. นายสุวรรณ แสงดาว
2. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาคร
จิรเกียรติ

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

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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่องานบัญชี เระดับ
ปวส.) ในงานประชุมวิชาองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2561
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาวิชาการ"รายวิชา
เทคโนโลยี เวิทยาการคานวณ)
"ภายใต้แนวคิด Computing
Science : องค์ความรู้สาคัญแห่ง
โลกอนาคต
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
บ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ประจาปี 2561
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม
2561
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา KW
Invoice 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

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จากัด

เมหาชน)

- สานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ เวช.)

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๓๑
ชื่อ-สกุล
1. นายสุวรรณ แสงดาว
2. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาคร
จิรเกียรติ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข
4. Mrs.Julie Luntao Politico
5. นายอธิสุ พันธศรี

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

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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา AR
What is DNA Application การ
ประกวดองค์ความรู้ภาค
ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ 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
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2561
ได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา
ผลงาน KW invoice database
ได้รับรางวัล ชมเชย "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๓๒
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุนิษา ทองสุข

Mrs.Julie Luntao Politico

นางศิลาพร ผลวงศ์

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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินและให้คะแนน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2561
ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินและให้คะแนน "สุดยอด
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
พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมต้นแบบครูลูกเสือ
และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่
19-21 ตุลาคม 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- สานักงานยุวกาชาด สภากาชาด

ไทย
- สานักงานยุวกาชาด สภากาชาด

ไทย

- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๓๓
ชื่อ-สกุล
1. นางพชร หมายนาค
2. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส
3. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาคร
จิรเกียรติ
4. นางธาริณี ฟุ้งสาคร

นายนิวัตร สุขเจริญ

นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
- ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวด นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่
33 ประจาปีการศึกษา
2561 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอีเทค)
- ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ 1

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท ทีม

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

ฝึกอบรม "โครงการและฝึก
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้น"
2.6.2.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
- ด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน - กระทรวงศึกษาธิการ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
ระดับปวส.
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นางสาวสุภาพร ก่องแก้ว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ - วิชาทักษะการแข่งขันทักษะการ
2. นางสาวณัฐกานต์ สุขปานกลาง 2 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
นาเสนอขายสินค้า “The
3. นางสาวเกษศิณี คงสี
เระดับจังหวัด)
Marketing Challenge” ระดับ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
ชั้นปวช. จากการแข่งขันทักษะ
การตลาด
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

๓๔
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
นางสาวพิมพ์อัปสร โชคชินธนพันท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา 1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน เระดับ
ภาษาต่างประเทศ
จังหวัด)

1. นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม
2. นางสาวภารุณี นามภักดี
นักศึกษานักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี
1. นายโอบนิธิ กรมงคลกิจ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ประเภทการประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ
ชั้นปวช. จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ - วิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
2 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
งานบัญชี ระดับชั้นปวช. จากการ
เระดับจังหวัด)
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร - ประเภทการประกวดมารยาทไทย
เหรียญทอง เระดับจังหวัด)
ระดับชั้นปวช. จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จาก
เระดับจังหวัด)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผลงานชื่อ “แอปพลิเคชั่น Dusit - การประกวดในงานสัมมนาและ
Zoo Simulator ได้รับเหรียญ
นิทรรศการนานาชาติ “Digital
รางวัล และเกียรติบัตร จาก
Thailand Big Bang 2018”
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
สังคม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่
19 กันยายน 2561

๓๕
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวดุสิตตา ยอดเถื่อน
2. นางสาวดวงทิพย์ ดวงตาทิพย์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชมเชย เระดับ
จังหวัด)

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

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 - การประกวดองค์ความรู้ภาค
เกียรติบัตรเหรียญทอง เระดับ
ภาษาอังกฤษ ผลงาน KW
จังหวัด)
Invoice Database จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย เระดับ
- ผลงาน KW Invoice Database
จังหวัด)
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

๓๖
ชื่อ-สกุล
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
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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร - การประกวดองค์ความรู้ภาค
เหรียญทอง เระดับจังหวัด)
ภาษาอังกฤษ ผลงาน AR What
is DNA Application จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย เระดับ
- ผลงาน AR What is DNA
จังหวัด)
Application จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน เระดับ
จังหวัด)

- ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน

บัญชี ระดับชั้นปวส. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

๓๗
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

การบัญชี
นายทวีศักดิ์ นาหัวนิน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร เหรียญทอง เระดับจังหวัด)

นางสาวสุนิตรา แพร่หลาย
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
2 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เระดับจังหวัด)

-

1. นายอักษรเดช กาดกล้า
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายอัครพล เขื่อนนอก
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง

-

1. นางสาวดวงกมล อ่วมอ่อง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน -

1. นางสาวธันธิวาพร อ่องจาปา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง

-

หน่วยงานที่มอบรางวัล
พื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน
(MS-Office 2013) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน
(MS-Office 2013) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33

๓๘
ชื่อ-สกุล
2. นายจรินทร์ รัตนอุดม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

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

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

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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ทอง
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
CS6จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการใช้โปรแกรมสื่อประสม
ทอง
มัลติมีเดีย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก เอี.เทค)
จังหวัดชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

๓๙
ชื่อ-สกุล

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

นายณัฐนนท์ เกลี้ยงมน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุรีรัตน์ กิติภัทร์ถาวร
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
ทอง
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.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 เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๐
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา
2. นายพิพัฒน์ โพธิ์กลิ่น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง

นายสหรัถ วงษ์ฟอง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน -

นายปณพล พัฒโน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง

1. นายพีรันธร เนากลาง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน -

-

-

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการสร้างเว็บเพจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการติดตั้งโปรแกรมควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม

๔๑
ชื่อ-สกุล

นายศุภสัณห์ สว่างโคกกรวด
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายปวรุตม์ ขาวเหลือง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการติดตั้งโปรแกรมควบคุม
ทองแดง
เครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน - ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก เอี.เทค)
จังหวัดชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
- ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทองแดง
Microsoft visual basic 2010
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

๔๒
ชื่อ-สกุล
นายกิติพงษ์ นิตยประภา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง

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

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง

นายศุภชัย ตรงดี
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน -

นายกฤตวัฒน์ สุมะนังกุล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทอง

-

-

-

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Microsoft Access 2013 จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่
33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิชาพิมพ์สัมผัสภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
และกีฬา นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ

๔๓
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

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

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

-

1. นางสาวชัญญา ศรีดี
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
การตลาด
2. นางสาวนัดดา ตาลงาม
3. นางสาวฟารีดา พิมพ์คาไหล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

-

นางสาวธิดารัตน์ คงเพ็ชร์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

-

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

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

-

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เสยามเทค)
ทักษะ Marketing Challenge
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี

๔๔
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

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

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

นางสาวขวัญจิรา ชาวนา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

นางสาวปริชาติ สุขคง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

การบัญชี

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

๔๕
ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

นางสาวนภาวรรณ เพยเผือก
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

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

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก เอี.เทค)
จังหวัดชลบุรี จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดมารยาทไทย จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี จัดโดยสานักงาน

๔๖
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

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

หน่วยงานที่มอบรางวัล
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ผลงาน “น้ามันนวดสมุนไพร
ตะไคร้” เสมุนไพรบ้านวานิช
พอเพียง) จากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และสื่อการ
เรียนการสอน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู กรุงเทพฯ จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ผลงาน “ครีมอาบน้าตะไคร้”
เLemon 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

๔๗
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
7. นางสาวอาทิตยา สลับศรี
8. นางสาวทิพย์อาพา ปัสตัน
9. นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม
10. นางสาววิรินดา คาทา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การบัญชี
1. นางสาวเจนจิรา มั่นคง
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
2. นางสาววลัยพร ภูพินิจเจริญสุข
3. นางสาวรุ่งนภา อภิธนาดล
4. นายวีรกร แดงศิริ
5. นางสาวรัติกาล มะโนวัน
6. นางสาวอุรัสยา รสจันทร์
7. นายสุทธิพงษ์ ประสงค์คุณ
8. นางสาวมุทิตา แพรสุพัฒน์
9. นายปกรณ์ ขุนการินทร์
10. นายธีรภัทร์ เรืองพานิช
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชา
การตลาด
1. นางสาวสุวิดา เต็มใจ
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
2. นางสาวฟารีดา พิมพ์คาไหล
3. นางสาวมิ่งขวัญ นาหัวนิน
4. นางสาวอรอุมา ประเสริฐศรี
5. นางสาวนัดดา ตาลงาม
6. นางสาววรินทร นาทอง
7. นางสาวพันทนา บุญมาก
8. นางสาววันวิสา สังข์ปาน
9. นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง
10. นายเจริญจิต พลัดหนู
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี
1. นางสาวปริญา เกียรติจานง
ได้รบั เกียรติบัตรเหรียญทอง
2. นางสาวอัมพรพรรณ ภิรมสุข
3. นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์
4. นางสาวณิรชา นรารัตน์
5. นางสาวขนิษฐา พลทอง
6. นายปิยะพงษ์ ศรีภู่ทอง
7. นางสาวกุลนิภา อัครณีบวร
8. นายอาณัฐชัย ต่ายเทศ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ผลงาน “เทียนหอม” จากการ

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และสื่อการเรียนการสอน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
- ผลงาน “น้ายาอเนกประสงค์ 3 IN

1” จากการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กรุงเทพฯ จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ผลงาน “โคมไฟ Marble” จาก

การประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กรุงเทพฯ จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

๔๘
ชื่อ-สกุล
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
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นายวาทิน แก้วคา
2. นายปวรุตม์ ขาวเหลือง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายภัทรดนัย อันปรางค์
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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
เยาวชนสภาจาลอง เพื่อการ
เรียนรู้ระบบงานรัฐสภา

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

- สานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ เวช.)

- เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง

๔๙
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
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. นางสาวมุธิตา ใจมั่นคง
8. นางสาวกุลธิดา กุมพันธ์
9. นางสาวยุภารัตน์ แซงดาว
10. นางสาวรัตนา ละนิโส
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 ภาชีพาย
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

๕๐
ชื่อ-สกุล
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 พุนหอม
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การตลาด
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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
- NBI -YOUTH CLUB เยาวชนสร้าง
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ เNBI ชาติ
Youth Camp) รุ่นที่ 4 จัดโดย
นักศึกษาหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ เนสช.)
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"

๕๑
ชื่อ-สกุล
1. นางสาววิราวัณย์ โยธาภักดี
2. นางสาววรรณิดา ผันสืบ
3. นางสาวนวพร ดาวอรุณเกียรติ
4. นางสาวขวัญแก้ว กรองแสง
5. นางสาวอินทิรา วงค์ดวน
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
ราชวรมหาวิหาร
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีเนื่องในงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา"

- 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

๕๒
ชื่อ-สกุล
นางสาวชิณา มีภู่

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา
ปันจักสีลัต เยาวชน ประเภท
เดี่ยวปันจักลีลา

1. นายหัสวรรษ สุนทวง
2. นายอนุศิต ปิยะทรัพย์ปัญญา
3. นายนฤชิต ทับทิมไทย
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 604
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับรางวัลชมเชย

1. นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น
2. นายธีรศักดิ์ ทองกัน
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 403
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นายสารัตน์ พุยยุเนย
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

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี
- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท
ทีมชายชุด A ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพตาบลบางม่วงต้าน
ยาเสพติด ณ เทศบาลตาบลบ้าน
บางม่วง เมื่อวันที่ 11 กันยายน
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

- 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

๕๓
ชื่อ-สกุล
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 402
สาขาวิชาการตลาด
3. นายคุณากร ทรัพย์ประเสริฐ
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 604
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายธนวัฒน์ คุ้มสกุล
2. นางสาวเบญจมาศ จาปาคง
นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายสุฑาเทพ จาเนียนศรี
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 401
สาขาวิชาการบัญชี
2. นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น
3. นายธีรศักดิ์ ทองกัน
นักเรียนระดับช้นปวช.1 ห้อง 406
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสารัตน์ พุยยุเนย
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 403
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายสารัตน์ พุยยุเนย
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

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ 1

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
2561

- การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท

ทีมผสมชุด B ในโครงการกีฬา
สร้างสุขภาพตาบลบางม่วงต้าน
ยาเสพติด ณ เทศบาลตาบลบ้าน
บางม่วง เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2561
- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว - การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
เชาย) 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

๕๔
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสุรารักษ์ ฤทธิ์บารุง
2. นางสาวทิพย์นรินทร์ มุ่งเจริญ
กลาง
นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ห้อง 404
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคู่
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

1. นางสาวภัสรา จาอ่อน
นักเรียนปวช.2 ห้อง 505ช
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. นางสาวอาทิตยา สลับศรี
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ห้อง 601
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

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ 1 คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน
18 ปี

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

- การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา

ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว - การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา
เหญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม
เปตอง สโมสรการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

๕๕
2.6.2 ปีการศึกษา 2562
2.6.2.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ที่
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
1 เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น" วันศุกร์ที่ 21
มิถุนายน 2562
2 เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่
ดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจาปี พ.ศ.
2562
3 เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดาเนินการศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
4 เกียรติบัตรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิตเพลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อ
ชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ จังหวัดนนทบุรี
5 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงาน DSN
Open House 2019 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไกลการเรียนรู้ สู่
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”
6 เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21”
7 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MK OPEN HOUSE
‘2019 “ก้าวไกลสู่สากล บนวิถีความพอเพียง”
8 ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียน
เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
9 ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดใหม่
ผดุงเขต
10 ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียน
เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ เแจ่มชื่นวิทยาคม)
11 ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัด
พิกุลเงิน

หน่วยงานที่มอบ
เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ สานักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทร
ธรรมิการาม
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์
เแจ่มชื่นวิทยาคม)
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๕๖
2.6.2.2 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. นายชยุต จุลชาต
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่อง - จังหวัดนนทบุรี
ในวันครูแห่งชาติ ปีพ.ศ.2563
1. นายกฤษณ์ คาศิริ
- “ครูเพชรน้าหนึ่ง” ใน
- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
ประจาปีการศึกษา 2562
- ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อมการ - สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
แข่งขันเล่านิทาน
การศึกษาเอกชนและสมาคม
ภาษาอังกฤษ เStory
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
Telling) ได้รับรางวัลเหรียญ
การศึกษาเอกชน
เงิน การประกวดแข่งขัน
ทักษะนักเรียนโรงเรียน
เอกชน ประจาปี 2563
"ระดับจังหวัด นนทบุรี"
1. นายกิตติ คาศิริ
- “ผู้บริหารดีเด่น” ประจา
- สานักงานคณะกรรมการการ
ปีการศึกษา 2562
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
- สานักงานคณะกรรมการการ
อบรมหลักสูตร ผู้ประเมิน
อาชีวศึกษา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยและสมาชิก
ดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ ในระหว่างวันที่ 12 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
1. นายกิตติ คาศริ
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
- สานักงานรับรองมาตรฐานและ
2. นางสาวศรินณา รักแจ้ง
โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพการศึกษา เองค์การ
และประสานความร่วมมือกับ มหาชน)
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

๕๗
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
1. นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์ ครูดีเด่น ในกิจกรรมวันครู
2. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา
2562
1. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
2. นางสาวอุราพร คาสิม
ดีเด่น ประเภท รางวัลครูและ
3. นางสาวสุนิษา ทองสุข
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
4. นายอธิสุ พันธศรี
เนื่องในวันการศึกษาเอกชน
5. นางอรทัย ชินนะประภา
1. นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
ครูดีเด่น ประจาปีการศึกษา
2. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
2562
3. นางธาริณี ฟุ้งสาคร

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี

1. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน

ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดีมาก

-

1. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล
2. นายภัทรุท นามเมือง

ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดี

-

1. นางธาริณี ฟุ้งสาคร

ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับระดับ
ผ่าน
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ ระดับปวส. ระดับ
จังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี ระดับปวช. ระดับ
จังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิค

1. นางสาวอุราพร คาสิม

2. นายภัทรุท นามเมือง

- กระทรวงศึกษาธิการ

- 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
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๕๘
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
นนทบุรี
3. นางสาวโสรญา ลือยาม
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี ระดับปวส. ระดับ
จังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี
1. นางสาวอุราพร คาสิม
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ - สานักงานคณะกรรมการการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์
ระดับปวส. ระดับภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร จังหวัด
สระแก้ว
1. นายชยุต จุลชาต
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
2. นางสาวกาญจนา คาศิริ
ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สุพรรณบุรี
3. นายสิตางศุ์ จุลชาต
"Let go Mobile App
4. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส Developer"
5. นางสาวจิราภรณ์ ทองไทย
6. นางพชร หมายนาค
7. นายสุวรรณ แสงดาว
8. นางสาวสุนิษา ทองสุข
9. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์
ชาครจิรเกียรติ
10. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
1. นางสาวกาญจนา คาศิริ
ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการศึกษาดู - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
2. นายกิตติ คาศิริ
งาน เรื่อง องค์ความรู้ในวิถีชีวิต
3. นางสาวมณีรัตน์ ฐิติกุล
ของเกษตรกรชาวนาไทยตาม
4. นางอรทัย ชินนะประภา
ศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9
5. นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑสถาน
6. นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์ แห่งชาติสุพรรณบุรี, ศูนย์การ
7. นางสาวจิราภรณ์ ทองไทย
เรียนรู้อนุสรณ์ดอนเจดีย์ สมเด็จ
8. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
พระนเรศวรมหาราช จังหวัด
9. นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
สุพรรณบุรี
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง
11. ดร.สมบัติ ทิพประมวล
12. นายมนัส แก้วเขียว
13. นางสาวศรินณา รักแจ้ง

๕๙
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวกาญจนา คาศิริ
2. นายกิตติ คาศิริ
3. นางสาวอุราพร คาสิม
4. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
5. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
6. นางพชร หมายนาค
7. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
8. นางสาวศรินณา รักแจ้ง

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับเกียรติบัตรร่วมการอบรม - มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Active Learning 5.0 เครื่องมือ
ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการสอน
งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่
และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ World Class
Education Resources
International Expo And
Conference 2019
1. นางสาวกาญจนา คาศิริ
ได้รับเกียรติบัตรร่วมการอบรม - ไบเทค บางนา
2. นายกิตติ คาศิริ
ACTIVE LEARNING 5.0 9-11
3. นางสาวอุราพร คาสิม
October 2019 Bangkok
4. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
International Trade &
5. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
Exhibition Centre (BITEC),
6. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส Bangkok
7. นางพชร หมายนาค
8. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์
ชาครจิรเกียรติ
9. นายอธิสุ พันธศรี
10. นางศิลาพร ผลวงศ์
11. Mrs.Julie Luntao Politico
12. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
13. นางสาวศรินณา รักแจ้ง
1. นายกิตติ คาศิริ
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
- โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
2. นายกฤษณ์ คาศิริ
ฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์
3. นางอรทัย ชินนะประภา
มะกรูดใบเตย วันที่ 12 กันยายน
4. นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
2562 ณ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
5. นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์ ตามบันทึกข้อตกลงการประสาน
6. นายสุวรรณ แสงดาว
ความร่วมมือด้านวิชาการและ
7. นางสาวสุนิษา ทองสุข
วิชาชีพ
8. นายอธิสุ พันธศรี
9. นางศิลาพร ผลวงศ์
10. Mrs.Julie Luntao Politico
11. นางสาวปริม ศรประสิทธิ์
12. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย
1. นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการ
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
2. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ประชุมเชิงปฏิบัติการดาเนินการ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ร่วมกับสานักบริหารการอาชีวศึกษา

๖๐
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
อาชีวศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจหลักเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1. นางสาวอุราพร คาสิม
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานแถลง
2. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
ผลงานวิชาการ หลักสูตรจิตวิทยา
3. นางอรทัย ชินนะประภา
ความมั่นคง สาหรับผู้บริหาร
4. นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส สถานศึกษา สานักงาน
5. นางสาวจิราภรณ์ ทองไทย
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
6. นายอธิสุ พันธศรี
พื้นฐาน เสจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6 เรื่อง
7. นางศิลาพร ผลวงศ์
"ความโปร่งใสของระบบ
8. นางธาริณี ฟุ้งสาคร
การศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21"
9. นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ
10. นายมนัส แก้วเขียว
อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชา
ป้องกันประเทศ
1. นางสาวอุราพร คาสิม
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
2. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
หัวข้อเรื่อง "การตลาดสู่บทบาท
3. นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
เจ้าของธุรกิจ" โครงการสัมมนา
4. นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
วิชาการ สาขาการตลาด
1. นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ ทองจัดทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน" ระหว่างวันที่ 31
กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว
กรุงเทพมหานคร
1. นางอรทัย ชินนะประภา
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
2. นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์ สัมมนาเครือข่ายครูปกครองเพื่อ
3. นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท
4. นายมนัส แก้วเขียว
และยาเสพติดภายในสถานศึกษา
ภายใต้โครงการสถานศึกษา
ปลอด ยาเสพติดอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1415 กันยายน 2562 ณ โรงแรม
ผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
เอกชน

- สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ

- บริษัท มีโชค กราฟฟิก จากัด

- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๖๑
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
2. นางอารีรัตน์ นาคนก

1. นางสาวสุนทรี คงทอง

1. นางสาวจิราภรณ์ ทองไทย

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรม
หลักสูตร "บทบาทของ
สถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2562
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการ
ภายใต้การนิเทศ ในระหว่าง
วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.
2562 ณ โรงแรมโกลเด้นดรา
ก้อนรีสอร์ท ตาบลต้นโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง ณ
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดพิษณุโลก
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทาง STEM เพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนสู่การวิจัย
ระหว่าง วันที่ 28-30
สิงหาคม 2562
- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการ
ตัดสินและให้คะแนน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2562 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนด
โจทย์ ระหว่างวันที่ 20-21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๖๒
ชื่อ-สกุล
1. นายสุวรรณ แสงดาว

1. นางสาวจิราภรณ์ ทองไทย
2. นางพชร หมายนาค
1. นางพชร หมายนาค

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
- ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว
ชื่อผลงาน ระบบการแจ้งเตือน
ปริมาณคงเหลือของแก๊สหุงต้ม
ในครัวเรือนและการสั่งซื้อผ่าน
Social Network (SSP GAS
SYSTEM) ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่
6/2562 วันพุธที่ 11 กันยายน
2562
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ สาหรับ
คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่
27 พฤษภาคม 2562
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสัมมนา
เชิงวิชาการและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การ
พัฒนาสื่อเสมือนจริง
Augmented Reality (AR)
สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการ
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การ
ออกแบบบอร์ดเกมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

๖๓
ชื่อ-สกุล
1. นางพชร หมายนาค
2. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรติ

1. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์
ชาครจิรเกียรติ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการ
- สมาคมเครือข่าย ควอท. และ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโมบาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริม
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
แบบบูรณาการ PSF
องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ
เCompetency) มิติ 2.1
ออกแบบและวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับที่ 1
ออกแบบกิจกรรม และใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ระหว่างวันที่ 28-29
พฤศจิกายน 2562
- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการ
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ตัดสินและให้คะแนน"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ประจาปีการศึกษา
2562 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกล
ฝังตัว ระหว่างวันที่ 20-21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็น
- สานักงานคณะกรรมการการ
คณะกรรมการตัดสิน การ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง
จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค)

๖๔
ชื่อ-สกุล
1. นางธาริณี ฟุ้งสาคร

1. นายมนัส แก้วเขียว

1. นายมนัส แก้วเขียว
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน

1. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย

1. นางสาวเนตรนภา รื่นเสือ

1. นางอารีรัตน์ นาคนก
2. นายนิวัตร สุขเจริญ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
- ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง
จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอีเทค)
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือวิสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่
1/2562 ณ ค่ายลูกเสือเมือง
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้กากับ
ลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่
1/2562 ณ ค่ายลูกเสือเมือง
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ฝึกอบรม "โครงการอบรมและ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น"
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
- ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อมการ
แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
เStory Telling) ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การประกวดแข่งขัน
ทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ประจาปี 2563 "ระดับจังหวัด
นนทบุรี"
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น ประเภท รางวัลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
เนื่องในวันการศึกษาเอกชน
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- สานักงานลูกเสือแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

- เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง

- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

- กระทรวงศึกษาธิการ

- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

๖๕
ชื่อ-สกุล
1. นายนิวัตร สุขเจริญ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14
- ได้รับเกียรติบัตรผู้จัดการทีม
- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
นักกีฬาปันจักสีลัต การแข่งขัน
ไทย ร่วมกับ ชมรมกีฬาปันจักสีลัต
กีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาค
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
กลาง ครั้งที่ 3 ประจาปี
บริหารธุรกิจ
2562 ระหว่างวันที่ 4-8
เมษายน พ.ศ. 2562 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี
- ได้รับเกียรติบัตรผู้ควบคุมทีม
- จังหวัดตราด
นักกีฬาปันจักสีลัต การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
36 คัดเลือกตัวแทนภาค 1
"ตราดเกมส์" ระหว่างวันที่ 4 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ จังหวัดตราด
- ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอน
- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
นักกีฬาปันจักสีลัต การแข่งขัน
ไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
กีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาค
สมุทรสาคร
กลาง ครั้งที่ 4 ประจาปี
2563 ระหว่างวันที่ 11-15
กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
สมุทรสาคร

2.6.2.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 2.11 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. นายกอบการ เดชานุวัติ
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความ - สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ใน ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาวิชาการตลาด
โอกาส วันแม่แห่งชาติ
ปี 2562
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้นาทา
- วัดสังวรพิมลไพบูลย์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสน
สถาน

๖๖
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
- ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น

1. นางสาวดารณี ทับทิมไทย
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้นาทา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสน
สาขาวิชาการตลาด
สถาน
1. นางสาวปริชาติ สุขคง
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีจิต
2. นางสาวขวัญจิรา ชาวนา
อาสาและเป็นผู้นาจนเป็นที่
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
ประจักษ์แก่สังคมในการรณรงค์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ให้ความรูแ้ ละทากิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ปัญหาขยะภายในชุมชน
1. นางสาวปริชาติ สุขคง
- ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นายสุริยา สร้อยสลับ
- ได้รับเกียรติบัตรเป็น
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
คณะกรรมการองค์การ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี
1. นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นนาย
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
ทะเบียน องค์การนักวิชาชีพใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นนทบุรี
- วัดสังวรพิมลไพบูลย์
- เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง

- โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- ด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. นางสาวเมทิตา ม่วงอยู่
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ - อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
1 ระดับเหรียญทอง การ
สาขาวิชาการตลาด
ประกวดรักการอ่าน
เภาษาไทย) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี
1. นางสาวอริตา พลอาวุธ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ - อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
2. นางสาวพรไพลิน ศึกขะชาติ
2 ระดับเหรียญทองแดง การ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

๖๗
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการบัญชี

1. นางสาวภารุณี นามภักดี
2. นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี

-

1. นายราเชนทร์ สารชู
2. นางสาวรุ่งนภา อภิธนาดล
3. นางสาวรัติกาล มะโนวัน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการตลาด

-

1. นายกอบการ เดชานุวัติ
2. นางสาวดารณี ทับทิมไทย
3. นางสาวรัตน์ติยารักษ์ สังข์เพชร
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาการตลาด
1. นางสาวดมิสา เอี่ยมในวงษ์
2. นางสาวชวพร ทองฟัก
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี
3. นางสาววลัยพร ภูพินิจเจริญสุข
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการตลาด
4. นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์

-

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ระดับปวช. จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับปวส. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญเงิน วิชากลยุทธ์เชิง
สร้างสรรค์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ระดับเหรียญทองแดง วิชา
ทักษะการนาเสนอสินค้า จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/
ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ระดับเหรียญเงิน วิชาทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๖๘
ชื่อ-สกุล
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการตลาด
5. นายอัครพล เขื่อนนอก
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายราเชนทร์ สารชู
2. นางสาวรุ่งนภา อภิธนาดล
3. นางสาวรัติกาล มะโนวัน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการตลาด
1. นางสาวดวงทิพย์ ดวงตาทิพย์
2. นางสาวนภาวรรณ เพยเผือก
3. นางสาวสุรีรัตน์ กิติภัทร์ถาวร
4. นางสาวภัคจิรา พวงขจร
5. นายยศพล จานงพันธ์
6. นายณัฐนนท์ เกลี้ยงมน
7. นายภุมรินทร์ พรมเอี่ยม
8. นายอนุวรรตน์ แก้วหินแดง
9. นายณัฐวุฒิ ประทุมทอง
10. นายเพชรประทาน ผลน้อย
1. นายกอบการ เดชานุวัติ
2. นางสาวดารณี ทับทิมไทย
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาการตลาด
3. นายปัณณธร ไพชยนต์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1. นายวัฒนธรรม พานทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สานักงานคณะกรรมการการ

ที่ 3 ระดับเหรียญเงิน วิชา
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร จังหวัด
สระแก้ว
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ - สานักงานคณะกรรมการการ
1 ระดับเหรียญเงิน การ
อาชีวศึกษา
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมอง
กลฝังตัว ชื่อผลงาน ระบบการ
แจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของ
แก๊สหุงต้มในครัวเรือนและการ
สั่งซื้อผ่าน Social Network
(SSP GAS SYSTEM) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
การศึกษาเอกชน และสมาคม
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การ
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
ประกวดแข่งขันทักษะนักเรียน
การศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชน ประจาปี
2563 “ระดับจังหวัดนนทบุรี”
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก

การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling)
การประกวดแข่งขันทักษะ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ประจาปี 2563 “ระดับ
จังหวัดนนทบุรี”

- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

๖๙
ชื่อ-สกุล
1. นางสาววันนิสา สาอางกาย
2. นางสาวปัญญาพร อุ่นจันทร์
3. นางสาวเกษมณี พรมแย้ม
4. นางสาวกฤติยาณี วงศ์พิมล
5. นางสาวธิดา อินถา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี
1. นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่
2. นางสาวอ้อยใจ คาพิลา
3. นางสาวพรไพลิน ศึกขะชาติ
4. นายชุณนิรันดร์ แก้วปัญญา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี
1. นายกอบการ เดชานุวัติ
2. นางสาวดารณี ทับทิมไทย
3. นางสาวลัดดาวัลย์ นามนิตย์
4. นางสาวเมธาวี แก้วอาพัน
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาการตลาด
5. นายปัณณธร ไพชยนต์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวเกษศิณี คงสี
2. นางสาวสุภาพร ก่องแก้ว
3. นายธีรภัทร์ อินทรไกร
4. นางสาวเสาวภาคย์ ศรีดวม
5. นางสาวเมธินี นิลชา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด
1. นายสุทิวัส สะไกร
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี
2. นายพัศพงศ์ เหลือจันทร์
นายนนทกร สอนจิ้น
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- สานักงานคณะกรรมการการ
ผลงาน “ชาไนท์เฮิร์บทรีอิน
อาชีวศึกษา
วัน” จากการประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงาน - สานักงานคณะกรรมการการ
“แชมพูม่วงหาวนาวมิ้นท์” จาก อาชีวศึกษา
การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงาน - สานักงานคณะกรรมการการ
“หมอนรองสมุนไพร ป้องกัน
อาชีวศึกษา
แผลกดทับ” จากการประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงาน - สานักงานคณะกรรมการการ

“สบูมัลเบอรี่” จากการ
อาชีวศึกษา
ประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- สานักงานคณะกรรมการการ
ผลงาน “ถุงกระดาษจากเหยื่อ
อาชีวศึกษา
กล้วย” จากการประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู

๗๐
ชื่อ-สกุล
3. นายชัยพัฒน์ ทองจาด
4. นางสาวกัลป์ยากร เกิดทองดี
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายภูวนาท อริยานนท์ภิญโญ
2. นางสาภารุณี นามภักดี
3. นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง
4. นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม
5. นางสาวพิชญาภา ปัสตัน
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี
1. นายปัญณวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ
อยุธยา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายโสรัจจ์ ปิ่นเจริญ
2. นายปัณณธร ไพชยนต์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

1. นายวสันต์ อุรารักษ์
2. นายพรเทพ ช้างอยู่
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นายชายระวัณ ตาดคร้าม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการตลาด
4. นายวิธวิทย์ เงินรวง
5. นายเอกพงษ์ สิงห์ทองห้าว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สานักงานคณะกรรมการการ

ผลงาน “สมุนไพรดับกลิ่นเท้า” อาชีวศึกษา
จากการประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน
ครู กรุงเทพมหานคร
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา
- สานักงานคณะกรรมการการ
พิมพ์สัมผัสไทยด้วย
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ เปวช.) จากการ
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
บรมราชกุมารี
เทคโนโลยีสยาม เสยามเทค)
กรุงเทพมหานคร
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- สานักงานคณะกรรมการการ
วิชาพิมพ์สัมผัสไทยด้วย
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ เปวช.) จากการ
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
บรมราชกุมารี
เทคโนโลยีสยาม เสยามเทค)
กรุงเทพมหานคร
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ - สานักงานคณะกรรมการการ
ทองแดง การแข่งขันกีฬา Eอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
Sport จากการแข่งขันทักษะ
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
วิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษา แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
เอชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
เทคโนโลยีสยาม เสยามเทค)
บรมราชกุมารี
กรุงเทพมหานคร

๗๑
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นางสาวปานทิพย์ อ้นศิริ
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
ทักษะคอมพิวเตอร์และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
1. นายไชยชาญ ปรารภ
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
ทักษะคอมพิวเตอร์และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
1. นางสาวฮุสนา ตาสว่าง
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล จาก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
1. นายพริษฐ์ พิมพ์ทอง
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชา
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
ทักษะการสร้างเว็บไซต์ จาก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
1. นายณภัทร ระภานุสิทธิ์
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา
2. นายอนุวัฒน์ ปัทมานนท์
ทักษะการเขียนโปรแกรม
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

๗๒
ชื่อ-สกุล
1. นายคมสันต์ บารุงศรี
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นายสมเจษฎ์ พึ่งกระจ่าง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นายเดชณรงค์ สนน้อย
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายคมสัน ทองสุข
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นายปฏิภาณ มีศรีเนตร
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการตลาด
2. นายธนวัฒน์ อัศวเรืองสุข
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นายกิตติภพ เกษรา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาทักษะระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา
ทักษะโปรแกรมกราฟิก จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชา
ทักษะโปรแกรมกราฟิก จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชา
ทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา
ทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

๗๓
ชื่อ-สกุล

1. นายภุมรินทร์ พรมเอี่ยม
2. นายณัฐวุฒิ ประทุมทอง
3. นางสาวสุรีรัตน์ กิติภัทร์ถาวร
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นางสาวดวงกมล อ่วมอ่อง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นายนพดล ขันธวิธิ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นายพัชรพร ทัดวงค์
2. นายอธิป อมรประสพชัย
3. นางสาวกวินธิดา กลบแก้ว
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชา
ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อ
ประสม จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก เอี.
เทค) จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาทักษะองค์ประกอบศิลป์
สาหรับงานคอมพิวเตอร์ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย วิชาทักษะ
การใช้โปรแกรมออกแบบงาน
3D Animation ด้วยโปรแกรม
SketchUp Pro 2015 จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา
ทักษะการใช้โปรแกรม
ออกแบบงาน 3D Animation
ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro
2015 จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

๗๔
ชื่อ-สกุล
1. นายบุญฤทธิ์ จังโส
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นายปฐพี แก้วพิม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นางสาวชลฎา กาเหนิดนนท์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นางสาวสุธิตา อุดม
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1. นางสาวดมิสา เอี่ยมในวงษ์
2. นางสาวชวพร ทองฟัก
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี
3. นางสาววลัยพร ภูพินิจเจริญสุข

-

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาทักษะระบบจัดการ
ฐานข้อมูล จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย วิชาทักษะ
การประกอบคอมพิวเตอร์และ
ติดตั้งซอฟต์แวร์ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชา
ทักษะคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในงานธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาทักษะคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในงานธุรกิจ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

๗๕
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
สาขาวิชาการตลาด
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
4. นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์
5. นางสาวอัมพรพรรณ ภิรมสุข
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการตลาด
1. นายกอบการ เดชานุวัติ
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา
2. นางสาวดารณี ทับทิมไทย
ทักษะเทคนิคการนาเสนอการ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
ขาย จากการแข่งขันทักษะ
สาขาวิชาการตลาด
วิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
3. นางสาวนภาวรรณ อริยะคา
เอกชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
สาขาวิชาการตลาด
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
1. นางสาวอภิญญา สมรุด
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
ประกวดมารยาทไทย จากการ
สาขาวิชาการบัญชี
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
2. นางสาวดวงทิพย์ ดวงตาทิพย์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
3. นางสาวศิรินภาพร สดุดี
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
4. นายอาณัติ กองทรัพย์
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
5. นางสาวขวัญจิรา ชาวนา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นางสาวสุนิตรา แพร่หลาย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
2 ระดับเหรียญเงิน การ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/
ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
บรมราชกุมารี

- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

๗๖
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
1. นางสาวเมทิตา ม่วงอยู่
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
สาขาวิชาการตลาด
ภาษาไทย จากการแข่งขัน
2. นางสาวปริชาติ สุขคง
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี
1. นายชณะชัย บัญชรบวรชัย
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
การประกวดการกล่าวสุนทร
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ พจน์ภาษาอังกฤษ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เอี.เทค) จังหวัดชลบุรี
1. นางสาวนภาวรรณ เพยเผือก
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
การประกวดการพูดสาธิตเป็น
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เอี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี
- ด้านกีฬา
ชื่อ-สกุล
1. นายณัฐปคัลภ์ ทองสายศร
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ - สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
2 เหรียญทองแดง ประเภท
ไทย
ต่อสู้ กลุ่มเยาวชน เอายุ 1618 ปี) รุ่น J น้าหนัก 75-79
กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา
ปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญ
- จังหวัดตราด

๗๗
ชื่อ-สกุล

-

1. นายธนกร พรายแสง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

-

-

-

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ทอง กีฬาปันจักสีลัต ประเภท
ต่อสู้ชาย รุ่น H น้าหนัก 6771 กิโลกรัม จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
36 คัดเลือกตัวแทนภาค 1
จังหวัดตราด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้
ชาย เอายุ 16-18 ปี) รุ่น
น้าหนัก 71-75 กิโลกรัม จาก
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิง
แชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 เหรียญเงิน ประเภททีมปัน
จักลีลา กลุ่มเยาวชน เอายุ 1618 ปี) รุ่น ณ น้าหนัก 71-75
กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา
ปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาปัน
จักสีลัต ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น J
น้าหนัก 75-79 กิโลกรัม จาก
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือก
ตัวแทนภาค 1 จังหวัดตราด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภท
ต่อสู้ชาย เอายุ 16-18 ปี) รุ่น
น้าหนัก 75-79 กิโลกรัม จาก
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ

ไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ

ไทย

- จังหวัดตราด

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ

ไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร

๗๘
ชื่อ-สกุล
1. นายนิติธร โพธิ์ประดิษฐ์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการตลาด

-

-

1. นายพรพิทักษ์ ผิวพิมพ์ดี
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการตลาด

-

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กีฬาปันจักสีลัต ประเภท
ต่อสู้ชาย รุ่น B น้าหนัก 4347 กิโลกรัม จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
36 คัดเลือกตัวแทนภาค 1
จังหวัดตราด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง ประเภทต่อสู้ชาย เอายุ
16-18 ปี) รุ่นน้าหนัก 43-47
กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา
ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง
ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง ประเภทต่อสู้ชาย เอายุ
16-18 ปี) รุ่นน้าหนัก 55-59
กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา
ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง
ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
ประเภททีมผสม จากการ
แข่งขันกีฬาเปตองตามโครงการ
สร้างสุขภาพตาบล บางม่วง
ต้านยาเสพติด

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- จังหวัดตราด

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ

ไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ

ไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร

1. นายปัญญา มงคลมะไฟ
- เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาการบัญชี
2. นางสาวสุภาพร สุจริตสถิตา
นนท์
3. นางสาวอาทิตยา สลับศรี
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ทวิภาคี
1. นางสาวนันตพร ก้อนนิล
- ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
- เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
2. นางสาวสิรินยา พลอยสีขา
ประเภททีมหญิง จากการ
3. นางสาวกนกพร เสาเปรีย
แข่งขันกีฬาเปตองตามโครงการ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สร้างสุขภาพตาบล บางม่วง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ต้านยาเสพติด

๗๙
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวเพ็ญนภา อุ่นฟ้า
2. นางสาวศศิธร สายทอง
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี
3. นายจีรศักดิ์ จันทะศูนย์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นางสาวกัญญาภัค ป้องโล่
2. นางเพชรา แจ่มอิ่ม
3. นางสาวอัญธิกา ศิริพงษ์
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายณฐพล แย้มแฟง
2. นายศุภากร แก้วธานี
3. นายนนทกร สอนจิ้น
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายเรืองฤทธิ์เดช ขุมทอง
2. นายโยเซพ แซ่เจีย
3. นายวสุสมบูรณ์ หาระภูมิ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
- เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
อันดับ 1 ประเภททีมผสม จาก
การแข่งขันกีฬาเปตองตาม
โครงการสร้างสุขภาพตาบล
บางม่วงต้านยาเสพติด
- ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ

- เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง

อันดับ 2 ประเภททีมหญิง จาก
การแข่งขันกีฬาเปตองตาม
โครงการสร้างสุขภาพตาบล
บางม่วงต้านยาเสพติด
- ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม - เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
ชาย จากการแข่งขันกีฬาเปตอง
ตามโครงการสร้างสุขภาพ
ตาบล บางม่วงต้านยาเสพติด
- ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม - เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง

ชาย จากการแข่งขันกีฬาเปตอง
ตามโครงการสร้างสุขภาพ
ตาบล บางม่วงต้านยาเสพติด

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปวส.2 ได้สอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาภาครัฐ ดังนี้
1. นางสาวพิ จิ ต รา ไตรสุ ธ า และนายอั ค รพล เขื่ อ นนอก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวส.2 สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบผ่านโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจา
ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปกติ เเทียบโอน)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี จานวน 7 คน คือ
2.1 นางสาวสุวิดา เต็มใจ
2.6 นางสาววรางคณา ทาสี
2.2 นางสาวฟารีดา พิมพ์คาไหล
2.7 นางสาวพรนิภา ม่วงสาย
2.3 นางสาวนัดดา ตาลงาม
2.4 นางสาววรินทร นาทอง
2.5 นางสาวดารารัตน์ บุญมาก
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

________________________________________________
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีว ศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาผู้สาเร็จ การศึกษาอาชีว ศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ 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
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณ์์ที่กาหนด 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
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณ์์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
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เรียนการสอนที่เน้ นผู้เ รียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้ องการของผู้ เรีย นทั้ง วัยเรี ยนและวั ยทางาน ตาม
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 ครุภัณ์์ 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
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด ท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บ ริห าร ครู บุค ลากรทางการศึ กษา ผู้ เรี ยน หรือ ร่ วมกับ บุค คล ชุ มชน องค์ กรต่า ง ๆ ที่ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

