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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ระบุไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้สถานศึกษา                
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน ศึกษา ให้ เป็น ไป ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละร ะดับ และประ เภ ท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน   ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ได้รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อ  เพื่อน าไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนท่ี 
๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนท่ี ๓ มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ส่วนท่ี ๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ส่วนท่ี ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 และส่วนท่ี ๖ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้รับ
ค าแนะน าจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ค ำช้ีแจง 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  เปิดท าการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2538        
ก่อต้ังโดยนายสุทัศน์  จุลชาต  ผู้รับใบอนุญาต  มีท่ีต้ังเลขท่ี 41/1 หมู่ท่ี 14 ซอย วัดสังวรฯ ถนน 
กาญจนาภิเษก ต าบล บางม่วง  อ าเภอ บางใหญ่  จังหวัด นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11140  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีจ านวนผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. ณ วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2563  จ านวนท้ังหมด 1,007  คน ได้จัดการเรียนการสอนท้ังหมด 8 สาขาวิชา โดย
แบ่งเป็น ระดับช้ันปวช. 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับช้ันปวส. 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  ส าหรับ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จะประกอบไปด้วยผู้รับใบอนุญาต  ผู้อ านวยการ  ผู้ทรงวุฒิภายนอก  
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู   โดยในปัจจุบันมีนายชยุต  จุลชาต  ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต  และ
นางสาวกาญจนา ค าศิริ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 การท ารายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563  สรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ท้ัง 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน รวมค่าเฉล่ีย ร้อยละ 92.16 ระดับ
คุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ส าหรับจุดเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ   
มีระบบการบริหารจัดการด้านการแนะแนวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมีการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
งบประมาณในการส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันนวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ   
สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 

__________________________________________________ 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบ              
ปีกำรศึกษำที่จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ประกอบด้วย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
1.1.1 ผลผลิต  (Output)   

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ดังนี้ 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 97.27 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 86.83 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 89.41 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 60 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 91.67 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.56 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
92.16 

 (ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม) 
 

1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ในทักษะวิชาชีพของตนเอง

เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จะสามารถประกอบอาชีพหรือหา
รายได้พิเศษในขณะเรียน โดยใช้ความรู้และประสบการณ์จากการท่ีผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี มีผลการประเมินผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ และผลส ารวจการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม และ
ศิษย์เก่าท่ีจบการศึกษาไปแล้ว สามารถเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความมั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ตนเอง จะเห็นได้จากผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าท างานและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นท่ีตรงสาขาของ
ตนเอง ถึงร้อยละ 82.81 ในระดับยอดเยี่ยม  นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ได้รับรางวัล
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นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557-2559 , 2561 และปีการศึกษา 2562 
นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้เรียน จ านวน 3 คน ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งในองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี คือ นายชัยพัฒน์  ทองจาด  นักศึกษาระ ดับช้ัน 
ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  นายโชติพงษ์   ขวัญอยู่ เย็น นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ และนายราเชนทร์  สารชู นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชาการตลาด ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   

ซึ่งจากการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์  (Outcome) ของ
ผู้เรียนมาโดยตลอด ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็น
ไทย เสริมสร้างความสุข และความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม  

1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
   จากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ปรากฏผลสะท้อนท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านความรู้ท่ีผู้เรียนมีผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว โดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถท่ีได้ฝึกฝนจากสถานศึกษา มีการประยุกต์ใช้เทคนิค
การขายหลากหลายรูปแบบ ให้สามารถขายสินค้าได้ในปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้น  
   นอกจากการใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพแล้ว ผู้เรียนยังใช้
ทักษะดังกล่าวในการพัฒนาตนเองเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาของตนเองได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากผล
การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดท านวัตกรรม โครงงาน ท่ีผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ท าให้ได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก ซึ่งผลจากการแข่งขันท่ี
ได้รับนั้น ผู้เรียนสามารถน าไปใช้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐได้เป็นประจ าทุกปี หรือ
น าไปใช้ในการรับรองความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพของตนเองในการสมัครงานได้ และทางสถานศึกษาได้
มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลในระดับภาค และระดับชาติเป็นประจ าทุกปี 
   ผลสะท้อนของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ทาง
สถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่ 
โดยทางสถานศึกษา ได้ส ารวจคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนจากผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ว่ามี
ความต้องการคุณลักษณะในด้านใดบ้าง น ามาคิดวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการจัดท าโครงการ WAC Pro 
Academy และก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ในด้านการท างาน จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ ความเป็น
มืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา  ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้าง
นวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้น า ความเป็นมืออาชีพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ และความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา โดย
ผู้เรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี ใหไ้ด้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการ
ท างาน ซึ่งผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินในโครงการ WAC Pro Academy ได้รับการยอมรับจากโรงแรมรอยัล            
ริเวอร์  และโรงแรมรอยัลซิต้ี  ให้สามารถเข้าท างานได้ โดยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 
 