________________________________________________
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นความรู้ ต ามรายการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1) จ านวนผู้เ รี ย น ระดับ ชั้ น ปวช.3 ที่ ผ่ า นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จานวน 177 คน จากจานวนผู้เรียนปวช.3 ทั้งหมด 197 คน
2) จ านวนผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ปวส.2 ที่ ผ่ า นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จานวน 107 คน จากจานวนผู้เรียนปวส.2 ทั้งหมด 126 คน
รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน ผ่านการทดสอบ จานวนรวม 284 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : 1) ผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ปวช.3 ที่ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 89.85
2) ผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ปวส.2 ที่ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 84.92
ร้อยละของผู้เรียนปวช.3 และปวส.2 ที่ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 87.93 มีผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : จากการด าเนิ น งานของฝ่ า ยวิ ช าการ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดทาวุฒิบัตรให้กับผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน ซึ่งผู้เรียน
สามารถนาไปใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1) เชิงปริมาณ : 1) จานวนผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 ที่ผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จานวน 90 คน จาก
จานวนผู้เรียนปวช.3 ทั้งหมด 197 คน
2) จานวนผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 ที่ผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จานวน 56 คน จาก
จานวนผู้เรียนปวส.2 ทั้งหมด 126 คน
รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน ผ่านการทดสอบ จานวนรวม 146 คน
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1.2.2) เชิงคุณภาพ : 1) ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 ที่ผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 45.69
2) ผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 ที่ผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 44.44
ผู้เรียนปวช.3 และปวส.2 ที่ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 45.20 มีผลการประเมินระดั บ
คุณภาพ กาลังพัฒนา
1.2.3) ผลสะท้อน : จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้มีผู้เรียน
ที่ทาคะแนนสูงสุด ได้ระดับผลการทดสอบ ดีเยี่ยม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีดังนี้
1) นายอนุวัฒน์ ปัทมานนท์ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทาคะแนนได้ 70.00
2) นายธราธร ไม่ลืมหลง ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ทาคะแนนได้ 68.75
3) นายสุริยา สร้อยสลับ
ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ทาคะแนนได้ 69.38
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
4.1.2 ด้ า นทั ก ษะและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการพั ฒ นา
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จานวนผู้ เรี ยนกลุ่ มเป้า หมายที่ผ่ านการพั ฒนา
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 25 คน
2. จ านวนผู้ เ รี ย นประสบความส าเร็ จ สู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 31 คน
มีการดาเนินธุรกิจ จานวน 3 ธุรกิจ คือ 1) ร้าน BE GROWTH เป็นธุรกิจบริการด้านการออกแบบ
กราฟฟิก และงานบริการอื่นๆ มีผู้ประกอบธุรกิจ จานวน 13 คน 2) ร้าน WAC.ACC การค้า เป็นธุรกิจแบบ
กิจการซื้อมาขายไป มีผู้ประกอบธุรกิจ จานวน 9 คน 3) M & K Bakery เป็นธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเบเกอรี่
มีผู้ประกอบธุรกิจ จานวน 9 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 124
สาหรับผลการประเมิน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในสถานศึกษา ในส่วนของธุรกิจในทุก ๆ ร้าน จะมีการแบ่งหน้าที่
ในการทางานอย่างชัดเจน มีการประชุมชี้แจงการทางานในแต่ละหน้าที่ ให้มีการทางานที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมทั้งการแบ่งรายได้จากการทางานอย่างชัดเจน ทาให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น อดทน ในการทางานเป็นอย่างดี
ในส่วนของร้าน BE GROWTH จะดาเนินธุรกิจการทาป้ายไวนิล งานจัดเลี้ยง งานจัดส่งเอกสารและสินค้าและ
ได้รับคาชมเชยจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่วนร้าน WAC.ACC การค้า ดาเนินธุรกิจในการจัดหาผู้ขายสินค้ามือ
สอง มาขายสินค้ามือสองในบริเวณที่ทางร้านได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ขายและผู้ซื้อเป็น
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อย่างดี และร้าน M & K Bakery เป็นธุรกิจด้าน Bakery ที่ผู้เรียนได้ลงทุนและผลิตสินค้าเอง มีการวางจาหน่าย
ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการโฆษณาทาง Facebook เพื่อจาหน่ายสินค้าด้วย ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนที่ดาเนิน
ธุรกิจในร้านนี้ จานวน 2 คน ได้ดาเนินธุรกิจทางด้าน Bakery เป็นของตนเอง สามารถหารายได้ในระหว่าง
เรียนได้มากพอสมควร และได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาอีกด้วย
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
2. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ ไ ด้รับรางวัลจากการแข่ง ขันทักษะ
วิชาชีพภายในสถานศึกษา จานวน 116 คน
ระดับจัง หวัด จานวน 18 คน ระดับภาค จานวน
8 คน และระดับชาติ จานวน 39 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : 1) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา
ระดับเหรียญทอง จานวน 29 เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน จานวน 41 เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง จานวน 46 เหรียญ
2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด
ระดับเหรียญทอง จานวน 1 เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน จานวน 10 เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง จานวน 7 เหรียญ
3) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ระดับเหรียญทอง จานวน 3 เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน จานวน 3 เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง จานวน 2 เหรียญ
4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
ระดับเหรียญทอง จานวน 12 เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน จานวน 16 เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง จานวน 11 เหรียญ
มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสามารถนาเกียรติ
บัตรที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป มาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในภาคเรียนถัดไปได้
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
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4.1.3 ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ให้ส ถานศึ ก ษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง ประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : จ าน ว น ผู้ ส าเร็ จก าร ศึ ก ษา ร ะ ดั บ ชั้ น ปว ช. 3
และปวส.2 รวมทั้งหมด 256 คน
ระดับชั้นปวช.3 จานวนผู้เรียนแรกเข้า 268 คน จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา 159 คน
ระดั บ ชั้ น ปวส.2 จ านวนผู้ เ รี ย นแรกเข้ า 158 จ านวนผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา 97 คน
จานวนผู้เรียนแรกเข้าระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 รวมทั้งหมด 426 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2
คิดเป็นร้อยละ 60.09
ระดับชั้นปวช.3 มีผู้สาเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.33
ระดับชั้นปวส.2 มีผู้สาเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.39
มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพั ฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและ
แนะแนวผู้เรียนให้สามารถสาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
ดาเนินการโดย ผู้อานวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจาห้องเรียนเพื่อ
ช่วยดูแลผู้เรียนที่รับผิดชอบในทุกเรื่อง เช่น พฤติกรรมการมาเรียน ผลการเรียน ปัญหาครอบครัว โดยจัดให้มี
ชั่วโมงโฮมรูม ทุกสัปดาห์ และจัดให้ครูที่ปรึกษามีวิชาสอนในห้องเรียนของตนเองด้วย เพื่อที่จะได้พบปะพูดคุย
กับผู้เรียนได้อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งโทรแจ้งประสานงานกับผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ อีก
ทั้งมีน โยบายให้ทุน การศึกษาสาหรับ ผู้เรี ยนที่ มีผลการเรีย น มี ความประพฤติดี และฐานะทาง
ครอบครัวยากจน หรือขัดสนไม่เพียงพอสาหรับใช้จ่ายในการเรียน ผู้ปกครองให้การยอมรับในการดูแลและ
แนะแนวผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่ง และสถานประกอบการพึงพอใจต่อ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปศึกษาต่อ ที่มีงานทา
และประกอบอาชีพอิสระ ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยรวม 4.01
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
3. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
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1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.1) เชิงปริมาณ : 1) ผู้ เ รีย นที่ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิย มที่
พึงประสงค์ ระดับชั้นปวช.1-3 จานวน 689 คน จากจานวนผู้เรียน จานวน 692 คน
2) ผู้ เ รีย นที่ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิย มที่
พึงประสงค์ ระดับชั้นปวส.1-2 จานวน 284 คน จากจานวนผู้เรียน จานวน 303 คน
รวมจานวนผู้ เรียนระดับชั้ นปวช. และปวส. ที่มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์
จานวน 973 คน จากจานวนผู้เรียนทั้งหมด 995 คน
ผลจากการดาเนิ นงานที่วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ว านิ ช บริห ารธุร กิ จ ที่ จั ด โครงการ/กิจ กรรมเสริ ม
หลั กสู ต รต่ าง ๆ ที่ห ลากหลาย ทั้ งด้ านการรัก ชาติ เทิ ดทู น พระมหากษัต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มีจิตสาธารณให้บริการด้านวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : 1) ผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่
พึงประสงค์หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. ระดับชั้นปวช.1-3 ร้อยละ 99.57
2) ผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่
พึงประสงค์หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. ระดับชั้นปวส.1-2 ร้อยละ 93.73
ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ
97.79 มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : นักเรียนระดับชั้ นปวช.2 สาขาวิช าการตลาด คื อ
นายกอบการ เดชานุวัติ ได้รับรางวัลโล่ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 จาก
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้นางสาวปริชาติ สุขคง และนางสาว
ขวัญ จิ รา ชาวนา นัก ศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุร กิจ ได้รับคั ดเลื อกให้ เป็นตั วแทน
ประเทศไทย เข้าร่วมงาน SEA Youth Cleanup Ambassador Workshop in Singapore 2019 โดยให้
นักศึกษาที่เป็นตัวแทนในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เป็นผู้ นาในการรณรงค์ให้ความรู้
และทากิ จ กรรมในการป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หาขยะและปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม ให้ แ ก่ ประชาชนทั่ว ไป ทั้ ง ใน
สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีจิตสานึกในการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกัน และสนับสนุนให้มีการทากิจกรรม WORLD CLEANUP DAY
2019 พร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน สามารถทากิจกรรมดังกล่าวจน
สาเร็จลุ ล่วงได้เ ป็นอย่างดี และยั งได้เข้ าร่วมทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากเทศบาลตาบลบ้านบางม่วง และได้รับเกียรติบัตร
ยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น จากสถานศึกษาเดิมอีกด้วย
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ด้านการรักชาติ เทิด ทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่ ง เสริม การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(1) กิจกรรมไหว้ครู
(2) กิจกรรมอบรมธรรมะกับเยาวชน
(3) กิจกรรมธรรมะสัญจร
(4) กิจกรรมทาบุญตักบาตร
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(5) กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
(6) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
(7) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(8) กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
(9) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
(10) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
2. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(1) โครงการ World Cleanup Day 2019 (วันทาสะอาดโลก)
(2) โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกสาขาวิชา
(3) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
3. ด้านการกีฬาและนันทนาการ
(1) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง)
(2) โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กิจกรรมส่งเสริมกีฬาใน)
(3) กิจกรรมกีฬาสี
(4) งานแข่งขันกีฬาภายนอก
(5) โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา (กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง)
(6) โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมคริสต์มาส)
(7) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (English Camp)
(8) กิจกรรม Com Camp
(9) กิจกรรม Marketing Camp
(10) กิจกรรม Accountting Camp
4. ด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(1) โครงการสถานศึกษาพอเพียง
(2) โครงการประหยัดและออม
5. ด้านการทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มีจิตสาธารณให้บริการด้านวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน
(1) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนทุกสาขาวิชา
(2) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ทุกสาขาวิชา
(3) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทากิจกรรมจิตอาสา
6. โครงการอบรม/แข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถกลุ่มนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน
7. งานส่งเสริมความสามารถพิเศษดีเด่นของผู้เรียน
8. งานการแข่งขันนักเรียน นักศึกษารางวัลลูกกตัญญูต่อแม่อย่างสูง
9. กิจกรรมตรวจสุขภาพและสารเสพติด
10. โครงการ WAC Pro Academy
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1.3) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : 1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช.3 ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จานวน 23 คน ประกอบอาชีพอิสระ
3 คน หรือศึกษาต่อ จานวน 98 คน รวมทั้งหมด 124 คน
2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวส.2 ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จานวน 67 คน ประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 6 คน หรือศึกษาต่อ จานวน 37 คน รวมทั้งหมด 110 คน
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ จานวน 234 คน จากจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 273 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : 1) ผู้สาเร็จการศึกษา ปวช.3 ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาต่อ คิดเป็น
ร้อยละ 86.71
2) ผู้สาเร็จการศึกษา ปวส.2 ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิส ระ หรือศึกษาต่อ คิดเป็น
ร้อยละ 84.62
ผู้สาเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ยกย่องคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและมีความต้องการให้ผู้สาเร็จการศึกษาไปงานประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ โดยดูจากผลการประเมินความพึงพอใจ ทั้ง ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๒) ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย ๔.0๑ อยู่ในระดับ คะแนนดี
สาหรับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51-5.00 แบ่งแต่ละด้าน ดังนี้
(๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2
คิดเป็นร้อยละ 91.82
(๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 และ
ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 75.45
(๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2 คิดเป็น
ร้อยละ 96.36
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการการ
จัดการศึกษา โดยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
โดยให้โควตา สถานศึกษาละ 1 คน ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
4) มหาวิทยาลัยสยาม
5) มหาวิทยาลัยเอเชีย
6) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7) มหาวิทยาลัยธนบุรี
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
2) จุดเด่น
สถานศึกษามีการสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
อย่างดี รวมทั้งในด้านการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบท
ของสถานศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา คือในด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึ กษา (V-NET) เนื่องจากมีผลการทดสอบอยู่ใ นระดั บกาลั ง พัฒนา และมีผลการทดสอบต่ากว่ า
ปีการศึกษา 2561 ด้วย
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ทางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จะต้องให้ความสาคัญกับผลการทดสอบให้มากขึ้น
ด้วยการให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนาผลการทดสอบ (V-NET) ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือการทางาน
ได้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ได้เห็นถึงความสาคัญและมี
ความตั้งใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสถานศึกษาจะต้องพยายามที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้เข้าทดสอบ (V-NET) ให้มีจานวน
มากขึ้น และจัดเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ที่จะทดสอบให้แก่ผู้เรียนมากขึ้นด้วย
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของประเภทวิชาที่ จัดการเรียนการ
สอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้ เ รี ย นมี ผ ลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในการเข้ า ร่ ว มการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด จานวน 18 คน ระดับภาค จานวน 5 คน และระดับชาติ จานวน 39
คน และยัง มีผลงานของผู้ เรี ยนในด้า นนวัต กรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรื องานวิจั ย ที่ไ ด้น าไปใช้
ประโยชน์ร ะดั บ ชุ มชนและได้ร างวั ลระดั บ ชาติ ในระดั บคุ ณ ภาพดี เลิ ศ รวมทั้ ง มี ผ ลการประเมิน ผู้ เ รี ย นมี
สมรรถนะในการเป็ น ผู้ป ระกอบการหรื อประกอบอาชี พอิ ส ระ ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม และมี ผลการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยมอีกด้วย ซึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าทางสถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบได้อย่างมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
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1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ ปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิ ช าหรื อ สาขางานที่ มี ก ารพั ฒ นา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ระดับ
ปวช. มีจานวน 4 สาขาวิชา จากจานวน 4 สาขาวิชา ระดับปวส. จานวน 1 สาขาวิชา จากจานวน 4
สาขาวิชา
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งระดับปวช. และปวส. จานวน 5 สาขาวิชา จากจานวน
8 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 62.50
มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี
1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและมหาวิ ทยาลั ยฯ ต่าง ๆ ในการท าบันทึ กข้อ ตกลง (MOU) ในด้านความร่ว มมือ ในการจั ด
การศึกษาและศึกษาต่อ ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการทางานในหน่วยงาน สถานประกอบการ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้งานวิจัยในชั้นเรียน ของครู ผู้สอนยัง
ได้รับรางวัลในระดับชาติเป็นประจาทุกปี
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครู
2. งานการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ครู ผู้ ส อนมี ก ารด าเนิ น การจั ด ท าแผนการจั ด การ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75.76
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ
โดยมีผลการนิเทศการสอนภาพรวมอยู่ในระดับดี
1.1.3) ผลสะท้อน : ทางฝ่ า ยวิ ช าการได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินผลการจัดทาแผนการสอน เพื่อประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่ง มีผลการ
ประเมินเป็นรายบุคคลและมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก นอกจากนี้ยัง มีการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยผู้สอนทุกรายวิชาจะต้องมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานการตรวจประเมินโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า
2. งานนิเทศการสอน
1.2) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีจานวน 26 คน จากครูทั้งหมด 33
คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 78.79 มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ
1.2.3) ผลสะท้อน : การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญในการจัดการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลการเรียนที่สูงขึ้น โดยดูได้จาก
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เป็น
จานวนมาก มีผลงานของผู้เรียนในด้านนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ไ ด้นาไปใช้
ประโยชน์ระดับชุมชน และได้รางวัลระดับชาติ ในระดับคุณภาพดีเลิศ และมีผลการประเมินผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ในระดับยอดเยี่ยม รวมทั้ง มีผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในระดับยอดเยี่ยมอีกด้วย
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานการตรวจประเมินโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า
1.3) การจัดการเรียนการสอน
1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครู ผู้ ส อนที่ มี คุณ วุ ฒิ ทางการศึ ก ษาตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน จานวน 33 คน
2. จ านวนครู ที่ มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ค รบทุ ก
รายวิชาที่สอน จานวน 21 คน
3. จ านวนครู ที่ จั ด การเรี ย นการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จานวน 21 คน
4. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 21 คน
5. จ านวนครู ผู้ ส อนที่ ท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จานวน 15 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครู ผู้ สอนที่มี คุ ณภาพในการจั ดการเรี ยนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 67.27 มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี
1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งมี
ผลการประเมินเป็นรายบุคคลและมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลการนิเทศ
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ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับ คุณภาพเด่น และครูผู้สอนได้ส่งผลงานวิจัยในชั้น
เรียน เข้าประกวด จานวน 4 คน มีผลการประเมินผลงานในระดับดีมาก 1 คน ระดับ ดี 2 คน และระดับผ่าน
1 คน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครู
2. งานนิเทศการสอน
1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ครู ผู้ ส อนที่ จั ด ท าข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล
จานวน 32 คน
2. ครูที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้น
เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จานวน 32 คน
3. ครูที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จานวน 32 คน
4. ครูที่ใช้ วิธีการเสริ มแรงให้ผู้เ รียนมี ความมุ่ง มั่ น
ตั้งใจในการเรียน จานวน 32 คน
5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ จานวน 32 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
คิดเป็นร้อยละ 96.97 จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด 33 คน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาจัดให้ครูที่ปรึกษาต้องมีการทาสมุดบัญชี
เรียกชื่อนักเรียน ทุกห้อง ทุกระดับชั้น มีการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาอย่างชัดเจน จัด
กิจกรรมโฮมรูมและเยี่ยมบ้านของผู้เรียนทุกภาคเรียน มีการติดตามการขาดเรียน มาสายของผู้เรียน และมี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ โดยในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.21 นอกจากนี้ทางสถานศึกษายังได้จัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อทา
กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกัน มีก ารแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนร่วมกัน ซึ่งการทากิจกรรมนี้มีการประเมินผลความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี ด้านการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน
ทางสถานศึกษาได้มอบหมายให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทางาน มีความประพฤติดี เป็นประจาทุกภาคเรียน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ
2. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
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1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและ
เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 33 คน
2. จ านวนครูที่ ไ ด้ รั บการพัฒ นาตนเองอย่า งน้ อ ย
12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 33 คน
3. จานวนครูที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 33 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ ไ ด้รั บการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 60 มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี
1.5.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียน ผู้ปกครองให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน เนื่องด้วยสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาไปประชุมวิชาการ อบรมตามสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก และศึกษาดูงาน จัดอบรม
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติ
บัตรจากการอบรม ศึกษาดูงานจากภายในและหน่วยงานภายนอก
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
1.6.1) เชิงปริมาณ : ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จานวน 32 ห้อง จากจานวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการทั้งหมด 32
ห้อง
1.6.2) เชิงคุณภาพ : ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม
พื้นที่ใช้งานของสถานศึกษา จานวน 3 วงจร วงจรที่ 1 ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps วงจรที่ 2 ความเร็ว
700/700 Mbps และวงจรที่ 3 ความเร็ว 700/700 Mbps. มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.6.3) ผลสะท้อน : การจั ด การระบบอิ น เทอร์เ น็ต ความเร็ ว สูง ในการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ทางฝ่ายบริการการศึกษาจะมีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในด้านนี้ทั้งจากครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้เรียนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการสถานที่และ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทุกปีการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยจาก
การสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความพึง พอใจอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ทาง
สถานศึกษายังได้มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่
ตลอดเวลา มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
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4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริ หารจั ดการระบบฐานข้ อ มู ลสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารจัด การ
สถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ ายอิ นเทอร์เ น็ตความเร็ว สูง ส าหรั บ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และ
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลายทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Wanich Database ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เหมาะสาหรับการ
บริหารงานที่ครอบคลุมการทางานทุกฝ่ายภายในองค์กร ประกอบด้วยข้อมูลด้านผู้เรียน ด้านบุคลากร ด้าน
ผลการเรียน ด้านการเงิน และยังใช้ระบบ Google Clound หรือ Google Drive File Stream เก็บข้อมูล
สารสนเทศของบุคลากรทุกคน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถ
ทางานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ลดขั้นตอนในการทางาน ลดการซ้าซ้อนของข้อมูล บุคลากรทุกแผนก
ทุกฝ่าย สามารถดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ได้ทันทีโดยง่ายและสะดวก จึงทาให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถส่งต่อข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ส่งผลให้ระบบงานบริหารภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลังได้ตลอดเวลา ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
1.1.3) ผลสะท้อน : ทางสถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 9 ประเภท ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทาให้การดาเนินงานของสถานศึกษามีความรวดเร็ว ถูกต้อง
มีการตรวจสอบข้อมูลและแบ่งระดับการใช้งานของฐานข้อมูลที่ชัดเจน รวมทั้งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายใน
สถานศึกษา มีการใช้โปรแกรม Microsoft Office ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
1.2.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ มีจานวน 18 ห้องเรียน จากจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 23 ห้องเรียน
คิดเป็นร้อยละ 78.26 และสถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และ
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชาชีพที่มีสภาพพร้อมใช้งาน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา ครู แ ละผู้ เ รี ย น มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ อ าคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 ระดับความพึงพอใจ ดี
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1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เช่น สานักงานเทศบาลตาบลบ้านบางม่วง ขอใช้ห้องประชุมเพื่อจัดการ
อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ และใช้สนามกีฬาเพื่ อจัดโครงการสร้าง
สุขภาพตาบลบางม่วงต้านยาเสพติด จัดการแข่ง ขันกีฬาเปตองและฟุตซอล และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ตาบล
บางม่วง ขอใช้ห้องประชุมเพื่อประชุมชาวบ้านในหมู่ 14 เป็นประจา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า 3
เฟส หม้อแปลงขนาด 500 kVa. ความถี่ 50 Hz.
ระบบประปา มีถัง เก็บน้ าสารองน้า จานวน 2 จุด ได้ แก่ บริเวณดาดฟ้ า
หลังคาห้องน้าข้างอาคาร 2 จานวน 2 ถัง ขนาดความจุถังละ 3,000 ลิตร และข้างโรงอาหาร จานวน 3 ถัง
ขนาดความจุถังละ 3,000 ลิตร
1.3.2) เชิ งคุ ณ ภาพ : ผลการประเมิ น อยู่ใ นระดั บคุ ณภาพ ยอดเยี่ ย ม
สถานศึกษามีก ารบริหารจัด การระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่ อสาร รวมทั้ ง การ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวย ประโยชน์สาหรับให้บริการ
ทางการศึ กษาแก่ บุค ลากรทางการศึก ษา ผู้เ รี ยน หรื อผู้ ใช้ บ ริก ารในสถานศึก ษา โดยสถานศึก ษามี ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ดังนี้
๑) ระบบไฟฟ้า ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง ระบบควบคุม มีการตรวจสภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย โดยมีบริษัท เอส ซี ทรานฟอร์เมอร์ เซอร์วิส จากัด เข้ามาตรวจสอบและ
บารุ ง รั กษาระบบไฟฟ้ า และหม้ อแปลงไฟฟ้ าทุ ก ๆ 1 ปี และยั ง มีเ จ้า หน้า ที่ ผู้ดู แ ลที่ สามารถตรวจเช็ ค
บารุงรักษาได้เบื้องต้น
1.2) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มีการดูแลระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ “ช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระดับ 1” จากสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
2) สถานศึกษามีระบบประปาเพียงพอต่อความต้องการ โดยได้ติดตั้งถังเก็บน้าสารองขนาดใหญ่ไว้
ที่บริเวณดาดฟ้าหลังคาห้องน้าข้างอาคาร 2 และโรงอาหาร ส่วนน้าดื่มได้ติดตั้งถังเก็บน้าเพื่อเป็นการสารองน้า
พร้อมกับติดตั้งเครื่องกรองน้าชุดใหญ่ และชุดเล็กก่อนส่งน้าดื่มที่สะอาดเข้าตู้กดน้าดื่มตามจุดต่าง ๆ
3) ระบบการสื่อสารภายใน ใช้ระบบโทรศัพท์ที่เป็นตู้สาขาสามารถเชื่อมโยงไปยังห้องสานักงาน
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Application Line สร้างกลุ่ม Line ของแต่ละฝ่ายหรือสายวิชา
เพื่อสั่งการและติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว
4) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีพื้นที่
สาหรับจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับ
วิทยาลั ยฯ ได้ อย่ างเพีย งพอ เป็ นสั ดส่ วน และมีร ะบบระบายน้ า ระบบก าจั ดขยะภายในสถานศึก ษาที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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5) ระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณวิทยาลัยฯ โดย
มีจอโทรทัศน์ติดตั้งไว้ที่ห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์และห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อย
ของนักเรียน นักศึกษา มีการดูแลและซ่อมบารุงกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงติดตั้งถังดับเพลิง
ตามอาคารเรียนทุกอาคาร และภายในห้องปฎิบัติสานักงาน โดยมีห้างหุ้นส่วนจากัด ซันเซฟตี้ เข้ามาเติมน้ายา
ดับเพลิงทุก ๆ 2 ปี
1.3.3) ผลสะท้อน : ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดี
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
3. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
4. โครงการส่งเสริมความรู้และความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพ
5. โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า รั้ว และป้ายหน้าวิทยาลัยฯ
1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
1.4.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการ จานวน 969 คน จากจานวนผู้เรียนทั้งหมด 995 คน คิดเป็นร้อยละ 97.39 และมีผู้เรียนเข้าใช้
บริการ จานวน 8,872 ครั้งต่อปี มีหนังสือ วารสาร นวนิยาย และหนังสือประเภทอื่น ๆ จานวนประมาณ
1,500 เล่ม เพียงพอสาหรับการค้นคว้าของผู้เรียน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และ
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด ห้องปฎิบัติการของแต่ละสาขาวิชา แหล่งเรียนรู้
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน หน้าอาคารต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ที่มีความพร้อมและเพียงพอ
สาหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Youtube และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา
1.4.3) ผลสะท้อน : ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บริ ก ารที่ มี ต่อ แหล่ ง เรี ย นรู้
และศูนย์วิทยบริการ ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด (รักการอ่าน)
1.5) ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ การใช้ ง านด้ า นสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุม
พื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา มี 3 วงจร คือ วงจรที่ 1 1,000/1,000 Mbps วงจรที่ 2 700/700 Mbps
วงจรที่ 3 700/700 Mbps
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และ
สถานศึ ก ษาใช้ บ ริ ก ารระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ของบริ ษั ท ทริ ป เปิ ล ที อิ น เทอร์ เ น็ ต จ ากั ด
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(3BB Broadban) และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิว นิเคชั่น จากัด ในความเร็ว ของสัญ ญาณ
อินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1 1,000/1,000 Mbps วงจรที่ 2 700/700 Mbps วงจรที่ 3 700/700 Mbps
โดยมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ระหว่างอาคารด้วยสายเคเบิ้ล ใยแก้วนาแสง (Fiber Optic)
และมีสัญญาณ WiFi ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งสถานศึกษา เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน และเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศภายนอกสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง สุด และมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ระบบ E-office (งานสารบรรณ) ระบบ PVIS (งานอุดหนุน) ระบบ Data
Center (งานข้อมูลรับสมัคร) ระบบ V-esar (งานประกันคุณภาพ)
1.5.3) ผลสะท้อน : ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ที่ มี ต่ อ ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ระดับความ
พึงพอใจ ดี
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
4.2.4 ด้านนานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนระบบ
ทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิด
เป็นร้อยละ 3.85 ของจานวนผู้เรียนระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการตลาด
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี สถานศึกษา
มีการดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการสารวจความพร้อมของ
สถานประกอบการ และการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ชั้นที่ 2 การวางแผนและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดทาแผนงานและแผนการ
เรียนร่วมกับสถานประกอบ และมีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้คัดเลือกผู้เรียนเข้าเรียน ในระดับชั้น
ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด จานวน 2 คน มีการทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน ประชุมผู้ปกครอง
และจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีความตระหนัก และพยายามที่จะจัดการ
เรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีการดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีสถานประกอบการให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภ าคี ร่ว มกั บสถานศึ กษาในสาขาวิช าการตลาด ระดั บชั้ นปวส. จ านวน 2 แห่ง คื อ บริ ษัท เดอะ
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัท โจนส์สลัด จากัด
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) จุดเด่น
จุ ด เด่ น ของสถานศึ ก ษา คื อ การพั ฒ นาการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาด้ า นหลั ก สู ต ร
เนื่องจากมีผลการดาเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 100 ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รวมทั้งมีผลสะท้อนในด้านคุณภาพของผู้เรียนที่ดีด้วย
3) จุดที่ควรพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีจานวนผู้เรียนในระบบนี้น้อยมาก ทาให้การ
ดาเนินงานในด้านนี้ไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกขั้นตอนในการปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา ต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้เรีย น เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคี ให้มากขึ้น มีการกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นถึง ความสาคัญของการเรียนในระบบนี้ ว่า
สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง เพื่อเพิ่มจานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มากขึ้น รวมทั้งต้องพยายาม
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่สถานประกอบการ ให้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาให้มากขึ้นด้วย
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.1.1) เชิงปริมาณ : ครู แ ละบุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
สถานศึกษา จานวน 39 คน ของจานวนครูและบุคลากรทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม มีผลการประเมินอยู๋ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามโครงการ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การใช้ Application Line ในการติดต่อสื่อสาร สั่งการ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้บริหารเป็นที่รักและเคารพของครูและบุคลากรทุ ก
คนในสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก จากการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี และ
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ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม ให้ข้อคิดเห็น ให้คาปรึกษา และการสนับสนุนในการจัดการศึกษาทุกด้าน
ได้แก่
1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. ผู้แทนชุมชน , ผู้แทนผู้ปกครอง , ผู้แทนนักเรียน , ผู้แทนครู ในคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
3. กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. งานประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรประจาปี
3. งานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมอบรมผู้เรียนหน้าเสาธง
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของสาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ ยอดเยี่ ย ม
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ ใน
ด้ า นครู พิ เ ศษ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ครู ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ถานประกอบการ ด้ า นงบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1) ด้านครูพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ มีการระดมทรัพยากรบุคคลมาเป็น
วิทยากรเพื่อให้ความรู้ โดยผ่านการจัดอบรม สัมมนา ให้แก่ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา และในการสอบประเมินผล
วิชาโครงการ ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา เป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
สอบโครงการ
2) ด้านทุนการศึกษา สถานศึกษาได้ดาเนินการสรรหาหน่วยงาน สถานประกอบการ มูลนิธิ และ
ผู้มีจิตศรัทธาจากภายนอก เพื่อมอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ฐานะครอบครัว
ยากจน มีจานวนผู้เรียนได้รับทุนการศึกษา จานวน 34 คน จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถานประกอบการ
มูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่
1. มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน ผู้เรียนได้รับทุน จานวน 12 คน
2. มูลนิธิยุวพัฒน์
ผู้เรียนได้รับทุน จานวน 1 คน
3. มูลนิธิเอสซีจี
ผู้เรียนได้รับทุน จานวน 2 คน
4. ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม
ผู้เรียนได้รับทุน จานวน 1 คน
5. สภาสังคมสงเคราะห์
ผู้เรียนได้รับทุน จานวน 2 คน
6. บริษัท นารุ่ง จากัด
ผู้เรียนได้รับทุน จานวน 14 คน
7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ผู้เรียนได้รับทุน จานวน 5 คน
8. ทุนผู้มีจิตศรัทธา
ผู้เรียนได้รับทุน จานวน 1 คน
3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และหนังสือ มีบุคคลภายนอกมอบไว้ จานวน 4 รายการ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา
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4) ด้านการมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่ น ๆ เพื่อจัดการเรียน
การสอน โดยมีการส่งนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 และปวส.1 เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ฝึกงาน ดังนี้
สาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นปวช.2 จานวน 21 แห่ง ระดับชั้นปวส.1 จานวน 10
แห่ง
สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้นปวช.2 จานวน 42 แห่ง ระดับชั้นปวส.1 จานวน 21
แห่ง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปวช.2 จานวน 32 แห่ง ร ะ ดั บ ชั้ น ป ว ส . 1
จานวน 14 แห่ง
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นปวช.2 จานวน 24 แห่ง ระดับชั้นปวส.1
จานวน 2 แห่ง
1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการ สถานศึกษาและบุคคลต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทาให้ผู้เรียนในสถานศึกษาได้รับ การช่วยเหลือในด้าน
อุป กรณ์ ก ารเรีย นและทุน การศึ กษาเป็ น จานวนมาก สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาของผู้ เรี ย นที่ มี ปัญ หาได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการลาออกกลางคันลดลง และทางสถานศึกษามีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
ที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้เรียน ทาให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. งานมอบทุนการศึกษา
2. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริมาณ : มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน
และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ มีจานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ ทั้งหมด 9 กิจกรรม
1.3.2) เชิงคุณภาพ : มีผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. เข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชนและจิตอาสา จานวน 834 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 995 คน คิดเป็นร้อยละ 83.82 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสาในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
1) กิ จ กรรมบริ ก ารชุ ม ชน สอนฝึ ก ทั ก ษะการประดิ ษ ฐ์ ม ะกรู ด หอมใบเตย ผู้ เ รี ย น
ระดับชั้นปวช. และปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้ทากิจกรรม
2) กิจกรรมบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ เรื่อง การทาบัญชีครัวเรือนแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงยุค AI ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. สาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้ทากิจกรรม
3) กิจกรรมบริการวิชาชีพ สอนฝึก ทักษะการประดิษฐ์มะกรูดหอมใบเตย (How to
Make Pandan Bouquet) ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นผู้ทากิจกรรม
4) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ทาสีกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้ ภายในวัด
สังวรพิมลไพบูลย์ ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. สาขาวิชาการตลาด เป็นผู้ทากิจกรรม
5) โครงการ World Cleanup Day 2019 วันทาความสะอาดโลก (กิจกรรมจิตอาสา)
ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา เป็นผู้ทากิจกรรม
6) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา เป็นผู้ทากิจกรรม
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7) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล
ที่ 9 (ลูกเสือวิสามัญ) ผู้เรียนระดับชั้นปวช.1 ทุกสาขาวิชา เป็นผู้ทากิจกรรม
8) กิจกรรมจิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ” ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และ
ปวส. ทุกสาขาวิชา เป็นผู้ทากิจกรรม
9) กิจ กรรมจิ ตอาสาเพื่ อสาธารณประโยชน์ "เราท าดีด้ วยหัว ใจ" เนื่อ งในวัน เฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ผู้เรียนระดับชั้นปวช.
และปวส. ทุกสาขาวิชา เป็นผู้ทากิจกรรม
1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา ดังนี้
1) ผู้เรียนระดับชั้นปวช.2 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องการทากิจกรรมจิตอาสา จากเจ้าอาวาสวัด
สังวรพิมลไพบูลย์ จานวน 2 คน
2) ผู้ เรี ยนระดับ ชั้ นปวส.2 ได้ รับ เกี ย รติ บัต รยกย่ องการทากิจ กรรมจิต อาสาด้ านการอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม จากนายกเทศมนตรีตาบลบ้านบางม่วง จานวน 2 คน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนทุกสาขาวิชา
2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ทุกสาขาวิชา
3. โครงการ World Cleanup Day 2019 วันทาความสะอาดโลก
4.3.2 ด้ า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย ให้ ส ถานศึ ก ษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ข อง
ผู้เรียน มีจานวน 7 ชิ้นงาน งานวิจัย จานวน 5 ผลงาน และผลงานโครงการวิชาชีพระดับชั้นปวช.3 และ
ระดับชั้นปวส.2 รวมทั้งหมด 114 ผลงาน สรุปได้ดังนี้
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับปวช. และปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
จานวน 3 ผลงาน
สาขาวิชาการตลาด
จานวน 2 ผลงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและภาษาต่างประเทศ จานวน 2 ผลงาน
ผลงานวิจัย ระดับปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลงานโครงการวิชาชีพระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี
จานวน
สาขาวิชาการตลาด
จานวน

จานวน
จานวน
9
16

ผลงาน
ผลงาน

4
1

ผลงาน
ผลงาน

๑๐๒
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมผลงานระดับปวช.3

จานวน
จานวน
จานวน

20
13
58

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

ผลงานโครงการวิชาชีพระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี
จานวน 15 ผลงาน
สาขาวิชาการตลาด
จานวน 14 ผลงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 24 ผลงาน
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จานวน
3 ผลงาน
รวมผลงานระดับปวส.2
จานวน 56 ผลงาน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ซึ่งมีรางวัลที่
ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน ได้รับรางวัลทั้งหมด
จานวน 12 รางวัล โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 3 รางวัล ระดับ
เหรียญเงินหรือรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 4 รางวัล ระดับเหรียญทองแดงหรือรางวัลชนะเลิศอันดับ 3
จานวน 3 รางวัล รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล โดยถ้าแยกเป็นจานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล มีจานวนผู้เรียน
ระดับชั้นปวช. ได้รับรางวัล จานวน 24 คน ระดับชั้นปวส. จานวน 20 คน รวมทั้ง หมด 44 คน รางวัลที่
ได้รับแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ระดับสถานศึกษา ผู้เรียนระดับชั้นปวช. จานวน 24 คน ระดับชั้นปวส. จานวน 12
คน รวมทั้งหมด 36 คน
ระดับเหรียญทอง
จานวน 32 เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน
จานวน
2 เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง
จานวน
5 เหรียญ
รวมเหรียญทั้งหมด
จานวน 39 เหรียญ
ระดับจังหวัด ผู้เรียนระดับชั้นปวช. จานวน 3 คน ระดับชั้นปวส. จานวน 10 คน
รวมทั้งหมด 13 คน
ระดับเหรียญทอง
จานวน
3 เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน
จานวน 10 เหรียญ
รวมเหรียญทั้งหมด
จานวน 13 เหรียญ
ระดับชาติ ผู้เรียนระดับชั้นปวช. จานวน 24 คน ระดับชั้นปวส. จานวน 5 คน รวม
ทั้งหมด 29 คน
ระดับเหรียญทอง
จานวน 10 เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน
จานวน
4 เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง
จานวน 15 เหรียญ
รวมเหรียญทั้งหมด
จานวน 29 เหรียญ
ทั้งนี้ สถานศึกษายั ง มีก ารจัดท าโครงการประกวดโครงงานวิ ชาชี พ (Project) ตาม
หลักสูตรของทุกสาขาวิชา มีผู้เรียนได้รับรางวัล แยกตามสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นปวช.3 จานวน 9 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
ดีมาก จานวน 5 ผลงาน ระดับดี จานวน 4 ผลงาน

๑๐๓
สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้นปวช.3 จานวน 16 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับดีเยี่ยม จานวน 11 ผลงาน ระดับดีมาก จานวน 3 ผลงาน ระดับดี จานวน 2 ผลงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปวช.3 จานวน 20 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับดีเยี่ยม จานวน 10 ผลงาน ระดับดี จานวน 5 ผลงาน
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นปวช.3 จานวน 13 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับดีเยี่ยม จานวน 12 ผลงาน
สาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นปวส.2 จานวน 15 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับดีเยี่ยม จานวน 2 ผลงาน ระดับดีมาก จานวน 1 ผลงาน ระดับดี จานวน 2 ผลงาน
สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้นปวส.2 จานวน 15 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับดีเยี่ยม จานวน 14 ผลงาน ระดับดี จานวน 1 ผลงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปวส.2 จานวน 24 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับดีเยี่ยม จานวน 10 ผลงาน ระดับดีมาก จานวน 4 ผลงาน ระดับดี จานวน 4 ผลงาน
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นปวส.2 จานวน 3 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับดีเยี่ยม จานวน 1 ผลงาน ระดับดีมาก จานวน 1 ผลงาน
1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวดฯ ทุ ก คน
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสามารถนาเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลตั้งแต่
ระดับภาคขึ้นไป มาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในภาคเรียนถัดไปได้
การนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับปวช. และปวส. จานวน 7 ผลงาน ไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน จานวน 7 ผลงาน และผลงานโครงการวิชาชีพระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2
จานวน 114 ผลงาน ไปใช้ประโยชน์ในระดับต่าง ๆ ดังนี้
การนาไปใช้ประโยชน์ ระดับสถานศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี
จานวน - ผลงาน
สาขาวิชาการตลาด
จานวน 1 ผลงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 25 ผลงาน
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
จานวน 11 ผลงาน
รวมผลงานระดับปวช.3 และปวส.2 จานวน 37 ผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์ ระดับชุมชน
สาขาวิชาการบัญชี
จานวน 24 ผลงาน
สาขาวิชาการตลาด
จานวน 29 ผลงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 19 ผลงาน
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
จานวน 5 ผลงาน
รวมผลงานระดับปวช.3 และปวส.2 จานวน 77 ผลงาน
และผลงานทั้งหมด ได้นาไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของนักเรียน
2. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตรทุกสาขาวิชา

๑๐๔
2) จุดเด่น
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ถึงร้อยละ ๑๐๐
และมีผลการประเมินอยู่ ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สามารถแก้ไ ขปัญ หาของผู้เรียนที่มี ปัญ หาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการลาออกกลางคันลดลง และทางสถานศึกษามีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
ที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้เรียน ทาให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น
3) จุดที่ควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึก ษาของผู้เรียนที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในระดับที่สูงขึ้น ยังมีจานวนไม่มากนัก ซึ่งต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดและ
พัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้มากขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา ต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนและผู้เรียนในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มากขึ้น โดยการ
ให้ครูได้มีโอกาสได้เข้าเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามสาขาวิชาของตนเองให้มากขึ้น เพื่ อนามาเผยแพร่หรือสอน
ผู้เรียนให้มีการพัฒนาให้มากขึ้นต่อไป

๑๐๕

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

____________________________________________________________
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561 จานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึก ษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็น การ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
100
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
3
1
3
ด้านการอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลรวมคะแนนที่ได้
103
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 115
89.57
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านผู้เรียน
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
15

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
3
5
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
4
8
ผลรวมคะแนนที่ได้
23
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25
92.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 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)

๑๐๖
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
3
6
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
15
5
75
การศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
91
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 95
95.79
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 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)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
2
5
10
ระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
3
3
9
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
19
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25
76
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๑๐๗
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
10
12

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
5
2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
3
4
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
3
15
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
3
6
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
2
5
10
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
68
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 85
80
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 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)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
25

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
5
5
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
2
5
10
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
10
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2
5
10
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
2
5
10
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
65
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 65
100
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
 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)

๑๐๘
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
3
18
ผลรวมคะแนนที่ได้
18
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 30
60
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
2
5
10
การสอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
45
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 45
100
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 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)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3
4
12
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
12
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 15
80.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
 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)

๑๐๙
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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)

ร้อยละ
92.34
89.57
92
95.79
82.93
76
80
100
60
95
100
80
88.80

๑๑๐

ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

________________________________________________
ให้สถานศึกษานาผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ผลการดาเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก
มาศึ กษาวิเ คราะห์ เพื่อ กาหนดแผนพัฒ นาการจั ดการศึ กษาของสถานศึกษา เพื่อ ยกระดั บคุณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้อยู่ใน
ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด ดังนี้
แผนพัฒนาที่ตอ้ งการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1. แผนงานการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (V-NET)
และสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ข้ อ การประเมิ น 1.2 ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จัดทาแผนเพื่อยกระดับ
ผู้เ รี ย นและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับ ชาติ (V-NET) ให้สู ง ขึ้ น โดยการสอนพิ เศษเพิ่ม เติ มใน
รายวิชาที่ผู้เรียนต้องเข้าทดสอบ
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพทั้งภายใน
และภายนอก
ข้อการประเมิน 2.2 จัดทาโครงการเพื่อยกระดับ ผู้เรียน
และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ มี ผ ลการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ภายนอกให้สูงขึ้นในระดับยอดเยี่ยม โดยการจัดแข่งขันทักษะ
วิชาชีพภายในสถานศึกษา และส่งผู้เรียนเข้าแข่ง ขันในระดับ
ต่าง ๆ ให้มากขึ้น
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อการประเมิน 3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียนจัดทา
โครงการเพื่ อ ยกระดั บ ผู้ เ รี ย นและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ มี
จานวนผู้ส าเร็จ การศึกษาที่สูง ขึ้น โดยจั ดทากิจกรรมโฮมรู ม
กิจ กรรมติ ดตามผู้ เรี ย นในระหว่ า งเรีย น กิ จกรรมเยี่ ย มบ้ า น
และให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน เป็นต้น
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. งานการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ข้อการประเมิน 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุง รายวิชาหรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนด

๑๑๑
แผนพัฒนาที่ตอ้ งการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
รายวิชาเพิ่มเติม จัดทางานขึ้นเพื่อยกระดับครูผู้สอนและผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก สู ต รมากขึ้ น และ
สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
อาชีวศึกษา
2. งานนิเทศการสอน
3. งานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
ของครู
ข้อการประเมิน 2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ข้อการประเมิน 2.3 การจัดการเรียนการสอน
ข้อการประเมิน 2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
จัดทางานขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้ ยกระดับครูผู้สอน
และผู้ ที่เ กี่ย วข้ องให้ มีค วามรู้ ความเข้า ใจ ในด้ านการจั ดท า
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
มีการใช้สื่อการสอนที่ดี มีการจัดนิเทศการสอนกับครูผู้สอนทุก
คน เพื่อประเมินผลแผนการเรียนรู้ในการนาไปใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง
สนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ ท างานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และน า
ผลงานวิจัยไปประกวดในระดับต่าง ๆ
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ 1. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อการประเมิน 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จัดทางาน เพื่อยกระดับผู้ เรียน ให้มีจานวนผู้เรียนใน
ระบบทวิภาคีมากขึ้น รวมทั้งจัดการหลักสูตรในระบบทวิภาคี
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการเข้าร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีใ ห้
มากขึ้นด้วย
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 1. โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
สร้างสรรค์ งานวิจัย
และโครงงานของนักเรียน
ข้อ การประเมิ น 2.1 ผลงานของผู้ เ รี ยนด้ า นนวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

๑๑๒
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาที่ตอ้ งการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
จัดทาโครงการ เพื่อยกระดับผู้เรียน ให้มีความรู้ ความ
เข้ า ใจในการจั ด ท าผลงานนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น สนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นให้ ท า
ผลงานส่งเข้าแข่งขันภายในสถานศึกษาและนาผลงานที่ได้รับ
รางวัลไปประกวดในระดับต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น และสามารถนา
ผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้อา้ งอิง

หลักฐานมาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์

ประเด็นการประเมินที่ 1
ด้านความรู้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน จานวนผู้เรียนที่ผ่าน
ร้อยละจานวนผู้เรียนที่
ระดับชั้น/สาขาวิชา
เรียนครบทุกรายวิชาตาม การประเมินมาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ
โครงสร้างหลักสูตร
วิชาชีพในครั้งแรก
ระดับปวช.3
- สาขาวิชาการบัญชี
28
26
92.86
- สาขาวิชาการตลาด
56
46
82.14
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72
66
91.67
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
41
39
95.12
รวมระดับปวช.3
197
177
89.85
ระดับปวส.2
- สาขาวิชาการบัญชี
34
32
94.12
- สาขาวิชาการตลาด
35
24
68.57
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52
46
88.46
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
5
5
100.00
รวมระดับปวส.2
126
107
84.92
รวมทั้งหมด
323
284
87.93

ผลการประเมิน
ร้อยละ 87.93
เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ลาดับ

1
2
3
4

1
2
3
4

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
หลักสูตร ปวช. / พาณิชยกรรม
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ภาษาต่างประเทศ
รวมระดับ ปวช.
หลักสูตร ปวส. / บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

ประจาปีการศึกษา 2562

จานวนผูเ้ รียนที่
จานวนผูเ้ รียนที่สอบ
ลงทะเบียนเรียนครบ จานวนผูเ้ รียนที่ขาด
ผ่าน (ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละที่สอบผ่าน
ทุกรายวิชาตาม
สอบ
ระดับชาติขึ้นไป)
โครงสร้างหลักสูตร
28
56
72
41

1
12
7
2

16
13
31
30

57.14

197

22

90

45.69

34
35
52
5
126
323

2
14
13
1
30
52

26
6
21
3
56
146

76.47
17.14
40.38
60.00
44.44
45.20

23.21
43.06
73.17

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทั้งหมด =
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป =
คิดเป็นร้อยละ

323
146
45.20

ผลการประเมิน
ร้อยละ 45.20

ค่าคะแนน
1

ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

เกณฑ์การประเมิน
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตต ดด านอาชชวศศกษา (V-NET)
ระดดบประกาศนชยบดตรวตชาชชพ ชดชนปช ทชท 3 (ปวช.3) ปช การศศกษา 2562
ฉบดบทชท 8 - คค าสถตตสต ส าหรดบสถานศศกษาแยกตามเนนชอหาหลดก
รหดสสถานศศกษา 1112100099 ชนท อสถานศศกษา วตทยาลดยเทคโนโลยชวานตชบรตหารธบรกตจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ทชตท ชงด สถานศศกษา นอกเมนอง
ประเภทสถานศศกษา วตทยาลดยพณตชยการ
จดงหวดด นนทบบรช
ภาค กลาง
สด งกดด สส านดกงานคณะกรรมการสค งเสรตมการศศกษาเอกชน
วตชา : ความรรด ดดานสมรรถนะหลดกและสมรรถนะทดวท ไป ระดดบ ปวช. (51)
ระดดบ

จสานวน
ผรดเขด าสอบ

สถานศศกษา
ขนาดสถานศศกษา
ประเภทสถานศศกษา
จจงหวจด
สจงกจด
ภาค
ประเทศ

175
48,977
4,896
2,637
39,294
28,287
141,322

คะแนนเฉลชยท
( Mean )
44.03
43.37
45.01
44.08
42.99
43.67
43.63

สค วนเบชทยงเบน
มาตรฐาน
( S.D. )
9.54
9.93
10.43
10.76
10.44
9.97
9.92

คะแนนสร งสบ ด
( Max. )
70.00
81.88
78.13
79.38
82.50
82.50
82.50

คะแนนตสทาสบ ด
( Min. )
23.75
5.63
11.25
13.75
5.63
12.50
5.63

มดธยฐาน
( Median )
43.75
43.75
45.63
45.00
43.75
44.38
44.38

ฐานนตยม
( Mode )
47.50
43.75
49.38
48.13
44.38
44.38
45.63
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตต ดด านอาชชวศศกษา (V-NET)
ระดดบประกาศนชยบดตรวตชาชชพ ชดชนปช ทชท 3 (ปวช.3) ปช การศศกษา 2562
ฉบดบทชท 8 - คค าสถตตสต ส าหรดบสถานศศกษาแยกตามเนนชอหาหลดก
รหดสสถานศศกษา 1112100099 ชนท อสถานศศกษา วตทยาลดยเทคโนโลยชวานตชบรตหารธบรกตจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ทชตท ชงด สถานศศกษา นอกเมนอง
ประเภทสถานศศกษา วตทยาลดยพณตชยการ
จดงหวดด นนทบบรช
ภาค กลาง
สด งกดด สส านดกงานคณะกรรมการสค งเสรตมการศศกษาเอกชน
เนนชอหาหลดก
สสท อสารโดยใชนภาษาไทยในชทวตว
ประจจาวจนและในงานอาชทพ
สสท อสารโดยใชนภาษาอจงกฤษในชทวตว
ประจจาวจนและในงานอาชทพ
การแกนไขปจญหาในงานอาชทพโดยใชน
หลจกการและกระบวนการทางววทยา
ศาสตรร
การแกนไขปจญหาในงานอาชทพโดยใชน
หลจกการและกระบวนการทาง
คณว ตศาสตรร
ปฏวบตจ วตนตามหลจกศาสนา
วจฒนธรรม สว ทธวหนนาทททพลเมสอง
เศรษฐกวจพอเพทยง และคคานวยมอจน
พศงประสงคร
พจฒนาบบคลวกภาพและสบ ขลจกษณะ
โดยใชนหลจกการและกระบวนการ
ดนานสบ ขศศกษาและพลศศกษา
ปฏวบตจ วตนตามหลจกการในงานอาชทพ
หลจกการบรว หารงานคบณภาพ สวท งแวด
ลนอม และความปลอดภจยในการทจา
งาน
การใชนคอมพววเตอรร ระบบ
สารสนเทศ ระบบปฏวบตจ วการ
โปรแกรมสจาเรร จรร ป และอวนเทอรร
เนรต ตามหลจกการและกระบวนการ
ตามลจกษณะงานอาชทพ

คค าสถตตตจสาแนกตามระดดบ

คะแนน
เตตม

สถานศศกษา ขนาดสถานศศกษา

100.00

29.17 17.75 24.61 13.81 27.77 15.95 27.55 16.40

25.55 14.87 24.39 13.48 24.79 13.84

100.00

41.31 15.51 42.40 15.21 42.97 15.43 42.78 15.81

41.35 15.35 43.07 15.41 42.85 15.22

100.00

26.83 10.98 28.20 12.31 28.82 12.56 28.16 12.73

27.97 12.30 28.22 12.32 28.36 12.30

100.00

37.63 11.83 38.84 12.39 39.24 12.51 37.88 12.30

38.07 12.59 38.81 12.33 39.02 12.38

100.00

66.66 15.53 66.18 17.01 68.09 16.97 66.33 17.95

65.27 17.99 67.01 17.12 66.48 17.03

100.00

49.83 15.47 50.97 15.57 51.93 15.66 49.97 16.73

50.03 16.25 50.63 15.99 51.21 15.53

100.00

45.11 14.25 40.93 14.79 44.35 15.48 43.75 15.70

41.24 15.41 41.77 14.95 41.25 14.66

ประเภท
จดงหวดด
สด งกดด
ภาค
ประเทศ
สถานศศกษา
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
100.00 55.66 14.45 54.81 15.79 56.86 15.94 56.15 16.25 54.36 16.19 55.35 15.72 55.04 15.75
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตต ดด านอาชชวศศกษา (V-NET)
ระดดบประกาศนชยบดตรวตชาชชพ ชดชนปช ทชท 3 (ปวช.3) ปช การศศกษา 2562
ฉบดบทชท 8 - คค าสถตตสต ส าหรดบสถานศศกษาแยกตามเนนชอหาหลดก
รหดสสถานศศกษา 1112100099 ชนท อสถานศศกษา วตทยาลดยเทคโนโลยชวานตชบรตหารธบรกตจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ทชตท ชงด สถานศศกษา นอกเมนอง
ประเภทสถานศศกษา วตทยาลดยพณตชยการ
จดงหวดด นนทบบรช
ภาค กลาง
สด งกดด สส านดกงานคณะกรรมการสค งเสรตมการศศกษาเอกชน
เนสนอหาหลจกทททสถานศศกษาควรเรค งพจฒนาเนสทองจากคะแนนเฉลททยของสถานศศกษาตจทากวคาคะแนนเฉลททยระดจบประเทศ
1) การแกนไขปจญหาในงานอาชทพโดยใชนหลจกการและกระบวนการทางววทยาศาสตรร
2) การแกนไขปจญหาในงานอาชทพโดยใชนหลจกการและกระบวนการทางคณว ตศาสตรร
3) ปฏวบตจ วตนตามหลจกศาสนา วจฒนธรรม สว ทธวหนนาทททพลเมสอง เศรษฐกวจพอเพทยง และคคานวยมอจนพศงประสงคร
4) ปฏวบตจ วตนตามหลจกการในงานอาชทพ หลจกการบรว หารงานคบณภาพ สวท งแวดลนอม และความปลอดภจยในการทจางาน
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตต ดด านอาชชวศศกษา (V-NET)
ระดดบประกาศนชยบดตรวตชาชชพชดชนสส ง ชดชนปช ทชท 2 (ปวส.2) ปช การศศกษา 2562
ฉบดบทชท 8 - คค าสถตตสต ส าหรดบสถานศศกษาแยกตามเนนชอหาหลดก
รหดสสถานศศกษา 1112100099 ชนท อสถานศศกษา วตทยาลดยเทคโนโลยชวานตชบรตหารธบรกตจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ทชตท ชงด สถานศศกษา นอกเมนอง
ประเภทสถานศศกษา วตทยาลดยพณตชยการ
จดงหวดด นนทบบรช
ภาค กลาง
สด งกดด สส านดกงานคณะกรรมการสค งเสรตมการศศกษาเอกชน
วตชา : ความรสด ดดานสมรรถนะหลดกและสมรรถนะทดวท ไป ระดดบ ปวส. (56)
ระดดบ

จสานวน
ผสดเขด าสอบ

สถานศศกษา
ขนาดสถานศศกษา
ประเภทสถานศศกษา
จจงหวจด
สจงกจด
ภาค
ประเทศ

95
41,791
4,063
1,932
36,168
21,581
123,348

คะแนนเฉลชยท
( Mean )
41.14
40.18
42.17
41.05
41.11
40.96
40.75

สค วนเบชทยงเบน
มาตรฐาน
( S.D. )
7.28
7.79
7.99
7.88
8.26
7.91
7.90

คะแนนสส งสบ ด
( Max. )
56.88
78.13
75.63
70.63
78.75
75.63
78.75

คะแนนตสทาสบ ด
( Min. )
14.38
12.50
14.38
12.50
11.88
12.50
6.88

มดธยฐาน
( Median )
41.88
40.00
42.50
40.63
41.25
40.63
40.63

ฐานนตยม
( Mode )
39.38 *
38.75 *
42.50
39.38
38.75 *
39.38
39.38

* : มมคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตต ดด านอาชชวศศกษา (V-NET)
ระดดบประกาศนชยบดตรวตชาชชพชดชนสส ง ชดชนปช ทชท 2 (ปวส.2) ปช การศศกษา 2562
ฉบดบทชท 8 - คค าสถตตสต ส าหรดบสถานศศกษาแยกตามเนนชอหาหลดก
รหดสสถานศศกษา 1112100099 ชนท อสถานศศกษา วตทยาลดยเทคโนโลยชวานตชบรตหารธบรกตจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ทชตท ชงด สถานศศกษา นอกเมนอง
ประเภทสถานศศกษา วตทยาลดยพณตชยการ
จดงหวดด นนทบบรช
ภาค กลาง
สด งกดด สส านดกงานคณะกรรมการสค งเสรตมการศศกษาเอกชน
เนนชอหาหลดก
สสท อสารโดยใชนภาษาไทยในชมวตน
ประจจาวจนและเพสทอพจฒนางานอาชมพ
สสท อสารโดยใชนภาษาอจงกฤษในชมวตน
ประจจาวจนและเพสทอพจฒนางานอาชมพ
การแกนไขปจญหาในงานอาชมพโดยใชน
หลจกการและกระบวนการทางวนทยา
ศาสตรร
การแกนไขปจญหาในงานอาชมพโดยใชน
หลจกการและกระบวนการทาง
คณน ตศาสตรร
ประยยกตรใชนหลจกศมลธรรม จรน ยธรรม
สน ทธน หนนาทมทพลเมสอง เศรษฐกนจ และ
คคานนยมทมทพศงประสงครในงานอาชมพ
และสจงคม
พจฒนาบยคลนกภาพและสย ขลจกษณะ
โดยใชนหลจกการและกระบวนการ
ดนานสย ขศศกษาและพลศศกษา
ประยยกตรใชนหลจกการจจดการองครการ
และเพนทมประสน ทธนภาพขององครการ
และกนจกรรมบรน หารงานคยณภาพ
และเพนทมผลผลนต การเพนทม
ประสน ทธนภาพการทจางานในการ
จจดการงานอาชมพ
ประยยกตรใชนคอมพนวเตอรรและ
อยปกรณรโทรคมนาคม ระบบเครส อ
ขคายคอมพนวเตอรรและสารสนเทศ
การสส บคนนและสสท อสารขนอมมล
สารสนเทศเพสทอการจจดการอาชมพ

คค าสถตตตจสาแนกตามระดดบ

คะแนน
เตตม

สถานศศกษา ขนาดสถานศศกษา

100.00

25.74 13.86 23.92 12.45 26.73 14.18 24.82 13.69

25.54 14.03 24.57 12.81 24.38 12.77

100.00

33.79 12.24 34.63 12.78 35.16 12.66 34.65 12.68

35.02 13.04 35.26 12.83 35.45 12.93

100.00

25.63

9.63 27.57 11.27 28.09 11.71 27.37 11.34

28.07 11.80 28.27 11.69 28.15 11.61

100.00

42.71 11.18 42.06 11.75 43.59 11.39 42.61 11.47

42.71 12.19 42.75 11.88 42.64 11.86

100.00

61.15 11.93 61.09 13.18 62.41 12.73 61.87 13.00

61.56 13.28 62.31 13.15 61.77 13.10

100.00

33.65 13.00 32.38 11.88 34.72 12.45 33.41 11.65

33.62 12.26 33.25 11.90 32.89 11.98

100.00

44.53 14.18 40.90 13.86 45.49 14.10 43.17 14.21

42.49 14.36 41.45 14.26 41.38 13.84

ประเภท
จดงหวดด
สด งกดด
ภาค
ประเทศ
สถานศศกษา
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
100.00 60.95 14.22 58.76 14.98 61.17 14.78 60.37 14.62 59.76 15.07 59.70 14.90 59.28 14.96
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตต ดด านอาชชวศศกษา (V-NET)
ระดดบประกาศนชยบดตรวตชาชชพชดชนสส ง ชดชนปช ทชท 2 (ปวส.2) ปช การศศกษา 2562
ฉบดบทชท 8 - คค าสถตตสต ส าหรดบสถานศศกษาแยกตามเนนชอหาหลดก
รหดสสถานศศกษา 1112100099 ชนท อสถานศศกษา วตทยาลดยเทคโนโลยชวานตชบรตหารธบรกตจ
ขนาดสถานศศกษา กลาง
ทชตท ชงด สถานศศกษา นอกเมนอง
ประเภทสถานศศกษา วตทยาลดยพณตชยการ
จดงหวดด นนทบบรช
ภาค กลาง
สด งกดด สส านดกงานคณะกรรมการสค งเสรตมการศศกษาเอกชน
เนสนอหาหลจกทมทสถานศศกษาควรเรค งพจฒนาเนสทองจากคะแนนเฉลมทยของสถานศศกษาตจทากวคาคะแนนเฉลมทยระดจบประเทศ
1) การแกนไขปจญหาในงานอาชมพโดยใชนหลจกการและกระบวนการทางคณน ตศาสตรร
2) การแกนไขปจญหาในงานอาชมพโดยใชนหลจกการและกระบวนการทางวนทยาศาสตรร
3) พจฒนาบยคลนกภาพและสย ขลจกษณะโดยใชนหลจกการและกระบวนการดนานสย ขศศกษาและพลศศกษา
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

51

1

12200289

1349901131427

กฤตตยาณณ วงศศพตมล

47.50

ผผาน

2

12200278

1129800118991

เกษมณณ พรมแยนม

31.25

ปรรบปรร ง

3

12200276

1103703275631

ชรณนตรรนดรศ แกนวปร ญญา

56.25

ผผาน

4

12200274

1103703181165

ชรตตภา ทรรพยศประกอบ

45.63

ผผาน

5

12200275

1103703181173

ชรตตรรตนศ ทรรพยศประกอบ

43.75

ผผาน

6

12200273

1102003379611

ธนากร สต นธรศไชย

33.75

ปรรบปรร ง

7

12200293

1480501260841

ธานณ โจมแพง

53.13

ผผาน

8

12200279

1129800120685

ธารทตพยศ พรหมสร รตนทรศ

38.75

ผผาน

9

12200272

1101801151161

ธตดา อตนถา

38.75

ผผาน

10

12200281

1129901672781

นนลนณย ศ ขาวสงผา

47.50

ผผาน

11

12200282

1129901678592

นรญชตตา เลาะลาเมาะ

51.25

ผผาน

12

12200285

1139900363920

ปร ญญาพร อรผนจรนทรศ

43.13

ผผาน

13

12200295

1800600183450

พรไพลตน ศศกขะชาตต

52.50

ผผาน

14

12200284

1129901696591

พรหมมตนทรศ ชรต นทรศรรมยศ

53.13

ผผาน

15

12200292

1440700161541

พตราวรรณศ พรมสร ภาพ

39.38

ผผาน

16

12200283

1129901690738

มณณ รรตนศ มณใจกลรนล

47.50

ผผาน

17

12200290

1369900573574

เมวตกา กงชรยภภมต

54.38

ผผาน

18

12200280

1129901661924

รรผ งทตวา ยยนยาว

36.88

ผผาน

19

12200296

1809901036322

วรนนตสา สสาอางกาย

41.25

ผผาน

20

12200294

1640101376424

วตภารรตนศ ดสาดณ

48.13

ผผาน

21

12200291

1408900003041

ศตรตนภา อรผนอบ

45.00

ผผาน

ระดบบผลการทดสอบ

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200286

1180600117992

สร รรตสวดณ พรกมาก

42.50

ผผาน

23

12200277

1112100099001

สร วนร นณ วงวตไล

46.88

ผผาน

24

12200287

1189900335501

อมรรรตนศ เลปกฉลาด

25

12200299

2419901075150

อนอยใจ คสาพตลา

35.63

ผผาน

26

12200297

1809901069913

อาทตตยา พตกลร

53.13

ผผาน

27

12200288

1329000003828

อารต ตา พลอาวรธ

51.88

ผผาน

28

12200298

2120301023455

อารณ รรตนศ ตาดอยภผ

45.00

ผผาน

51

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การบบญชท) 28 คน

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 3/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

1

12200395

1329900899437

2

12200406

3

ชชท อ - สกบล

51

ระดบบผลการทดสอบ

กนกพร บรญมานนทศ

-

-

2160400023071

กนกวรรณ อรไรพรนธศ

36.88

12200381

1129901698143

กรวตชญศ แกนวจรนทรศ

-

-

4

12200384

1139800048658

กฤตพรฒนศ ไกรเวณยง

-

-

5

12200401

1670201282383

เกษศตณณ คงสณ

43.75

ผผาน

6

12200387

1160401271436

คณต ตตน จรนทปร จ

25.63

ปรรบปรร ง

7

12200361

1102003343463

จตรวรฒนศ ลณลา

38.13

ผผาน

8

12200368

1110200178765

จตรานรช ธรรมชน

-

-

9

12200359

1102003304921

จตราภา หะยณดอรอมาน

-

-

10

12200371

1129800122076

จณระศรกดตด เรย อนคสา

11

12200358

1102003070599

เจษฎาภรณศ แยนมไสว

12

12200383

1129901718047

ฉรตรชรย ลตลมสร วรรณศ

30.63

ปรรบปรร ง

13

12200364

1103703046136

ชลสต ทธตด เพปงเพชร

30.00

ปรรบปรร ง

14

12200365

1103703272942

ชตษณรพงคศ ไชยพานตช

36.88

ผผาน

15

12200355

1101501043151

ณรฐกานตศ สร ขปานกลาง

46.88

ผผาน

16

12200393

1311001324990

ทตพยศสรดา ภภบาลชยลน

-

-

17

12200391

1260401123061

ธนกฤษณศ เกผงธรญกตจ

-

-

18

12200402

1719200002449

ธนธรณศ โพธตวฒร นศ

26.25

ปรรบปรร ง

19

12200403

1730701018188

ธนวรรณ โตตะสสารรบ

44.38

ผผาน

20

12200397

1350800329711

ธนาภรณศ เรณ ยนหต น

35.63

ผผาน

21

12200390

1219900844862

ธราเทพ ปะนาทสามา

41.88

ผผาน

39.38
-

ผผาน

ผผาน
-

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 4/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

51

22

12200373

1129901648812

ธราเทพ เมฆเกลยลอน

39.38

ผผาน

23

12200362

1102003393568

ธรชชรย เมฆวตลยร

43.75

ผผาน

24

12200378

1129901690355

ธณรภรทรศ อตนทรไกร

30.63

ปรรบปรร ง

25

12200407

8560885001029

นภาวรรณ อรต ยะคสา

50.63

ผผาน

26

12200354

1100703141462

นรบดณ บภรณเกษมชรย

55.00

ผผาน

27

12200400

1539900767750

นรณ พร เพปชรสร วรรณ

23.75

ปรรบปรร ง

28

12200367

1103703368621

นรนทวรฒนศ เพณยงขรนทด

28.13

ปรรบปรร ง

29

12200357

1102001954295

ปนรดดา ศรณ สารรตนศ

56.25

ผผาน

30

12200405

2120301023561

ปร ฐวณ ปานเพชร

-

31

12200360

1102003309745

ปร นฑตตา แจผมใจ

48.75

32

12200404

1930500250006

ปานตศา ไชยเอณยด

-

-

33

12200353

1100201497520

ปต ยนรนทศ อยภสผ ร ขอาบ

-

-

34

12200394

1329900819310

พรรณต ษา เรย องรรมยศ

43.13

ผผาน

35

12200380

1129901694202

พลากร แสงสรผ ม

41.25

ผผาน

36

12200379

1129901691955

พรทธวรรณ เรย องงาม

33.75

ปรรบปรร ง

37

12200382

1129901714955

เพชรลดา มะลา

41.25

ผผาน

38

12200386

1149600057432

ไพลตน สร ขสวผาง

41.25

ผผาน

39

12200396

1350101574547

ภานรพงคศ บรวจภม

28.75

ปรรบปรร ง

40

12200385

1139900358527

เมธตนณ นตลชา

26.25

ปรรบปรร ง

41

12200370

1129800114511

ยตงล พรนธศ ยตดชรง

48.13

ผผาน

42

12200356

1101501115593

รมตดา แกนววรน

45.63

ผผาน

ระดบบผลการทดสอบ

ผผาน

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 5/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