 



๓ 

 

1.2 จุดเด่น 
1. สถานศึกษาได้รับรางวัล เกียรติบัตรองค์การมาตรฐานดีเด่น และผ่านประเมิน

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพ ท าให้มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน โดยก าหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องมีช่ัวโมง

กิจกรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน ได้ออกไปบริการให้แก่ชุมชนภายนอกทุกภาคเรียน 
4. สถานศึกษา มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ โดยการสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน 
และการจัดท านวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้น า
ผลงานเข้าร่วมแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ให้มากขึ้นด้วย 

5. สถานศึกษาด าเนินการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ให้มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาให้สูงขึ้น  

6. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ ท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ก าหนดผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีการติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

7. สถานศึกษา มีการติดตามในด้านการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม และสามารถน าผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้าน         
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษามีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อ
น าข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานและความเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อน ามาจัดท า
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

9. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดท าแผนงาน
และมีความร่วมมือกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โจนส์สลัด จ ากัด เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมท้ังวิทยากรในสาขาวิชาต่าง ๆ มาให้ความรู้เพื่อ
ใช้ในการจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากรในด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน มูลนิธิ SCG 
มูลนิธิยุวพัฒน์ และสภาสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

10. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านของการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท้ัง 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  
ข้อมูลผู้เรียน  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานท่ี  ข้อมูลตลาดแรงงาน และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  
โดยท่ีสามารถใช้ในการบริหารงานได้จริง มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้ข้อมูลภายในสถานศึกษา มีการ
จัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีดี มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีมีความปลอดภัย สะอาด 
และเพียงพอต่อการใช้งาน มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้งานด้าน
สารสนเทศ และเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึงท้ังสถานศึกษา 
 



๔ 

 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรพัฒนาปลูกฝังให้ ผู้ เรียน ท่ีส าเร็จการศึกษา ให้มี เจตคติในการออกไปเป็น

ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น  
2.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา มีการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการแก่ผู้เรียน และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจได้เข้ามาเรียนรู้ในการประกอบ
อาชีพได้มากขึ้น 

3.  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังให้ครูได้มีการจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ใน
การเรียนการสอน ให้ครบทุกคนทุกรายวิชา 

4.  ผู้บริหารต้องส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพและ
งานวิจัย ให้มีช่องทางหรือวิธีการท่ีจะน าผลงานไปใช้ประโยชน์และได้รับการยอมรับ มีการเผยแพร่สู่ภายนอก
ให้ได้มากยิ่งขึ้น 

5. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้มากขึ้น เพื่อน ามาปรับใช้ในการ
แก้ไขหลักสูตรหรือรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้มากยิ่งขึ้น 

6. ส่งเสริมหรือหาแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพื่อยกระดับผู้เรียน ให้มีจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีมากขึ้น รวมท้ังจัดการหลักสูตรในระบบทวิภาคีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเข้าร่วมจัดการศึกษาในระบบ           
ทวิภาคีให้มากขึ้นด้วย 

 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ทางหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดประชุม อบรมในเรื่องการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และการจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางได้อย่างถูกต้อง ให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2. ทางหน่วยงานต้นสังกัด ควรเสนอแนวทางหรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 
สถานประกอบการท่ีมีการใช้หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้แก่สถานศึกษาเอกชน ได้มีโอกาส
เข้าร่วมจัดการศึกษาได้มากขึ้น รวมท้ังพิจารณาผลการประเมินในด้านนี้ให้เป็นไปตามความเป็นจริงมากขึ้น 
เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมีโอกาสในการท่ีจะจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ได้ค่อนข้างยาก ท้ังจาก
ทัศนคติของผู้เรียนและโอกาสในการเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีมีการใช้หลักสูตรการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ค่อนข้างน้อย 