51

43

12200374

1129901658940

รรตตตกานตศ ไขแสง

51.25

ผผาน

44

12200389

1209702023471

วรกรนตศ นตลมนวล

31.25

ปรรบปรร ง

45

12200398

1368600001205

วตชาญ รรกงาม

41.88

ผผาน

46

12200372

1129900573029

วตชตดา ครร ฑธา

26.88

ปรรบปรร ง

47

12200376

1129901683103

ศตตา จรยน จรนล

36.25

ผผาน

48

12200388

1200101814468

ศตวะพร คสาเถยลอน

37.50

ผผาน

49

12200392

1269500002112

สร ภทร รา นผวมนตวงษศ

44.38

ผผาน

50

12200352

1100200761860

สร ภทร รา อาญาเมยอง

47.50

ผผาน

51

12200375

1129901680325

สร ภาพร กผองแกนว

33.75

ปรรบปรร ง

52

12200366

1103703304836

สร วฒร ชรย สะเกษ

36.25

ผผาน

53

12200369

1120500079525

เสาวนณย ศ นรศรณ

38.13

ผผาน

54

12200377

1129901689080

เสาวภาคยศ ศรณ ดวม

39.38

ผผาน

55

12200363

1103100723390

อมรทรต มณณ วรรณ

30.00

ปรรบปรร ง

56

12200399

1480900126340

อรอนงคศ ไชยหมยลน

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การตลาด) 56 คน

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 6/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200622

1559900406277

กมลทตพยศ สร ขยตงล

45.63

ผผาน

2

12200620

1418000008313

กฤชนรนตศ รรตนเสนศรณ

47.50

ผผาน

3

12200576

1102003349071

กฤษณะ ตรลา

41.88

ผผาน

4

12200587

1120300128565

กวตนทตพยศ นาคเกษม

51.88

ผผาน

5

12200604

1129901685246

กรณฑรรตนศ เมณลยนแมนน

55.00

ผผาน

6

12200617

1319900803707

กรมพล พรวเจรต ญ

28.13

ปรรบปรร ง

7

12200571

1102003126250

กตตตตศกร ดตด สนทนา

53.75

ผผาน

8

12200613

1139900350640

คมสรน ทองสร ข

44.38

ผผาน

9

12200603

1129901682867

คมสรน บสารร งศรณ

33.75

ปรรบปรร ง

10

12200624

1720800138378

จตรพร กบสภ งเนตน

41.88

ผผาน

11

12200563

1100201651693

จรต ยา ทรบทตม

28.13

ปรรบปรร ง

12

12200599

1129901652852

จรกรกฤษณศ แยนมรรผ ง

41.25

ผผาน

13

12200615

1169800240397

จารร พงศศ หอมเชนาเจรต ญ

25.00

ปรรบปรร ง

14

12200597

1129800123706

จตราภรณศ เลขนอก

28.75

ปรรบปรร ง

15

12200573

1102003320242

จณรายร ไชยมาต

45.00

ผผาน

16

12200569

1101801208295

ชรยสต ทธตด แกนวแดง

50.00

ผผาน

17

12200590

1120500090120

ชรลณพร พรหมเกตรจนร ทรศ

37.50

ผผาน

18

12200596

1129800121886

ฐานทรพ กองสมตง

38.75

ผผาน

19

12200577

1102003373249

ณภรทร ระภานรสตทธตด

48.75

ผผาน

20

12200625

1739901944637

ณรฏฐพล พรมผ พรนธศ

31.88

ปรรบปรร ง

21

12200616

1220900011471

ณรฐกตตตตด มรกต

43.13

ผผาน

51

ระดบบผลการทดสอบ

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 7/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200580

1104200171586

ณรฐดนรย หนภเนตร

23

12200614

1139900373411

ณรฐปครลภศ ทองสายศร

24

12200595

1129800120111

ณรฐพรฒนศ แจผมบรญมณ

37.50

ผผาน

25

12200612

1129901733968

ณต ชาภรทร เพณยรทวณวรชรย

43.13

ผผาน

26

12200558

1100201583710

ดนรยเมธ ทรงสร วรรณ

40.63

ผผาน

27

12200575

1102003341584

ดวงกมล อผวมอผอง

55.00

ผผาน

28

12200584

1120300126376

ไตรทศ ผนศกรรมยศ

49.38

ผผาน

29

12200592

1129700220386

ทตนภรทร โกญจนาท

-

-

30

12200627

1859400001062

ธนพล รวงผศลง

-

-

31

12200586

1120300128531

ธนวรฒต รากแกผน

36.88

ผผาน

32

12200600

1129901655550

ธนรชชา สต นธรสอาด

43.75

ผผาน

33

12200619

1368400008699

ธรนธตวาพร อผองจสาปา

52.50

ผผาน

34

12200628

2310900020214

นพรรตนศ สรงผรน

36.25

ผผาน

35

12200608

1129901705727

นรชชานรนทศ สร วรรณหงษศ

32.50

ปรรบปรร ง

36

12200581

1104300423021

นรฐพงษศ จรกรพล

43.75

ผผาน

37

12200607

1129901700997

นรฐาภรณศ บรญรอด

42.50

ผผาน

38

12200574

1102003320749

นรทธพงศศ แซผโปผ ว

42.50

ผผาน

39

12200560

1100201620186

ปฏตภาณ มตลงพรนธรศ

46.88

ผผาน

40

12200602

1129901680082

ปนรสพงษศ อตนสวผาง

26.25

ปรรบปรร ง

41

12200583

1120300123849

ปร ญญา โกมลานนทศ

29.38

ปรรบปรร ง

42

12200570

1101801224983

ปาณรสมศ เงตนนวม

40.63

ผผาน

51
33.13
-

ระดบบผลการทดสอบ
ปรรบปรร ง
-

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 8/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

43

12200559

1100201608844

ปานทตพยศ อนนศตรต

50.00

ผผาน

44

12200565

1100801409711

ปต ยะนรนทศ ปลภกปลยลมศรกดตด

47.50

ผผาน

45

12200610

1129901722621

พรต ษฐศ พตมพศทอง

45.00

ผผาน

46

12200578

1103100715265

พรชรพร ดณศรณ

47.50

ผผาน

47

12200561

1100201629191

ภภวดล ศตรตสาส ราญ

38.75

ผผาน

48

12200594

1129800120103

ไมตรณ รรกคสา

33.13

ปรรบปรร ง

49

12200585

1120300128182

วชตราพรรณ แกนวสมนศก

43.75

ผผาน

50

12200589

1120300130748

วรรณลภา อตนถามาละ

-

51

12200572

1102003257443

วรวตช บรญธรรม

48.75

ผผาน

52

12200621

1469900569266

วรากร ผนศกรรมยศ

43.13

ผผาน

53

12200601

1129901660961

วรต นทร ดนวงธตวงศศ

30.63

ปรรบปรร ง

54

12200562

1100201637470

วรชรพงษศ เจณยวพงษศพตพฒร นศ

46.25

ผผาน

55

12200567

1101501155145

วรชระ ฤกษศลกร ษณณ

36.88

ผผาน

56

12200605

1129901688580

วรชราภรณศ อยภสผ บาย

48.75

ผผาน

57

12200593

1129701257216

วตภาวณ นาคโมรา

58

12200566

1100801409915

โศภตษฐศ วอนสกรล

47.50

ผผาน

59

12200609

1129901714963

สมเจษฎศ พศลงกระจผาง

53.13

ผผาน

60

12200591

1129600008954

สมหวรง จรตตรวงคศ

39.38

ผผาน

61

12200568

1101801171332

สหรรฐ อรผนชผวง

47.50

ผผาน

62

12200626

1768900000863

สต ทธต ทองจรนทรศ

53.13

ผผาน

63

12200618

1339000009389

สต ทธตเดช แดงวงษศ

30.63

ปรรบปรร ง

51

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 9/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

51

ระดบบผลการทดสอบ

64

12200598

1129901621957

สต รวตชญศ งามสร ทธา

-

-

65

12200623

1559900419344

สร กฤษฏตด หลสาเอณลยม

57.50

ผผาน

66

12200606

1129901692650

สร ทธตภทร ร บรญมณ

42.50

ผผาน

67

12200611

1129901726198

สร นทรา ทามาลณ

31.25

ปรรบปรร ง

68

12200582

1104300466979

เสาวรรกษศ ดสาดณ

69

12200588

1120300130721

อนรวฒร นศ ปร ทมานนทศ

70.00

ดณเยณยล ม

70

12200579

1103703212575

อภตสตทธตด สายปต ง

33.13

ปรรบปรร ง

71

12200564

1100401066328

อรกษรเดช กาดกลนา

54.38

ผผาน

72

12200629

2431000042131

ฮรสนา ตาสวผาง

47.50

ผผาน

-

-

รวมสาขาพาณวชยกรรม (คอมพววเตอรร ธบรกวจ) 72 คน

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 10/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (ภาษาตส างประเทศ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200663

1609900499819

กรญญารรตนศ มรกดาวรรณ

49.38

ผผาน

2

12200632

1100201610504

กรมปนาท ปานเพปชร

64.38

ผผาน

3

12200637

1102003288454

กตตตมา สร ลตนทาบภรณศ

60.00

ผผาน

4

12200668

1738700003532

กรสรมา อรนนาคะ

35.00

ผผาน

5

12200660

1430501473364

ครองขวรญ ผาดผานแกนว

53.75

ผผาน

6

12200645

1119500015061

ชลตต ถนอมกลผอม

-

-

7

12200648

1129901644906

ชตณา มณภภผ

-

-

8

12200670

1869900388811

ชตษณรพงศศ ชรมวรฐายณ

53.13

ผผาน

9

12200672

2129901091115

ฐตตตพร คงรอด

45.63

ผผาน

10

12200639

1102003337099

ทตวาพร แสนสองเมยอง

52.50

ผผาน

11

12200666

1719900592133

ธนกร พรายแสง

58.13

ผผาน

12

12200636

1102003175421

ธราธร ไมผลยมหลง

68.75

ดณเยณยล ม

13

12200644

1104200231635

ธาวตตา คสาหอม

51.88

ผผาน

14

12200638

1102003290718

นตชนรนทศ โนยราษฎรศ

42.50

ผผาน

15

12200671

2120301023315

นรชจรณ ศรณ พตพฒร นศ

48.13

ผผาน

16

12200657

1149900676715

ปร ณฑตกา ชยลนชอบ

57.50

ผผาน

17

12200643

1104200103009

ปารต ชาตต เขณยนสรนเทณยะ

60.00

ผผาน

18

12200669

1809800167987

พลอยพรรณ อตนนรพฒร นศ

42.50

ผผาน

19

12200647

1129800120081

พรชรต ดา แกนวเกปบคสา

62.50

ผผาน

20

12200650

1129901667639

พตชญศสตนณ ดอเลาะ

64.38

ผผาน

21

12200658

1330501433231

พตมพศนารา บวรวรชระสต รตกลร

40.00

ผผาน

51

ระดบบผลการทดสอบ

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 11/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

พาณวชยกรรม (ภาษาตส างประเทศ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200634

1100401106311

พตมพศอปร สร โชคชตนธนฉรนทศ

61.88

ผผาน

23

12200654

1139600132060

พตยาดา จภมมณณ ย ศ

41.25

ผผาน

24

12200667

1729900574704

ภรทรลดา ทรงงาม

47.50

ผผาน

25

12200665

1709901364304

ภรสรา จาอผอน

34.38

ปรรบปรร ง

26

12200662

1440601319154

รรตตตยา คสาหงษา

51.25

ผผาน

27

12200656

1141201229488

วรรณวตภา เขปมทตพยศ

45.00

ผผาน

28

12200652

1129901679742

วารต นณ ชสาหผวง

43.13

ผผาน

29

12200659

1348500012248

วณรกตจ โกสต นนร ทศ

55.00

ผผาน

30

12200651

1129901671601

วรฒตนนร ทศ ทองสณ เมยอง

57.50

ผผาน

31

12200635

1101801189185

ศศตธร แกนวตรน

55.00

ผผาน

32

12200640

1102003340898

ศรภวรฒนศ ขสาโต

41.88

ผผาน

33

12200642

1103100724230

สกรณตลา วงศศวราพรนธศ

51.25

ผผาน

34

12200664

1659600001904

สายชล สณ กลสลา

54.38

ผผาน

35

12200641

1102003368890

สร ทธตพงษศ ชรยบรญยยน

60.63

ผผาน

36

12200653

1129901696604

สร ธตดา สะและสกรล

48.75

ผผาน

37

12200655

1139900321011

สร ภาพร ดสาแพร

51.88

ผผาน

38

12200646

1129700194725

สร รตยา สรนอยสลรบ

69.38

ดณเยณยล ม

39

12200633

1100201623657

อภตสตทธตด พภลเผผา

54.38

ผผาน

40

12200661

1440601301972

อรต ญา จรนบรวลา

47.50

ผผาน

41

12200649

1129901658761

อาภรสรา เทศนนทศ

40.63

ผผาน

51

ระดบบผลการทดสอบ

รวมสาขาพาณวชยกรรม (ภาษาตส างประเทศ) 41 คน
หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 12/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน
รวมทบชงหมด 197 คน

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 13/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน
รายชชท อเดดกพวเศษไมส นสามาควดคส าสถวตว

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

-

-

-

ชชท อ - สกบล
-

ประเภทเดดกพวเศษ
-

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 14/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

รายชชท อนบกเรทยนททไท มส นสามาควดคส าสถวตว กรณท ไมส ฝนกระดาษคสาตอบ หรช อ เขด าสอบรอบพวเศษ หรช อ เขด าสอบโดยททโท รงเรทยนไมส ไดด แจด งรายชชท อ (walk in)
ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

-

-

-

ชชท อ - สกบล
-

ววชา
-

หมายเหตร : กรณณ ทณลพบคะแนนเปป นเครยล องหมาย * หรย อ x กรร ณาตตดตผอ สทศ.
ชยลอวตชากรร ณาตรวจสอบรายละเอณยดทณลหนนาสร ดทนายของรายงาน
วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 15/15

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

รายละเอทยดววชา
รหบสววชา
51

ชชท อววชา
ความรภ นดาน นสมรรถนะหลรกและสมรรถนะทรวล ไป ระดรบ ปวช.

คะแนนเตดม
100.00

วรนทณล 13/03/2020 10:00:05

หนนา 1/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200236

1102002202670

กนกภรณณ จจาปาทอง

47.50

ผผาน

2

12200235

1101501053261

กนกวรรณ ใจแกนว

43.13

ผผาน

3

12200238

1102003018171

กกญญารกตนณ ยยภย ภผ

39.38

ผผาน

4

12200243

1103703004581

กกลยรกตนณ ชผวงชภ

44.38

ผผาน

5

12200252

1129900562230

กกลยา ทองดนวง

41.88

ผผาน

6

12200261

1470801344799

จจมพพตา สมบกตพดย

45.00

ผผาน

7

12200245

1129700197198

ฐพตพกาญจนณ ยศกจล

41.25

ผผาน

8

12200259

1451000275307

ณกฐกานตณ แสงจกนดา

40.00

ผผาน

9

12200260

1459900697094

ดรจ ณย ยานภ

46.88

ผผาน

10

12200253

1129901583401

ดารารกตนณ บจญมาก

41.88

ผผาน

11

12200233

1100801251661

ทพฆมก พร ชาครตระกภล

12

12200250

1129900451713

ธพดารกตนณ แดงมณย

46.88

ผผาน

13

12200255

1309801337601

ธยรนาฏ อดทน

32.50

ปรกบปรจ ง

14

12200264

1749900675721

นกดดา ตาลงาม

47.50

ผผาน

15

12200258

1450700278260

นาถวดย มาตนาเรย ยง

30.63

ปรกบปรจ ง

16

12200249

1129900236774

นพภาวรรณ ชผางสอน

41.25

ผผาน

17

12200248

1129900219845

เบญจพร จกนทรณเถถยอน

42.50

ผผาน

18

12200240

1103702567761

พรนพภา มผวงสาย

50.00

ผผาน

19

12200239

1102003097586

ฟารย ดา พพมพณคาจ ไหล

45.63

ผผาน

20

12200234

1101100218391

มพยงขวกญ นาหกวนพน

42.50

ผผาน

21

12200257

1420900251985

ยจภารกตนณ ชกยปก ญหา

46.25

ผผาน

56

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 2/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200231

1100201500148

วณพ ฐา สจ นเทยยน

44.38

ผผาน

23

12200254

1249900570533

วรางคณา ทาสย

50.63

ผผาน

24

12200244

1104300155841

วรพ นทร นาทอง

44.38

ผผาน

25

12200263

1629900505151

วกนวพสา สกงขณปาน

45.63

ผผาน

26

12200247

1129800113034

วาสพ ฐฐย เกลยยวทอง

46.25

ผผาน

27

12200242

1103702891100

วพภาวรรณ อผอนสวผาง

38.75

ผผาน

28

12200256

1409700150997

วพไลวรรณ เสมอหนนา

39.38

ผผาน

29

12200262

1490600063202

ศพรพณญา คจาปาน

44.38

ผผาน

30

12200246

1129800100293

สารพ ศา ทองสจ ข

42.50

ผผาน

31

12200251

1129900525849

สจ ชญา ศรย ดย

42.50

ผผาน

32

12200241

1103702885657

สจ ภาภรณณ ทจกขนพโรธ

42.50

ผผาน

33

12200232

1100201527445

สจ วดพ า เตปมใจ

41.88

ผผาน

34

12200237

1102002944706

อรอจมา ประเสรพ ฐศรย

56

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การบบญชท) 34 คน

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 3/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200366

1129900561420

กนกพร อพนสกจล

36.25

ผผาน

2

12200354

1103900058960

กฤตเมธ แมนนศพรพพรหม

39.38

ผผาน

3

12200370

1350100455137

กพตตพภภมพ ประทจมเหมถอน

-

-

4

12200368

1250100397871

กจลนพภา อกครณย บวร

-

-

5

12200367

1191200016596

ขนพษฐา พลทอง

36.25

ผผาน

6

12200375

1770200111363

จพรกศยา อกดแสง

36.25

ผผาน

7

12200359

1129900263119

จพราพร ปานปพย น

-

-

8

12200371

1451200060291

จจไรวรรณ จกนระวกฒนณ

-

-

9

12200347

1101500992221

ชนกชนมณ มงคลมะไฟ

14.38

ปรกบปรจ ง

10

12200349

1102003087599

ชายระวกณ ตาดครนาม

41.25

ผผาน

11

12200372

1459900446482

ฐาปนย พรมเลพศ

-

-

12

12200346

1101401171602

ณกฐชยา จกนทรณศรย ทอง

-

-

13

12200344

1100201437021

ณกฐพงษณ ดยใจ

-

-

14

12200357

1120500084928

ณพ รชา นรารกตนณ

15

12200351

1102900027761

นนทณนทย คงคลนาย

16

12200361

1129900455964

นพศารกตนณ แกนวจภ

39.38

ผผาน

17

12200352

1103702851493

ปรพ ญา เกยยรตพจาจ นงคณ

34.38

ปรกบปรจ ง

18

12200376

1805500001494

ปพ ยะพงศณ ศรย ภภผทอง

-

-

19

12200355

1120300088873

พนพดา มกงย มย

-

-

20

12200362

1129900476473

ภวรกญชนณ กจายานบจรย

-

-

21

12200353

1103703103539

ภกคพร พกนธจ

56

41.25
-

37.50

ระดบบผลการทดสอบ

ผผาน
-

ผผาน

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 4/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

22

12200358

1120500087552

ภกทราวดย รกตนไพบภลยณ

45.63

ผผาน

23

12200363

1129900509843

วรรณณนภา อากาศโสภา

25.00

ปรกบปรจ ง

24

12200348

1102003060488

วรรณภา แกนววพเศษ

38.13

ผผาน

25

12200374

1709900752050

วรางคณา ฮกฮนประเสรพ ฐ

50.63

ผผาน

26

12200356

1120500084880

วกนวพสาขณ เพปชรเขยยว

22.50

ปรกบปรจ ง

27

12200350

1102003146196

ศศพนจช สกงขณเงพน

26.88

ปรกบปรจ ง

28

12200377

1860400122601

สพ รพวรรณ ไชยศพรพ

28.13

ปรกบปรจ ง

29

12200364

1129900531342

สจ รกสวดย แสงชภ

30

12200369

1279900129390

หทกยกาญจนณ แผผนผา

31

12200373

1609700189794

อนจภาพ พพทกก ษณดาจ รงกจล

32

12200365

1129900554911

อกมพรพรรณ ภพรมสจ ข

43.13

ผผาน

33

12200345

1100201481518

อาณกฐชกย ตผายเทศ

37.50

ผผาน

34

12200343

0520789004092

อจาเอนย ตาสกงฆณ

36.88

ผผาน

35

12200360

1129900355285

ฮรพ นทรณ เลยยยมอยภผ

56

42.50
-

-

ระดบบผลการทดสอบ

ผผาน
-

-

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การตลาด) 35 คน

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 5/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200473

1100501446459

กนกพร ยอดจพจว

53.75

ผผาน

2

12200488

1119700047994

กพตพพงษณ นพตยประภา

45.00

ผผาน

3

12200518

1749800258797

เขมพกา พจมผ จกนทรณ

31.25

ปรกบปรจ ง

4

12200484

1102003158160

จพรวกสสณ จพรอาภากจล

46.25

ผผาน

5

12200477

1100801337884

จพรศกกดพด แซผตฮ งก

6

12200497

1129900427219

จจฑารกตนณ มยคลองโยง

39.38

ผผาน

7

12200496

1129900415202

เจนจพรา นผวมหนภ

45.00

ผผาน

8

12200474

1100701764829

โชตพวทพ ยณ ชาตพธยรเกยยรตพด

9

12200507

1199600250291

ฌาครพ ต สงผาศรย

39.38

ผผาน

10

12200480

1102002358467

ณกฐชญา ไชยะ

37.50

ผผาน

11

12200515

1650401171194

ณกฐนนทณ เกลยฮยงมน

-

12

12200487

1104800002025

ณกฐวจฒพ ประทจมทอง

35.00

ปรกบปรจ ง

13

12200495

1129900398456

ทศพร หรกยงเลปก

45.00

ผผาน

14

12200498

1129900487238

ธนากร ยพมฮ ดย

-

-

15

12200513

1579900833710

ธวกชชกย อกงศจธานพนทรณ

-

-

16

12200469

1100201291662

ธยระพงศณ ดวงพจฒ

40.63

ผผาน

17

12200508

1199600250844

นกชจพรา กลพยนอกงกาบ

37.50

ผผาน

18

12200506

1199600210745

นกฐสจ ดา กลพยนอกงกาบ

40.63

ผผาน

19

12200512

1409800321530

นกธยจทธ พาละพล

41.25

ผผาน

20

12200517

1730201347000

บจญฤทธพด สพ งหณโต

36.25

ผผาน

21

12200504

1150500052244

ปฏพภาณ ปานทอง

51.88

ผผาน

56

-

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

-

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 6/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