 
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

1. สถานศึกษามีการวางแผนงาน แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมท้ังก าหนด
งบประมาณในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เปิดเผยได้ มีการประชุมช้ีแจงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาทางด้านหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าหลักสูตรทวิภาคี โดยได้รับ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกันท่ีสอดคล้องกับสังคมและความต้องการของ
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ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ มีความมั่นใจในศักยภาพของผู้เรียน ว่า
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง 

3. สถานศึกษามีการจัดท าสัญญาความร่วมมือ MOU กับหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือในด้านการระดมทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
โดยการท าผลงาน โครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และน า
ผลงานเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานและสร้างช่ือเสียงให้แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดท างานวิจัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
รวมท้ังสนับสนุนให้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ เป็นประจ าทุกปี จนได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอก  

6. พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนในด้านทักษะวิชาชีพของตนเอง โดยส่งผู้เรียนท่ีได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จนได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งเป็น
การยืนยันและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ว่า ผู้เรี ยนของสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถ ทางด้านทักษะวิชาชีพเป็นอย่างดี 

7.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ี               
พึงประสงค์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงาน โครงการ ท่ีพัฒนาผู้เรียนในด้านนี้อย่างเต็มท่ี ท าให้
ผู้เรียนได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 -2559 ,2561 และ              
ปีการศึกษา 2562   

 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีใช้ในการจัดการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี จนสามารถสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมของสถานศึกษา ท้ัง 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  ได้ค่าร้อยละรวม 
97.27  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  

2. มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ได้ค่าร้อยละรวม  86.83  ระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

3. มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ค่าร้อยละรวม 91.67 ระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท้ัง 3 มาตรฐาน ได้ค่าร้อยละรวม 92.16  
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและมุ่งมั่นท่ีจะจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดี   
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4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

โครงการ WAC Pro Academy/WAC โปร อะคาเดมี 
เนื่องจากทางสถานศึกษา ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ           

ต่าง ๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ในด้านการจัดการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน
นักศึกษา  ซึ่งทางหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ ได้ให้แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท่ีจะเข้า
ไปท างานในองค์กรต่าง ๆ นั้น ว่าควรต้องมีคุณลักษณะอย่างไร จึงจะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น ทางสถานศึกษา จึงได้คิดวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการจัดท าโครงการ WAC Pro 
Academy และก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ในด้านการท างาน จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ ความเป็น
มืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา  ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้าง
นวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้น า ความเป็นมืออาชีพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา โดย
ผู้เรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพใน
การท างาน โดยก าหนดเกณฑ์เบ้ืองต้น คือ 

- ระดับ ปวช. ภาคเรียนละ 8 ฉบับ 3 ปี (6 ภาคเรียน) ได้ 48 ฉบับ จะได้เกียรติบัตรฉบับ
ใหญ่ ต้องได้ฉบับเล็กอย่างน้อย 24  ฉบับ 

- ระดับ ปวส. ภาคเรียนละ 8 ฉบับ 2 ปี (4 ภาคเรียน) ได้ 32 ฉบับ  จะได้เกียรติบัตรฉบับ
ใหญ่ ต้องได้ฉบับเล็กอย่างน้อย 16 ฉบับ 

นอกจากนี้เกียรติบัตรท่ีได้รับ จะได้รับเป็นล าดับข้ัน ดังนี้ 
• ฉบับเล็ก  -  ผู้อ านวยการลงนามเพียงคนเดียว 
• ฉบับใหญ่  -  ผู้บริหารของสถานศึกษาทุกคนลงนาม 
• ทางวิทยาลัยฯ ท าทะเบียนคุมเกียรติบัตร (ฉบับใหญ่) ท่ีออกให้ทุกฉบับ 
จากการด าเนินงานตามโครงการนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และการปลูกฝังด้านคุณลักษณะท่ี        

พึงประสงค์ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพในการท างาน ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

 
4.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านการท างานแบบมือ
อาชีพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเข้าท างานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติและความประพฤติท่ีดี สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 

 
4.4 วิธีการด าเนินงาน 

1. วิเคราะห์ วางแผน การด าเนินงานโครงการ และช้ีแจงให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับทราบถึงแผนงาน วัตถุประสงค์ วิธีการในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 



๗ 

 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ผู้เรียนทุกคนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้เรียนท่ีจะได้รับเกียรติบัตร WAC Pro Academy  

3. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญในการเป็นมืออาชีพในการท างานว่า
จะต้องประกอบไปด้วยเรื่องใดบ้าง 

4. เผยแพร่ให้ผู้เรียนรับรู้ลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ 
6. มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพในด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียน ทุกภาคเรียน 
7. มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพแก่ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ในปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

4.5 ผลการด าเนินงาน 
ผู้เรียนท่ีได้รับเกียรติบัตร WAC Pro Academy รวมท้ัง 2 ภาคเรียน จ านวน 1,085 ฉบับ

โดยแบ่งเป็น 
-  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 222 คน ได้รับเกียรติบัตรจ านวน 631 ฉบับ แบ่งเป็น 8 ด้าน 

ได้แก่ 
1. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา  จ านวน 131  ฉบับ 
2. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ จ านวน  164 ฉบับ 
3. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัตกรรม  จ านวน 0 ฉบับ 
4. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ  จ านวน  0 ฉบับ 
5. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้น า  จ านวน  66 ฉบับ 
6. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม  จ านวน 77 ฉบับ 
7. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์  จ านวน 63 ฉบับ 
8. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา จ านวน 130 ฉบับ 
-  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 161 คน ได้รับเกียรติบัตรจ านวน 454 ฉบับ แบ่งเป็น 8 ด้าน 

ได้แก่ 
1. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา  จ านวน  61 ฉบับ 
2. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ จ านวน  90 ฉบับ 
3. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัตกรรม  จ านวน  35 ฉบับ 
4. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ  จ านวน  35 ฉบับ 
5. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้น า  จ านวน 58 ฉบับ 
6. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม  จ านวน 62 ฉบับ 
7. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์  จ านวน  45 ฉบับ 
8. เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา จ านวน  68 ฉบับ 

ผู้ท่ีได้รับการยกย่องว่ามีคุณลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ และได้รับเกียรติบัตรท่ีแสดงถึง
ความเป็นมืออาชีพฉบับใหญ่ เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 แล้ว ในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษาท่ี
ได้รับเกียรติบัตรฉบับใหญ่ จ านวน 9 คน  ได้แก่ 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ ระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาการตลาด ได้รับเกียรติบัตรรวม        
34 ฉบับ 

2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย ระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาการตลาด ได้รับเกียรติบัตรรวม 
34 ฉบับ 
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3. นายชัยพัฒน์  ทองจาด ระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับเกียรติบัตร
รวม 41 ฉบับ 

4. นายณัฐกิตต์ิ เกตุพราหมณ์  ระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับเกียรติ
บัตรรวม 26 ฉบับ 

5. นางสาวภารุณี  นามภักดี  ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติบัตรรวม            
23 ฉบับ 

6. นางสาววิราวรรณ  วิสัชนาม ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติบัตรรวม 
21 ฉบับ 

7. นายอาณัติ  กองทรัพย์  ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ได้รับเกียรติ
บัตรรวม 19 ฉบับ 

8. นางสาวนภาวรรณ  เฉยเผือก  ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ได้รับ
เกียรติบัตรรวม 18 ฉบับ 

9. นางสาวศิรินภาพร  สดุดี ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ได้รับเกียรติ
บัตรรวม 18 ฉบับ 
 

4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้เรียนได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพอย่างมือ

อาชีพ  
3. ผู้เรียนได้รับความเช่ือถือว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพอย่าง

มืออาชีพ จากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสถานประกอบการต่าง ๆ โดยสามารถท างานได้อย่างมือ
อาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

__________________________________________________ 
2.1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ได้แก่ ท่ีตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

2.1.1  ที่ตั้ง 
ชื่อสถานศึกษา  : วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ที่ตั้ง  : เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางม่วง  อ าเภอ 

บางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11140 
โทรศัพท์  : 0-2924-7601-5   โทรสาร 0-2924-7606  
Website   : www.wanich.ac.th 
E – mail   : wac2538@gmail.com 
สังกัด    : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.1.2  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 ค าขวัญจังหวัด   
  พระต าหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จฯ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือ

ทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ 
 ค าขวัญอ าเภอ  
  บางใหญ่น่าอยู่ มุ่งมั่นสู่การบริการที่ได้มาตรฐาน ประสานรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแล

คุณภาพชีวิต 
 ที่อยู่ที่ว่าการอ าเภอ    
  เลขที่ 9/317 หมู่ที่ 6 ซอยบางใหญ่ซิตี้ ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลเสาธงหิน อ าเภอ

บางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 11140  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0814 หมายเลขโทรสาร  0-2595-
0244-5 