56

22

12200505

1189900282181

ประภกสสร มกนย พจด

43.75

ผผาน

23

12200509

1229900882551

ปาลพตา ทกบเอยยยม

40.63

ผผาน

24

12200472

1100401010659

ปพ ยะพร บกวสมบภรณณ

25

12200510

1319900662674

ปพ ยะพร โสมะมย

41.25

ผผาน

26

12200520

3102200247412

ปพ ยาภรณณ นพลวงศณ

40.00

ผผาน

27

12200490

1120300095616

พรเทพ ชนางอยภผ

28

12200519

2200401024088

พพจพตรา ไตรสจ ธา

51.25

ผผาน

29

12200501

1129900570518

พพพฒก นณ โพธพดกลพยน

38.13

ผผาน

30

12200499

1129900499686

พยรกนธร เนากลาง

31.88

ปรกบปรจ ง

31

12200485

1103702588776

เพชรประทาน ผลนนอย

31.88

ปรกบปรจ ง

32

12200481

1102003095265

เพชรรกตนณ ปนอมขาว

45.00

ผผาน

33

12200511

1329900915955

ภกคจพรา พวงขจร

38.75

ผผาน

34

12200476

1100702894416

ภาสพงศณ จรพ ยธรรมกพตตพ

-

-

35

12200471

1100201497805

ภจมรพ นทรณ พรมเอยยยม

-

-

36

12200483

1102003117625

มรกต จกนทสาร

56.88

ผผาน

37

12200514

1640100296966

มกทนา เพปชรทอง

44.38

ผผาน

38

12200516#

1730201327726

เมษา ชกยมงคล

11.25

ปรกบปรจ ง

39

12200486

1103702886548

ยศพล จจานงคณพนก ธณ

48.75

ผผาน

40

12200489

1120300064028

รกตนา คนตรง

49.38

ผผาน

41

12200475

1100702805774

รจผ งรกตนณ ทองฉจยา

48.13

ผผาน

42

12200491

1120500084731

วรพล สดทรกพยณ

51.88

ผผาน

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
เครถย องหมาย # หมายถถงคะแนนบางวพชาของนกกเรย ยนไมผถภกนจาไปคพดคผาสถพตพ

-

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

-

วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 7/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรร ธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

43

12200479

1101801005432

44

12200478

45

ชชท อ - สกบล

56

ระดบบผลการทดสอบ

วสกนตณ อจรารกกษณ

-

-

1101500711184

ศพวฒก นณ จพนดาวงษณ

-

-

12200492

1120500086823

สจ รยรกตนณ กพตพภทก รณถาวร

43.75

ผผาน

46

12200503

1139600079436

อนจวรรตนณ แกนวหพ นแดง

20.00

ปรกบปรจ ง

47

12200494

1129800113191

อนจสรา อารย ฮภเซปน

33.75

ปรกบปรจ ง

48

12200500

1129900563414

อกครพล เขถยอนนอก

47.50

ผผาน

49

12200470

1100201492421

อกญชลพกา นนอยสกงขณ

-

50

12200502

1129901622406

อาทพตยณ ดพเรกศรย

51

12200482

1102003116190

เอกวกสสณ อจลพศนกนทณ

52

12200493

1129800111759

ฮภดา วกงสตกง

48.13
44.38

ผผาน
ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรร ธบรกวจ) 52 คน

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 8/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

สาขาววชา :

บรวหารธบรกวจ (ภาษาตส างประเทศธบรกวจ)

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

ชชท อ - สกบล

1

12200527

1329900941476

ขวกญจพรา ชาวนา

45.63

ผผาน

2

12200525

1103702606944

ปรมกตถณ แสงประไพ

28.13

ปรกบปรจ ง

3

12200524

1100201501942

ปรพ ชาตพ สจ ขคง

54.38

ผผาน

4

12200526

1103702818976

วพธวพทยณ เงพนรวง

41.88

ผผาน

5

12200528

2450201037231

เอกพงษณ สพ งหณทองหนาว

56

-

ระดบบผลการทดสอบ

-

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (ภาษาตส างประเทศธบรกวจ) 5 คน
รวมทบชงหมด 126 คน

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 9/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน
รายชชท อเดดกพวเศษไมส นสามาควดคส าสถวตว

ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

-

-

-

ชชท อ - สกบล
-

ประเภทเดดกพวเศษ
-

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 10/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

รายชชท อนบกเรทยนททไท มส นสามาควดคส าสถวตว กรณท ไมส ฝนกระดาษคสาตอบ หรช อ เขด าสอบรอบพวเศษ หรช อ เขด าสอบโดยททโท รงเรทยนไมส ไดด แจด งรายชชท อ (walk in)
ลสาดบบ

เลขททนท บทงสอบ

เลขประจสาตบวประชาชน

1

12200516

1730201327726

ชชท อ - สกบล
เมษา ชกยมงคล

ววชา
56

หมายเหตจ : กรณย ทยพบคะแนนเปป นเครถย องหมาย * หรถ อ x กรจ ณาตพดตผอ สทศ.
ชถยอวพชากรจ ณาตรวจสอบรายละเอยยดทยยหนนาสจ ดทนายของรายงาน
วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

หนนา 11/11

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว ดด านอาชทวศศกษา (V-NET)
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสส ง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2) ปท การศศกษา 2562
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 านบกงานคณะกรรมการสส งเสรวมการศศกษาเอกชน

รายละเอทยดววชา
รหบสววชา
56

ชชท อววชา
ความรภ นดาน นสมรรถนะหลกกและสมรรถนะทกวย ไป ระดกบ ปวส.

คะแนนเตดม
100.00

วกนทยย 13/03/2020 10:02:41

ประเด็นการประเมินที่ 2
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
1.3 ผูเ้ รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ลาดับ
1
2
3
4

หลักสูตร ปวช./ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/
สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ภาษาต่างประเทศ
รวมระดับ ปวช.

จานวน
จานวนนักเรียนที่
นักเรียน
ประกอบอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
3
3
3
3

3
8
2
1

100.00
266.67
66.67
33.33

12

14

116.67

จานวน
จานวนนักเรียนที่
ลาดับ หลักสูตร ปวส./ประเภทวิชา บริหารธุริจ /สาขาวิชา นักเรียน
ประกอบอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
1
2
3
4

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ร้อยละ

ร้อยละ

รวมระดับ ปวส.

4
3
3
3
13

8
0
4
5
17

200.00
0.00
133.33
166.67
130.77

รวมทั้งสิ้น

25

31

124

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ =

31

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. กลุ่มเป้าหมาย =

25

คิดเป็นร้อยละ

124

หมายเหตุ ผลการประเมินศูนย์บม่ เพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน

ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว

ค่าคะแนน
5

ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
ร้อยละ 70.00 - 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
ร้อยละ 60.00 - 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
ร้อยละ 50.00 - 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว

5
4
3
2
1

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนทีไ่ ด้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน

ระดับชั้น/สาขาวิชา

จานวน
ผู้เรียน
ร้อยละของ
ทัง้ หมด (10
ระดับ
ระดับ
ระดับ
มิ.ย.2562) สถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ นานาชาติ รวมทัง้ หมด จานวนผู้เรียน
ทีไ่ ด้รับรางวัล

ปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมปวช.1
ระดับปวช.2
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมปวช.2
ปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมปวช.3
รวมระดับปวช.1-3
ปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมปวส.1
ปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

39
65
88
31
223
37
68
78
33
216
35
76
99
43
253
692

1
3
14
4
22

1

1

1
2
1

1

1

4

13
5
3

3
2

1

2
2
1

21

5

1

5

6

2

0

1
6
16
5
28

2.56
9.23
18.18
16.13
12.56

0

0
18
7
7
32

0.00
26.47
8.97
21.21
14.81

0
0

8
1
23
0
32
92

22.86
1.32
23.23
0.00
12.65
13.29

0

12
21
21
11
65

28.57
40.38
51.22
84.62
43.92

4

11.43

1
9

14
20
63

2
8

0
2

42
52
41
13
148

5
13
14
6
38

4
4

3

8

2
5

35

4

10
19
3
1
7
3
14

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนทีไ่ ด้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน

ระดับชั้น/สาขาวิชา

สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมปวส.2
รวมระดับปวส.1-2
รวมทั้งหมด

จานวน
ผู้เรียน
ร้อยละของ
ทัง้ หมด (10
ระดับ
ระดับ
ระดับ
มิ.ย.2562) สถานศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ นานาชาติ รวมทัง้ หมด จานวนผู้เรียน
ทีไ่ ด้รับรางวัล
51
64
5
155
303
995

6
1
4
15
53
116

1
1
2
10
18

2
3
1
1
6
8

มีการประกวดภายในและได้รับรางวัลระดับชาติ

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
4

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
5
ดีเลิศ
4
ดี
3
ปานกลาง
2
กาลังพัฒนา
1

ผลการประเมิน

1
6
20
39

0
0
0

9
5
6
24
89
181

17.65
7.81
120.00
15.48
29.37
18.19

ประเด็นการประเมินที่ 3
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ลาดับ
1
2
3
4

หลักสูตร ปวช. /ประเภทวิชา พาณิชยกรรม /
สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศ
รวมระดับ ปวช.

ลาดับ
1
2
3
4

หลักสูตร ปวส. /ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ /
สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ปีการศึกษา 2560

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

72
72
91
33
268

28
43
50
38
159

38.89
59.72
54.95
115.15
59.33

จานวนผู้เรียนแรกเข้า
ปีการศึกษา 2561

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

48
43
59
8
158
426

32
26
34
5
97
256

66.67
60.47
57.63
62.50
61.39
60.09

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น =
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา =
คิดเป็นร้อยละ

256
426
60.09

ผลการประเมิน
ร้อยละ 60.09

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.2 ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์
จานวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.
จานวนนักเรียนที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูตร ปวช.
ลาดับ
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
/ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
1 การบัญชี
39
37
35
111
39
37
35
111
2 การตลาด
65
68
76
209
64
68
75
207
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
88
78
99
265
88
78
98
264
4 ภาษาต่างประเทศ
31
33
43
107
31
33
43
107

ลาดับ
1
2
3
4

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

รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

223
216
253
223
216
253
จานวนนักเรียนระดับชั้น ปวส.
ปวส.1
ปวส.2
42
35
52
51
41
64
13
5

148
148
371

155
155
371

692
692

222
216
251
222
216
251
จานวนนักศึกษาที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์
รวมทั้งสิ้น
ปวส.1
ปวส.2
77
41
33
103
52
44
105
41
55
18
13
5

303
303
995

147
147
369

137
137
353

251

689
689
รวมทั้งสิ้น
74
96
96
18

284
284
973

หมายเหตุ จานวนนักเรียน - นักศึกษา ข้อมูลจากงานทะเบียน วันที่ 10 มิ.ย.2562
จานวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช. จานวน
จานวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. จานวน
รวมจานวนนักเรียน - นักศึกษา ทั้งสิ้น

692
303
995

จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จานวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รวมจานวนนร.-นศ.ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.79

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 5 (ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ฯ หรือมีผลประเมินกิจกรรม อวท.
ระดับองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค)

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

มีผลการประเมินตามข้อ 4 (ผู้เรียนร้อยละ 80-89.99 มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ฯ หรือมีผลประเมินกิจกรรม อวท.
ระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง ในระดับภาค)

4

ดีเลิศ

เกณฑ์การประเมิน

689 คิดเป็นร้อยละ
284 คิดเป็นร้อยละ
973 คิดเป็นร้อยละ

99.57
93.73
97.79

ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 3 (ผู้เรียนร้อยละ 70-79.99 มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ฯ หรือมีผลประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด)

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

มีผลการประเมินตามข้อ 2 (ผู้เรียนร้อยละ 60-69.99 มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ฯ หรือมีผลประเมินกิจกรรม อวท.
ระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง ในระดับจังหวัด)

2

ปานกลาง

มีผลการประเมินตามข้อ 2 (ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ฯ หรือมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตามแนวทาง อวท.

1

กาลังพัฒนา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีงำนทำในหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ จำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน และภำพรวมของสถำนศึกษำ
ที่

หลักสูตร/สำขำวิชำ

ศึกษำต่อ

ทำงำนในสำขำที่เกี่ยวข้อง ประกอบอำชีพอิสระ

รวม

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
(ปีกำรศึกษำ 2561)

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

32
41
43
27
143

25
21
33
19
98

78.13
51.22
76.74
70.37
68.53

4
9
6
4
23

12.50
21.95
13.95
14.81
16.08

0
3
0
0
3

0.00
7.32
0.00
0.00
2.10

29
33
39
23
124

90.63
80.49
90.70
85.19
86.71

34
33
53
10
130
273

11
8
13
5
37
135

32.35
24.24
24.53
50.00
28.46
49.45

22
22
21
2
67
90

64.71
66.67
39.62
20.00
51.54
32.97

1
1
3
1
6
9

2.94
3.03
5.66
10.00
4.62
3.30

34
31
37
8
110
234

100.00
93.94
69.81
80.00
84.62
85.71

หลักสูตรปวช.
1
2
3
4

1
2
3
4

กำรบัญชี
กำรตลำด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภำษำต่ำงประเทศ
รวมระดับ ปวช.
หลักสูตรปวส.
กำรบัญชี
กำรตลำด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น(ปวช.+ปวส.)

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีที่ผ่ำนมำ =
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ ที่มีงำนทำ หรือศึกษำต่อ =
คิดเป็นร้อยละ

ผลการประเมิน
ร้อยละ 85.71
เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00

273
234
85.71

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

คน
คน

หลักฐานมาตรฐานที่ 2
การจัดการอาชีวศึกษา

ประเด็นการประเมินที่ 1
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
รายชื่อครู ทีท่ างานวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาทีส่ อน ประจาปีการศึกษา 2562
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นางสาวทิพวรรณ
ดีไพศาลสกุล

ตาแหน่ง
อาจารย์สายวิชาการบัญชี

รายวิชา

2 นางทัศนีย์

บรรลือพรศักดิ์

อาจารย์สายวิชาการบัญชี

การบัญชีการเงิน

การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ "แบบร่วมมือ" ในการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาระดับชัน้ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี

3 นายภัทรุท

นามเมือง

หัวหน้าสายวิชาการบัญชี

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้กจิ กรรมการทาสมาธิเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

4 นางกานต์ชนา

คงฤทธิร์ ะจัน

อาจารย์สายวิชาการตลาด

การเป็นผู้ประกอบการ

การพัฒนาการสอนโดยวิธกี ารเรียนแบบร่วมมือแบบ LT (Learning Together) ในวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002 ของผู้เรียนระดับชัน้ ปวช.3 ห้อง 602ช สาขาวิชาการตลาด

5 นางสาวอุราพร

คาสิม

หัวหน้าสายวิชาการตลาด

6 นางสาวพรทรัพย์

รักมิตร

อาจารย์สายวิชาการตลาด

การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิน่

การจัดการเรียนรู้โดยการลงมือทา (Learning by doing) ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมของนักเรียน ในวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ ของนักศึกษาระดับชัน้ ปวช. 3 สาขา
การตลาด

7 นางอรทัย

ชินนะประภา

อาจารย์สายวิชาทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
(พิมพ์ดดี ขัน้ ผลิต)

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชากิจกรรมพิมพ์ดดี ขัน้ ผลิต โดยการเสริมแรงทางบวกของ
นักเรียนสมาธิสั้น นักเรียนระดับชัน้ ปวช. ชัน้ ปีที่ 2

8 นางสาวสิริภัทรา

วสุภิญโญภาส

-

ชื่อผลงานวิจยั
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาการทางานของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ

การจัดจาหน่ายสินค้าและบริการ การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้
ปีที่ 2 ห้อง 502 โดยใช้การส่งงาน 10 ลาดับแรก ในวิชา การจัดจาหน่ายสินค้าและบริการ

อาจารย์สายวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา

การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
รายชื่อครู ทีท่ างานวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาทีส่ อน ประจาปีการศึกษา 2562
ที่
9 นายอธิสุ

ชื่อ – สกุล
พันธศรี

ตาแหน่ง
รายวิชา
หัวหน้าสายวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ

ชื่อผลงานวิจยั
การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจในงาน
อาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาการตลาด และสาขา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

10 นางศิลาพร

ผลวงศ์

อาจารย์สายวิชาภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง

การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วกับอาชีพด้วยเกมส์ (Learning English
Vocabulary about Careers with Games)

11 นางธาริณี

ฟุ้งสาคร

อาจารย์สายวิชาทักษะวิชาชีพ

พิมพ์ดดี อังกฤษเบื้องต้น

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้าน วิชาพิมพ์ดดี อังกฤษเบื้องต้น ของนักเรียน ชัน้
ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

12 นางสาวจิราภรณ์

ทองไทย

อาจารย์สายวิชาทักษะชีวติ

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ

การศึกษาความพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEAM Education การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ

13 นางสาวปริม
14 นายเรืองสันต์

ศรประสิทธิ์
จันมาค้อ

อาจารย์สายวิชาทักษะวิชาชีพ
อาจารย์สายวิชาทักษะวิชาชีพ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

การแก้ปัญหาการออกเสียงการอ่านคาควบกล้า ขว ไม่ถกู ต้องของนักเรียนระดับชัน้ ปวช.1
การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะเบื้องต้นการเล่นวอลเลย์บอล ในวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ ของนักเรียนชัน้ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

บรรณารักษ์ห้องมุด

-

ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง

ประเด็นการประเมินที่ 2
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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

ครู
ทั้งหมด

วิเคราะห์หลักสูตร
จานวนครู ร้อยละ

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
บูรณาการคุณธรรมฯ กาหนดรูปแบบการเรียนรู้
ที่ใช้สื่อฯ
จานวนครู ร้อยละ จานวนครู ร้อยละ จานวนครู ร้อยละ

มีการวัดประเมินผลฯ
จานวนครู ร้อยละ

3
6
4
3
16

3
4
2
2
11

100.00
66.67
50.00
66.67
68.75

3
4
2
2
11

100.00
66.67
50.00
66.67
68.75

3
4
2
2
11

100.00
66.67
50.00
66.67
68.75

3
4
2
2
11

100.00
66.67
50.00
66.67
68.75

3
4
2
2
11

100.00
66.67
50.00
66.67
68.75

2
3
4
1
10
7
33

2
2
3
1
8
7
26

100.00
66.67
75.00
100.00
80.00
100.00
78.79

2
2
3
1
8
7
26

100.00
66.67
75.00
100.00
80.00
100.00
78.79

2
2
3
1
8
7
26

100.00
66.67
75.00
100.00
80.00
100.00
78.79

2
2
3
1
8
7
26

100.00
66.67
75.00
100.00
80.00
100.00
78.79

2
2
3
1
8
7
26

100.00
66.67
75.00
100.00
80.00
100.00
78.79

ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.2 การจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2.2.2 การจัดทาแผนการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ลาดับ
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

รายชื่ออาจารย์ทที่ าแผนการสอนส่วงหน้าทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประจาปีการศึกษา 2562
จานวนรายวิชา จานวนแผนการ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
สาขาวิชา
ทีส่ อนทัง้ หมด สอนล่วงหน้าทีท่ า
นายภัทรุท นามเมือง
ปวช.
การบัญชี
11
11
นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล
ปวช.
การบัญชี
12
12
นางสาวโสรญา ลือยาม
ปวช.
การบัญชี
6
6
นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
ปวส.
การบัญชี
11
11
นายทวีศักดิ์ จันทรจิรวงศ์
ปวส.
การบัญชี
6
6
นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
ปวช.
การตลาด
8
8
นางอรทัย ชินนะประภา
ปวช.
การตลาด
4
4
นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
ปวช.
การตลาด
10
3
นายวิชาญ โพธิสิทธิ์
ปวช.
การตลาด
8
8
นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์
ปวส.
การตลาด
4
4
นางสาวอุราพร คาสิม
ปวส.
การตลาด
11
11
นางพชร หมายนาค
ปวช.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
7
นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส
ปวช.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
6
นางสาวจิราภรณ์ ทองไทย
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
5
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงศุภพร วงษ์ประเสริฐ
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
2
นายอาณัฐ ศิริพชิ ญ์ตระกูล
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
4
นางศิลาพร ผลวงศ์
ปวช.
ภาษาต่างประเทศ
8
8
นางธีรดา สุนทรกาจรพานิช
ปวช.
ภาษาต่างประเทศ
6
6
นายอธิสุ พันธศรี
ปวส.
ภาษาต่างประเทศ
9
9
นางธาริณี ฟุง้ สาคร
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
5
5
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
2
2
นายศิริศักดิ์ มุสิผล
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
6
6
ดร.สมบัติ ทิพประมวล
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
9
9
นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
8
2
นางสาวปริม ศรประสิทธิ์
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
7
3
นายวิชัย ฤทธิพร
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
6
3
รวมทัง้ หมด
183
161

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.2 การจัดทาแผนการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวนครูที่ทำแผนกำรเรียนฯ
จำนวนครู
ที่
แผนกวิชำ
จำนวน
ร้อยละ
ทั้งหมด
ระดับปวช.
1 กำรบัญชี
3
100.00
3
2 กำรตลำด
6
66.67
4
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
50.00
2
4 ภำษำต่ำงประเทศ
3
66.67
2
รวมครูปวช.
16
11
68.75
ระดับปวส.
1 กำรบัญชี
2
100.00
2
2 กำรตลำด
3
66.67
2
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
75.00
3
4 ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ
1
100.00
1
รวมครูปวส.
10
8
80.00
สำมัญ
7
100.00
7
รวมครูทั้งหมด
33
26
78.79

ผลการประเมิน
ร้อยละ 78.79

ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
ร้อยละเฉลี่ย = 100 (V+W+X+Y+Z)
5N
ตารางเฉลี่ยสรุปการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562
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)

เฉลีย่ ร้อยละ

3
6
4
3
16

3
6
4
3
16

3
3
2
2
10

3
3
2
2
10

3
3
2
2
10

2
3
1
1
7

93.33
60.00
55.00
66.67
66.25

2
3
4
1
10
7

2
3
4
1

2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
1

1
1
1
1

90.00
66.67
55.00
100.00

10
7
33

7
4
21

7
4
21

7
4
21

4
4
15

70.00

33

65.71
67.27

แผนการจัดการเรียนรูท้ ั้งหมด จานวน 161 แผน

แผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฎิบัติที่มคี ุณภาพ จานวน 161 แผน

ผลการประเมิน
ร้อยละ 67.27

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
รายชื่อครู ทีท่ างานวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาทีส่ อน ประจาปีการศึกษา 2562
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นางสาวทิพวรรณ
ดีไพศาลสกุล

ตาแหน่ง
อาจารย์สายวิชาการบัญชี

รายวิชา

2 นางทัศนีย์

บรรลือพรศักดิ์

อาจารย์สายวิชาการบัญชี

การบัญชีการเงิน

การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ "แบบร่วมมือ" ในการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาระดับชัน้ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี

3 นายภัทรุท

นามเมือง

หัวหน้าสายวิชาการบัญชี

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้กจิ กรรมการทาสมาธิเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

4 นางกานต์ชนา

คงฤทธิร์ ะจัน

อาจารย์สายวิชาการตลาด

การเป็นผู้ประกอบการ

การพัฒนาการสอนโดยวิธกี ารเรียนแบบร่วมมือแบบ LT (Learning Together) ในวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002 ของผู้เรียนระดับชัน้ ปวช.3 ห้อง 602ช สาขาวิชาการตลาด

5 นางสาวอุราพร

คาสิม

หัวหน้าสายวิชาการตลาด

6 นางสาวพรทรัพย์

รักมิตร

อาจารย์สายวิชาการตลาด

การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิน่

การจัดการเรียนรู้โดยการลงมือทา (Learning by doing) ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมของนักเรียน ในวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ ของนักศึกษาระดับชัน้ ปวช. 3 สาขา
การตลาด

7 นางอรทัย

ชินนะประภา

อาจารย์สายวิชาทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
(พิมพ์ดดี ขัน้ ผลิต)

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชากิจกรรมพิมพ์ดดี ขัน้ ผลิต โดยการเสริมแรงทางบวกของ
นักเรียนสมาธิสั้น นักเรียนระดับชัน้ ปวช. ชัน้ ปีที่ 2

8 นางสาวสิริภัทรา

วสุภิญโญภาส

-

ชื่อผลงานวิจยั
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาการทางานของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ

การจัดจาหน่ายสินค้าและบริการ การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้
ปีที่ 2 ห้อง 502 โดยใช้การส่งงาน 10 ลาดับแรก ในวิชา การจัดจาหน่ายสินค้าและบริการ

อาจารย์สายวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา

การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
รายชื่อครู ทีท่ างานวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาทีส่ อน ประจาปีการศึกษา 2562
ที่
9 นายอธิสุ

ชื่อ – สกุล
พันธศรี

ตาแหน่ง
รายวิชา
หัวหน้าสายวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ

ชื่อผลงานวิจยั
การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจในงาน
อาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาการตลาด และสาขา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

10 นางศิลาพร

ผลวงศ์

อาจารย์สายวิชาภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง

การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วกับอาชีพด้วยเกมส์ (Learning English
Vocabulary about Careers with Games)

11 นางธาริณี

ฟุ้งสาคร

อาจารย์สายวิชาทักษะวิชาชีพ

พิมพ์ดดี อังกฤษเบื้องต้น

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้าน วิชาพิมพ์ดดี อังกฤษเบื้องต้น ของนักเรียน ชัน้
ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

12 นางสาวจิราภรณ์

ทองไทย

อาจารย์สายวิชาทักษะชีวติ

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ

การศึกษาความพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEAM Education การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ

13 นางสาวปริม
14 นายเรืองสันต์

ศรประสิทธิ์
จันมาค้อ

อาจารย์สายวิชาทักษะวิชาชีพ
อาจารย์สายวิชาทักษะวิชาชีพ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

การแก้ปัญหาการออกเสียงการอ่านคาควบกล้า ขว ไม่ถกู ต้องของนักเรียนระดับชัน้ ปวช.1
การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะเบื้องต้นการเล่นวอลเลย์บอล ในวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ ของนักเรียนชัน้ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

บรรณารักษ์ห้องมุด

-

ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายชื่ออาจารย์ทที่ าแผนการสอนส่วงหน้า ครบทุกรายวิชาทีส่ อน
ประจาปีการศึกษา 2562
จานวนรายวิชา จานวนแผนการ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
สาขาวิชา
ทีส่ อนทัง้ หมด สอนล่วงหน้าทีท่ า
นายภัทรุท นามเมือง
ปวช.
การบัญชี
11
11
นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล
ปวช.
การบัญชี
12
12
นางสาวโสรญา ลือยาม
ปวช.
การบัญชี
6
6
นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
ปวส.
การบัญชี
11
11
นายทวีศักดิ์ จันทรจิรวงศ์
ปวส.
การบัญชี
6
6
นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
ปวช.
การตลาด
8
8
นางอรทัย ชินนะประภา
ปวช.
การตลาด
4
4
นายวิชาญ โพธิสิทธิ์
ปวช.
การตลาด
8
8
นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์
ปวส.
การตลาด
4
4
นางสาวอุราพร คาสิม
ปวส.
การตลาด
11
11
นางพชร หมายนาค
ปวช.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
7
นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส
ปวช.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
6
นางสาวจิราภรณ์ ทองไทย
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
5
นายอาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
4
นางศิลาพร ผลวงศ์
ปวช.
ภาษาต่างประเทศ
8
8
นางธีรดา สุนทรกาจรพานิช
ปวช.
ภาษาต่างประเทศ
6
6
นายอธิสุ พันธศรี
ปวส.
ภาษาต่างประเทศ
9
9
นางธาริณี ฟุ้งสาคร
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
5
5
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
2
2
นายศิริศักดิ์ มุสิผล
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
6
6
ดร.สมบัติ ทิพประมวล
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
9
9
รวมทัง้ หมด
148
148

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่ออาจารย์ทที่ าแผนการสอนส่วงหน้า ไม่ครบทุกรายวิชาทีส่ อน ประจาปีการศึกษา 2562
จานวนรายวิชา จานวนแผนการ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
สาขาวิชา
ทีส่ อนทัง้ หมด สอนล่วงหน้าทีท่ า
นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
ปวช.
การตลาด
2
0
นางสาวกฤษติยา คาศิริ
ปวช.
การตลาด
7
0
นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
ปวช.
การตลาด
10
3
นางสาวสุนทรี คงทอง
ปวส.
การตลาด
1
0
นายสุวรรณ แสงดาว
ปวช.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
0
ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ
ปวช.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
0
นางสาวสุนิษา ทองสุข
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
0
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภพร วงษ์ประเสริฐ
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
2
Mrs. Julie Luntao Politico
ปวช.
ภาษาต่างประเทศ
9
0
นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
8
2
นางสาวปริม ศรประสิทธิ์
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
7
3
นายวิชัย ฤทธิพร
ปวช./ปวส.
ทักษะชีวิต
6
3
รวมทัง้ หมด
77
13

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ร้อยละเฉลี่ย = 100 (V+W+X+Y+Z)
5N
ตารางเฉลี่ยสรุปการบริหารจัดการชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เฉลี่ย จานวนครู
เฉลี่ยร้อยละ
ที่
แผนกวิชา
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลสารสนเทศฯ
ครูทั้งหมด(N)
บริหารชั้นเรียน(X) เสริมแรง (Y) ดูแลผู้เรียน (Z)
รายบุคคล (V)
(W)
ระดับปวช.
100.00
3
3
3
3
3
1 การบัญชี
3
100.00
6
6
6
6
6
2 การตลาด
6
100.00
4
4
4
4
4
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
100.00
3
3
3
3
3
4 ภาษาต่างประเทศ
3
100.00
รวมครูปวช.
16
16
16
16
16
16
ระดับปวส.
100.00
2
2
2
2
2
1 การบัญชี
2
66.67
2 การตลาด
3
2
2
2
2
2
100.00
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
4
4
4
4
4
100.00
4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1
1
1
1
1
1
90.00
รวมครูปวส.
10
9
9
9
9
9
100.00
7
สามัญ
7
7
7
7
7
96.97
รวมครูทั้งหมด
33
32
32
32
32
32
หมายเหตุ : ข้อมูลสารวจจากงานบุคลากรและฝ่ายวิชาการ

ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.97
เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ร้อยละเฉลี่ย = 100 (V+W+X+Y+Z)
5N
ที่

แผนกวิชา

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

ตารางเฉลี่ยสรุปการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
เฉลี่ย จานวนครู
ครูทั้งหมด(N) ทาแผน (V)

พัฒนาอย่างน้อย
12 ชม. (W)

นาผลใช้จัดการ
ยอมรับ/ เฉลี่ยร้อยละ
มีผลงาน (Y)
สอน (X)
เผยแพร่ (Z)

3
6
4
3
16

3
6
4
3
16

3
6
4
3
16

3
6
4
3
16

2
3
4
1
10
7
33

2
3
4
1
10
7
33

2
3
4
1
10
7
33

2
3
4
1
10
7
33

0

0

0

0

0

0

60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00

ผลการประเมิน
ร้อยละ 60.00

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
3

ระดับคุณภาพ
ดี

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ที่

อาคารเรียน/ห้องเรียน

จานวนห้องเรียน
จานวนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการทีม่ ีระบบ
ห้องปฏิบัติการทัง้ หมด
อินเทอร์เน็ต

คิดเป็นร้อยละ

ทีใ่ ช้อนิ เตอร์เน็ตได้

1 ห้องเรียนอาคาร 1

6

6

100.00

2 ห้องเรียนอาคาร 2

14

14

100.00

3 ห้องเรียนอาคาร 3

0

0

0.00

4 ห้องเรียนอาคาร 4

3

3

100.00

ห้องเรียน 413,414,422

5 ห้องปฎิบัติการอาคาร 1

6

6

100.00

ห้องเรียน 141,142,143,151,152,153

6 ห้องปฎิบัติการอาคาร 2

2

2

100.00

ห้องปฎิบัติการ 251,253

7 ห้องปฎิบัติการอาคาร 3

0

0

0.00

8 ห้องปฎิบัติการอาคาร 4

1

1

100.00

32

32

100.00

รวมทัง้ หมด

สถานศึกษามีจานวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการทัง้ หมด
สถานศึกษามีจานวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการทีม่ ีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สถานศึกษามีหอ้ งเรียนห้องปฏิบัติการทีม่ ีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคิดเป็นร้อยละ

32
32
100.00

ห้องเรียน 121,122,123,131,132,133
ห้องเรียน
211,221,222,223,224,231,232,233,234,,241,242,243,244,252

ห้องวิทยาศาสตร์

ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 - 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ประเด็นการประเมินที่ 3
ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นการประเมินที่ 4
ด้านการนานโยบายสู่การปฎิบัติ

หลักฐานมาตรฐานที่ 3
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นการประเมินที่ 1
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

คำสั่งวิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ
ที่ วนบ.084/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
………………………………………………………..
ตามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ตามคาสั่ง ที่วนบ.019/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และแต่งตั้งนายยุทธิณัฐ แสงกฤช ตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคาสั่งที่ วนบ.001/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 และแต่งตั้งนาง
กาญจนา กองสุผล ตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคาสั่งที่ วนบ.053/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
2561 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาชุดนี้ ได้หมดวาระในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แล้ว
ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาชุด ใหม่
เพื่อเข้ามาทาหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 45 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นายชยุต
จุลชาต
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา
คาศิริ
กรรมการและเลขานุการ
3. นายยุทธิณัฐ
แสงกฤช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางกาญจนา
กองสุผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางสิริกร
มหาวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายกฤษณ์
คาศิริ
กรรมการ
7. นายกิตติ
คาศิริ
กรรมการ
8. นายสิตางศุ์
จุลชาต
ผู้แทนครู
9. นางสาวมณีรัตน์
ฐิติกุล
ผู้แทนครู
10. นายวิรัตน์
ตั้งสุนันท์ธรรม ผู้แทนผู้ปกครอง
โดยมีวาระในการดารงตาแหน่ง 4 ปี หรือจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ยกเลิกคาสั่ง ที่
แต่งตั้งไว้ก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
(นายชยุต จุลชาต)
ผู้รับใบอนุญาต

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.2 การระดมทรัพยากรเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
การประเมินข้อที่ 4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น วัสดุ งบประมาณ
ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์

สรุปผูเ้ รียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น/สาขาวิชา
ระดับปวช.1
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมปวช.1
ปวช.2
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมปวช.2
ปวช.3
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมปวช.3
รวมระดับปวช.1-3
ระดับปวส.
ระดับปวส.1

จานวนผู้เรียนทั้งหมด
(10 มิ.ย.62)

จานวนผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

ร้อยละ

39
65
88
31
223

2
1
2
0
5

5.13
1.54
2.27
0.00
2.24

37
68
78
33
216

1
1
3
3
8

2.70
1.47
3.85
9.09
3.70

35
76
99
43
253
692

3
1
3
2
9
22

8.57
1.32
3.03
4.65
3.56
3.18

สรุปผูเ้ รียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น/สาขาวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมปวส.1
ระดับปวส.2
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมปวส.2
รวมระดับปวส.1-2
รวมทั้งหมด

จานวนผู้เรียนทั้งหมด
(10 มิ.ย.62)

จานวนผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

ร้อยละ

42
52
41
13
148

3
2
0
4
9

7.14
3.85
0.00
30.77
6.08

35
51
64
5
155
303
995

0
0
1
2
3
12
34

0.00
0.00
1.56
40.00
1.94
3.96
3.42

เท่ากับ

29.26

เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างทุน : ผูเ้ รียน (1 ทุน:100 คน)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การประเมินข้อที่ 4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น วัสดุ งบประมาณ ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์

1

ชื่อบุคคล หน่วยงาน ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการที่บริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ
รายการบริจาค
ครุภัณฑ์
นายสุเชษฐ มณีโชติ
ถ้วยรางวัล

2

นางสาววีรญา เดชเฟื่อง

ที่

จานวนชิ้น

บริจาคให้กับผู้เรียนระดับชั้น/สาขา

หลักฐานอ้างอิง

10 ถ้วย

ใช้ในกิจกรรมกีฬาสี

ภาพถ่าย

หนังสือค้นหางานที่ใช่

1 เล่ม

ห้องสมุด

เอกสาร

ผู้ไม่ยอมเป็นตัวหมัดในกล่อง

1 เล่ม

ห้องสมุด

เอกสาร

3

นางสาวปณิตา เจริญพันธ์

นวนิยาย วัยรุ่น

8 เล่ม

ห้องสมุด

ภาพถ่าย

4

นางสาวปริชาติ สุขคง

ตะกร้า

3 ใบ

ใช้ในกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพถ่าย

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วม
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

ที่
1
2
3

4

5

สรุปจานวนโครงการทีใ่ ห้บริการทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ,กิจกรรมบริการชุมชน ,กิจกรรมจิตอาสาแก่ชุมชนและสังคม ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ให้บริการ
สาขาวิชาที่จัด
ปวช. ปวส.
P
P
กิจกรรมบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ เรื่อง การทาบัญชี
1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
การบัญชี
ครัวเรือนแนวเศรษฐกิจพอเพียงยุค AI
2. ชุมชนตาบลบางม่วง
P
P
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน
1. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
การตลาด
P
กิจกรรมบริการชุมชน สอนฝึกทักษะการประดิษฐ์มะกรูดหอม 1. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ใบเตย
2. วัดปรางค์หลวง
P
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
4. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
P
P
กิจกรรมบริการวิชาชีพ สอนฝึกทักษะการประดิษฐ์มะกรูดหอม 1. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
ภาษาต่างประเทศ
ใบเตย (How to Make Pandan Bouquet)
2. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
3. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)
4. โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
5. โรงเรียนวัดพระเงิน (แจ่มชื่นวิทยาคม)
6. โรงเรียนวัดเสาธงหิน
7. โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
P
P
โครงการ World Cleanup Day 2019 วันทาความสะอาดโลก 1. หน้าเทศบาลตาบลบางม่วง
การบัญชี
2. ไปรษณีย์บางใหญ่
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. วัดราษฎร์ประคองธรรม
ภาษาต่างประเทศ
4. วัดพิกุลเงิน
5. หน้าโรงพยาบาลบางใหญ่

ที่
5

6

7
8

9

สรุปจานวนโครงการทีใ่ ห้บริการทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ,กิจกรรมบริการชุมชน ,กิจกรรมจิตอาสาแก่ชุมชนและสังคม ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ให้บริการ
สาขาวิชาที่จัด
ปวช. ปวส.
โครงการ World Cleanup Day 2019 วันทาความสะอาดโลก 6. ใต้สะพานกลับฝั่งร้านอาหารครัวชายคลอง
7. บริเวณป้ายรถประจาทางฝั่งปากซอยกันตนา
8. ริมถนนฝั่งหน้าบริษัท โตโยต้า จากัด
9. วัดคงคา
10. ปากซอยวิทยาลัยตรงวินรถมอเตอร์ไซต์
11. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
12. วัดปรางค์หลวง
13. วัดอัมพวัน
14. ใต้สะพานกลับรถซอยวัดพระเงิน
P
P
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระ
การบัญชี,การตลาด
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พันปีหลวง
ภาษาต่างประเทศ
P
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ วันคล้ายวันเฉลิม
การบัญชี,การตลาด
1. บริเวณภายในวิทยาลัย
พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 (ลูกเสือวิสามัญ)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาษาต่างประเทศ
2. บริเวณริมถนนทางเดินด้านหน้าวิทยาลัย
P
P
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ "เราทาดีด้วยหัวใจ" 1. วัดคงคา
การบัญชี,การตลาด
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาษาต่างประเทศ
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
3. วัดปรางค์หลวง
4. บริเวณภายในวิทยาลัย
P
P
การบัญชี,การตลาด
กิจกรรมจิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”
1. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาษาต่างประเทศ
2. วัดปรางค์หลวง

ประเด็นการประเมินที่ 2
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
1.4 ผลงานของผูเ้ รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สรุปรายชื่อผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด (อศจ.นนทบุรี)
รางวัล ระดับเหรียญ
รางวัล
ระดับเหรียญ
ระดับดี
เงิน

ระดับชาติ (หมู่บา้ นครู)
นาไปใช้ประโยชน์
รางวัล ระดับเหรียญ
ระดับชุมชน
-

1 ระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือแก๊สหุงต้มในครัวเรือนและ
การสั่งซื้อ ผ่าน Social Network (SSP GAS SYSTEM)

ปวส.1

จานวนผู้
เข้าประกวด
ภาษาต่างประเทศ
2

ปวส.2

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

8

2 หมอนรองสมุนไพร ป้องกันแผลกดทับ

ปวช.2

ภาษาต่างประเทศ
การตลาด

1
4

-

ทอง

-

ทอง

-

ทอง

ระดับชุมชน

3 ถุงกระดาษจากเยื่อกล้วย

ปวช.1,2

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

1
4

-

ทอง

-

-

-

เงิน

ระดับชุมชน
ระดับสถานศึกษา

4 สบู่มัลเบอรี่

ปวช.3

การตลาด

5

-

ทอง

-

-

-

ทอง

ระดับชุมชน

5 แชมพูม่วงหาวนาวมิ้นท์

ปวช.3

การบัญชี

4

-

ทอง

-

-

-

เงิน

ระดับชุมชน

6 ชาไนท์เฮิร์บทรีอินวัน

ปวช.3

การบัญชี

5

-

ทอง

-

-

-

ทองแดง

ระดับชุมชน

7 สมุนไพรดับกลิ่นเท้า

ปวส.1

การบัญชี

5

-

ทอง

-

-

-

ทองแดง

ระดับชุมชน

8 ผลงานการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ จากการประกวดโครงการวิจัยเบื้องต้นใน
สาขาวิชาชีพ

ปวส.1

การบัญชี

3

ชนะเลิศ
อันดับ 1

-

-

-

-

-

-

ที่

ชื่อผลงาน

ระดับชั้น

สายวิชา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
1.4 ผลงานของผูเ้ รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สรุปรายชื่อผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด (อศจ.นนทบุรี)
รางวัล ระดับเหรียญ
รางวัล
ระดับเหรียญ
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับชาติ (หมู่บา้ นครู)
นาไปใช้ประโยชน์
รางวัล ระดับเหรียญ
-

ระดับชั้น

สายวิชา

9 ผลงานการศึกษาความนิยมและพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถจักรยานยต์ของนักศึกษารอบเช้า ในวิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริหารธุรกิจ จากการประกวดโครงการวิจัยเบื้องต้น
ในสาขาวิชาชีพ

ปวส.1

การบัญชี

จานวนผู้
เข้าประกวด
2

10 ผลงานการศึกษาพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ ของ
นักศึกษาระดับชั้นปวส. รอบเช้า ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวา
นิชบริหารธุรกิจ จากการประกวดโครงการวิจัยเบื้องต้นใน
สาขาวิชาชีพ

ปวส.1

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

3

ชนะเลิศ
อันดับ 3

-

-

-

-

-

-

11 ผลงานการสารวจความนิยมในการใช้เครื่องสาอางของ
นักศึกษาหญิงระดับชั้น ปวส. รอบเช้า ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จากการประกวดโครงการวิจัย
เบื้องต้นในสาขาวิชาชีพ

ปวส.1

การบัญชี

2

ชมเชย

-

-

-

-

-

-

12 ผลงานการสารวจการเลือกใช้สเปรย์กาจัดแมลงของ
นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จาก
การประกวดโครงการวิจัยเบื้องต้นในสาขาวิชาชีพ

ปวส.1

การบัญชี

3

ชมเชย

-

-

-

-

-

-

ที่

ชื่อผลงาน

สรุป มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 12 ผลงาน นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จานวน 7 ผลงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั

ระดับชั้น/สาขาวิชา

ระดับปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมปวช.1
ระดับปวช.2
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมปวช.2
ปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รวมปวช.3
รวมระดับปวช.1-3
ปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
รวมปวส.1
ปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

จานวนผู้เรียนทัง้ หมด
จานวนผู้เรียน
(10 มิ.ย.2562)
ทีท่ านวัตกรรมฯ

39
65
88
31
223
37
68
78
33
216
35
76
99
43
253
692
42
52
41
13
148
35
51
64
5

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
จานวนผู้เรียนทีไ่ ด้รับรางวัล
ระดับ
สถานศึกษา

ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

1

1

1

2

2

2

3

3

0

4
2
1

4
2
1

2

7

7

3

9
5

9
5

14
24

14
24

7

7

3

3

0

3

ระดับนานาชาติ

0

4
2
1

1
0

7

0

9
5

0
3

0
0

14
24

0
0

5

2
12

10

2
2

8

2

8

0

5

0

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั

ระดับชั้น/สาขาวิชา

จานวนผู้เรียนทัง้ หมด
จานวนผู้เรียน
(10 มิ.ย.2562)
ทีท่ านวัตกรรมฯ

รวมปวส.2
รวมระดับปวส.1-2
รวมทั้งหมด

155
303
995

8
20
44

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
จานวนผู้เรียนทีไ่ ด้รับรางวัล
ระดับ
สถานศึกษา

ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

2
12
36

8
10
13

0
0
0

0
5
29

0
0
0

สรุป มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 12 ผลงาน นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จานวน 7 ผลงาน

ผลการประเมิน

ค่าคะแนน
4

มีการประกวดภายใน นาไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชน และได้รับรางวัลระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ภาคผนวก ข
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ภาคผนวก ค
คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ที่ วนบ.011/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562

ภาคผนวก ง
ลงนามรับรองรายงานผลการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

Self Assessment Report