 ประวัติความเป็นมา 
  อ.บางใหญ่ ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2445 เป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีต จัดต้ังขึ้น
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามหลักฐาน ใบบอกที่ค้นพบจากหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติปรากฏว่า ได้เปิดกระท าการต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม ร.ศ.121 ตรงกับปีขาล วันจันทร์ ขึ้น 
15 ค่ า เดือน 4 พ.ศ.2545 ซึ่งมีอายุครบ 109 ปี ของการจัดต้ังอ าเภอบางใหญ่  

 เน้ือที่/พื้นที่   96,398 ตร.กม. 
 สภาพภูมิอากาศ    

  โดยทั่วไปอ าเภอบางใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีเน้ือที่ประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร หรือ 
60,248 ไร่ มีคลองส าคัญได้แก่ คลองอ้อม คลองบางกอกน้อย คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง และมีคลองเล็ก
คลองน้อยกระจายไปทั่ว  

 ข้อมูลการปกครอง  ประกอบไปด้วย 5 เทศบาล  3 อบต. ดังน้ี 

1. เทศบาลต าบลบางม่วง  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 
12) ต าบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 4, 11) และต าบลเสาธงหิน (เฉพาะบางส่วนของ           
หมู่ที่  1-3) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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2. เทศบาลต าบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5-8) 
ต าบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3-6) และต าบลบ้านใหม่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 
1, 2, 4) 

3. เทศบาลต าบลเสาธงหิน ครอบคลุมพื้นที่ต าบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ที่ 4-8 และบางส่วนของ
หมู่ที่ 1-3) 

4. เทศบาลต าบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 6-10 และบางส่วน
ของหมู่ที่ 4, 11) 

5. เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 1, 3-11, 13-15 
และบางส่วนของหมู่ที่ 12  นอกเขตเทศบาลต าบลบางม่วง)  

6. องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบางแม่นาง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลบางใหญ่) 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบางใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ต าบลบางใหญ่) 

8. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบ้านใหม่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ต าบลบางใหญ่) 

 อ าเภอบางใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต าบลแต่ละต าบลแบ่งย่อยออกเป็น
หมู่บ้าน รวม 69 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. บางม่วง  (Bang Muang) 15 หมู่บ้าน 
2. บางแม่นาง  (Bang Mae Nang)  18 หมู่บ้าน 
3. บางเลน  (Bang Len)  11 หมู่บ้าน 
4. เสาธงหิน  (Sao Thong Hin)  8 หมู่บ้าน 
5. บางใหญ่  (Bang Yai)  6 หมู่บ้าน 
6. บ้านใหม่  (Ban Mai)  11 หมู่บ้าน 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  อาชีพหลัก ได้แก่   เกษตรกรรม ค้าขาย  
  อาชีพเสริม ได้แก่  รวมกลุ่มผลิตสินค้า OTOP  
  จ านวนธนาคาร มี 16 แห่ง ได้แก่  

 -  ธนาคารออมสิน   
 -  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 -  ธนาคารกรุงเทพ   
 -  ธนาคารไทยพาณิชย์  
 -  ธนาคารกสิกรไทย 
 -  ธนาคารกรุงไทย  
 -  ธนาคารไทยธนาคาร 
 -  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 -  ธนาคารธนชาติ 
 จ านวนห้างสรรพสินค้า ม ี5 แห่ง ได้แก ่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 -  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต บางใหญ่ 
 -  ห้างสรรพสินค้า พลัสมอลล์ บางใหญ ่
 -  ห้างสรรพสินค้า Big C บางใหญ ่
 -  ห้างสรรพสินค้า Big C Extra บางใหญ่ 
 -  ห้างสรรพสินค้า EKIA บางใหญ่ 
 ด้านสังคม 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี (นนทกิจประชาอุปถัมภ์) 
2. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (โรงเรียนฯ ในฝัน) 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 
4. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
5. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน  
6. โรงเรียนวัดพระเงิน (แจ่มชื่นวิทยาคม) 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดพระเงิน) 
8. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์) 
10. โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

 ด้านประชากร 
  จ านวนประชากรทั้งสิ้นรวม  111,464  คน 
  จ านวนประชากรชาย  รวม 51,494  คน 
  จ านวนประชากรหญิง รวม 59,970 คน 
  ความหนาแน่นของประชากร  1,161 คน/ตร.กม. 

 ด้านการคมนาคม 
 ทางบก   

ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) 
ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302) 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215) 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก) 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน) 
ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ทางหลวงชนบท นบ.1001) 
ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ (ทางหลวงชนบท นบ.1009) 
ถนนบางใหญ่-บางคูลัด (ทางหลวงชนบท นบ.1026) 
ถนนไทรน้อย-ดอนตะลุมพุก (ทางหลวงชนบท นบ.5027) 
ทางหลวงชนบท นบ.1016 (แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านคลองก านันจิตร) 
ทางหลวงชนบท นบ.5005 (ประชาอุทิศ-วัดหลังบาง) 
ทางหลวงชนบท นบ.5035 (แยกพ่อปู่-ตลาดบางคูลัด) 
ทางหลวงชนบท นบ.5014 (บ้านใหม่จงถนอม-บ้านใหม่) 

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

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_3901&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_3902&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.1016&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.5005&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.5035&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%9A.5014&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%9A.%E0%B8%96_1-0010&action=edit&redlink=1
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 ทางน้ า  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร    
 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
 ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าว   ไม้ดอกไม้ประดับ  เช่น ต้นชวนชม/ลีลาวดี   

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

บางม่วง คลองอุดมมหาสวัสด์ิ  
 
2.2  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ 

หน.ฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

หน.ฝ่าย
ธุรการ 

หน.ฝ่าย
ประชาสัม

พันธ์ 

หน.ฝ่าย
วิชาการ 

หน.ฝ่าย
บริการ

การศึกษา 

งาน
พัฒนา
วินัย 

งาน
กิจกรรม/
โครงการ 

งาน
การเงิน 

งานบัญช ี

งานสาร
บรรณ 

งาน
ประชา 
สัมพันธ์
ภายใน 

งาน
ประชาสัม

พันธ์
ภายนอก 

งาน
บุคคล 

ผู้จัดการ 

งาน
อาคาร
สถานท่ี 

งานซ่อม
บ ารุง IT 

งาน
ยานพาหนะ 

งานพัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

(บริการฯ) 

งาน
กองทุน  
วานิชฯ 

งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา 

งานแนะ
แนว 

งาน
ห้องสมุด 

งานนิเทศ
การสอน 

งาน
ส่งเสริม

การฝึกงาน 

งาน
วิเคราะห์
ข้อสอบ 

งาน
ทะเบียน 

งานสถิติ
และ
ข้อมูล 

งานวัดและ
ประเมินผล 

งาน
วิเคราะห์
หลักสูตร 

งาน
อนามัย 

งานกีฬา
และ

กิจกรรม
ภายนอก 

งาน
ทุนการศึกษา 

งานส่งเสริม
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

งาน
พัฒนา

หลักสูตร 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม            
(กยศ.) 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม 
(กยศ.) 

งานรักษา

ดินแดน 

คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

คณะกรรมการร่วม 4 ฝา่ย 

กลุ่มงานวางแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วย

ผู้จัดการ

(ประชาสัม

พันธ์) 

สายวิชา
คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ / 
เทคโนฯ 

สาย
วิชาการ
บัญชี 

งานพัฒนา
ศักยภาพ

ครู 

สาย
วิชาการ
ตลาด 

สายวิชา
ทักษะ
ชีวิต / 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

งาน
ส่งเสริม

ผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียน 

งาน
นวัตกรรม

และ
สิ่งประดิษฐ ์
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา  
 2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม  2563  จ านวนรวม 1,007 คน 
ตารางท่ี 2.1  จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับ/สาขาวิชา 

ชั้นปี 

รวม 

1 2 3 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปกติ 

ทวิภาคี 

เทียบโอน 

รวม 

ปวช.  (ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม) 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 36 - - 36 29 - 1 30 31 - 3 34 100 
- สาขาวิชาการตลาด 61 - - 61 59 - 3 62 73 - 10 83 206 
- สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
90 - - 90 73 - 2 75 93 - 7 100 265 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

30 - - 30 33 - 1 34 32 - 1 33 97 

รวมระดับปวช. 217 - - 217 194 - 7 201 229 - 21 250 668 
ปวส. (ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ) 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 20 - - 20 38 - - 38 - - - - 58 
- สาขาวิชาการตลาด 47 - - 47 55 - 2 57 - - - - 104 
- สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- - - - 55 - - 55 - - - - 55 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล 

86 - - 86 - - - - - - - - 86 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

25 - - 25 11 - - 11 - - - - 36 

รวมระดับปวส. 178 - - 178 159 - 2 161 - - - - 339 
ผู้เรียนรวมทั้ง
สถานศึกษา 

395 - - 395 353 - 9 362 229 - 21 250 1,007 
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ตารางท่ี 2.2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ปีการศึกษา 2563 

ระดับ/สาขาวิชา 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับปวช.     
- สาขาวิชาการบัญชี 26 - 3 29 
- สาขาวิชาการตลาด 54 - 2 56 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 - 5 55 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 24 - 1 25 

รวมระดับปวช. 154 - 11 165 
ระดับปวส.     
- สาขาวิชาการบัญชี 32 - - 32 
- สาขาวิชาการตลาด 41 - 1 42 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36 - - 36 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ธุรกิจ 
9 - - 9 

รวมระดับปวส. 118 - 1 119 
รวมท้ังหมด 272 - 12 284 

 
 2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 2.3  จ านวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรสนับสนุน (ส ารวจ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 

1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

รองผู้อ านวยการ 2 2 - 2 - - 1 1 - 

รองผู้จัดการ 1 1 - 1 - - 1 - - 
ครู 33 23 10 25 8 1 9 23 - 

บุคลากรทาง 
การศึกษา/เจ้าหน้าท่ี 

16 - - - - - - 12 4 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการ
ภารโรง/ยาม

รักษาการณ์/พนักงาน
ขับรถ/แม่บ้าน) 

4 - - - - - - - 4 

รวม 58 28 10 30 8 1 13 36 8 
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ตารางท่ี 2.4  จ านวนครูจ าแนกตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

โปรแกรมวิชาพณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี 3 2 1 2 1 - 1 2 

- 

สาขาวิชาการตลาด 6 4 2 4 2 - 1 5 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 4 - - - 4 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 3 2 1 1 2 - - 3 - 

ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ
สาขาวิชาการบัญชี 2 1 1 2 - - - 2 

- 

สาขาวิชาการตลาด 3 3 - 3 - - 3 - - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

3 2 1 3 - - - 3 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ             
ธุรกิจ 

2 1 1 2 - - 2 - - 

สาขาวิชาสามัญ 7 4 3 4 3 1 2 4 - 

รวม 33 23 10 25 8 1 9 23 - 

 
 2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา ได้แก่ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ 

- สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

2.  ในปีการศึกษา 2562 ทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ส าหรับนักศึกษาปวช.1 แรกเข้าปีการศึกษา 
2562   ประเภทวิชา พาณิชยกรรม มี 4 สาขาวิชา คือ  

- สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการตลาด  
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
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3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ 

- สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ส าหรับนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แรกเข้าปีการศึกษา 2563 (รับผู้จบปวช.3 และม.6) ก าหนดระยะเวลาใน
การเรียน 2 ปี โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน  คือ  

- สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด        สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ    

   
 2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ให้มีความสะอาดร่มร่ืน 
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีบรรยากาศที่ดีทั้งภายในและรอบบริเวณวิทยาลัยฯ ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบไปด้วย  อาคารเรียน 3 หลัง ได้แก่ 
  - อาคาร 5 ชั้น 2 หลัง 
  - อาคาร 2 ชั้น 1 หลัง 
 ซึ่งอาคารเรียน จะแบ่งเป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเ รียนการสอน ห้อง
ปฏิบัติงานส านักงานต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 23  ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 9 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ 

ดังน้ี 
2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง 
2.2 ห้องปฏิบัติการทางบัญชี จ านวน 1 ห้อง 
2.3 ห้องปฏิบัติการทางตลาด จ านวน 1 ห้อง 
2.4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) จ านวน 1 ห้อง 
2.5 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1  ห้อง 

3. ห้องพักครู จ านวน 3 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 5 ห้อง 
5. ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
6. ห้องวิทยบริการ/ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง 
7. ร้านค้าวิทยาลัย จ านวน 1 ห้อง 

 และยังมีอาคารประกอบอื่น ๆ ดังน้ี 
- อาคารโรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 
- อาคารโรงกีฬา จ านวน 1 หลัง 
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  สถานที่และอาคาร ได้รับการดูแลให้เกิดความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย มีอุปกรณ์การเรียน และ
สิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา   
  มีอุปกรณ์ การเรียนการสอน เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและความเข้าใจของนักเรียน เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมทันสมัย เคร่ืองพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ  
เคร่ืองบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน ซึ่งมีอย่างพอเพียง นอกจากน้ี 
ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ได้แก่ 

- อาคารโรงอาหาร มีความจุ จ านวน 200-300 ที่  
- ตู้เก็บของส าหรับนักเรียน 
- เอกสารประกอบการศึกษาส าหรับนักเรียน 
- โทรศัพท์สายตรง 
- บริการตู้เย็นน้ าดื่ม 
- ร้านค้าของวิทยาลัยฯ 
- ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ 
- ต้ังเสาไฟฟ้าและเดินระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดท าสถานที่ที่จอดรถเพิ่มเติมจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คัน 
- ขุดบ่อน้ าและจัดท าคันดินรอบบริเวณ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้พื้นที่ ส าหรับปลูกพืชผักสวน

ครัว หรือท าแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ได้ 
- จัดสร้างอาคารห้องน้ า-ห้องส้วมให้แก่นักเรียน ที่มีความสะอาดและสะดวกมากยิ่งขึ้น   
- บริการ Internet  WI-FI ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้แก่นักเรียน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
 2.3.5 ด้านงบประมาณ 
  1.  งบบุคลากร 13,113,470.00 บาท 
  2.  งบด าเนินงาน 9,087,125.56 บาท 
  3.  งบลงทุน 1,741,485.94 บาท 
  4.  งบเงินอุดหนุน 608,180.00 บาท 
  5.  งบรายจ่ายอื่น ๆ 360,880.85 บาท 
    รวม  24,911,142.35 บาท 

แหล่งข้อมูล :  งานการเงิน 
 
2.4  ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 2.4.1 ปรัชญา 
 วิทยาลัย เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มุ่ งหมายที่จะช่วยส่งเส ริมให้ผู้ เข้ ามาศึกษาภายใน             
วิทยาลัยฯ  ให้มีความสามารถ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ จัดการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นประโยชน์ให้
เกิดกับผู้เข้าศึกษาเป็นส าคัญ  จึงได้ต้ังปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจไว้ว่า “เช่ียวชาญธุรกิจ  
คิดประดิษฐ์ผู้น า คุณธรรมส านึก”  โดยมีความหมายว่า 

 เช่ียวชาญธุรกิจ หมายถึง นักเรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ มี
ความรู้ความสามารถ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง  ๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ
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สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด 

 คิดประดิษฐ์ผู้น า หมายถึง นักเรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควร
ด้วยการกระตุ้นภาวะการเป็นผู้น าของนักเรียน ให้สามารถก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานต่อไป สามารถคิด
ประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
ให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้น าการด าเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  
 คุณธรรมส านึก หมายถึง นักเรียนได้น าเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตส านึก 
 2.4.2 อัตลักษณ์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ  

 2.4.3 เอกลักษณ์   
 เป็นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลก าไร 

 
2.5  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 2.5.1 วิสัยทัศน์ 
  มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ 
 2.5.2 พันธกิจ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังน้ี 
  พันธกิจที่ 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
  พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
  พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 
  พันธกิจที่  4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ ดี ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่
มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
  พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2.5  ตารางก าหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารจัดการ 
1. จัดระบบการบริหาร

จัดการอย่างมีคุณภาพ 
ให้เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคมทั่วไป 

1. ระบบการบริหารและ
การจัดการสามารถ
ตอบสนองให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่  มีความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ 

  2. ด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม คือ 
“รับผิดชอบ มีวินัย 
พอเพียง” 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษาทุกคน มี
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

  3. การปฏิบัติงานโดยมี
การก ากับติดตามและ
ตรวจสอบตาม
หลักการ (PDCA) 

เพื่อให้การด าเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใน
สถานศึกษา สามารถ
ด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับแผนที่วางไว้ เพื่อ
น าไปสู่ ความส าเร็จ และ
บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. วิทยาลัยฯ มีการ
ด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถตรวจสอบได้ 
และได้การยอมรับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงาน

เพื่อพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในทักษะด้านวิชาชีพ 
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ที่ด ี

  5. บริหารจัดการด้าน
การเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรง
ตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถตรวจสอบได้ 

เพื่อให้สถานศึกษามีการ
วางแผนทางด้านการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส ตรงตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สามารถ
ตรวจสอบได้  

  6. การบริหารจัดการด้าน
บุคลากรให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานที่ตนเอง
ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

  7. มีการประสานความ
ร่วมมือ เพื่อบริหารจัด
การศึกษากับทุกภาค
ส่วน 

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การยอมรับจากทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เป็นไป
ตามข้อก าหนดของสถาน
ประกอบการและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการหลักสูตร 

2. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และสภาพเศรษฐกิจ 

1. จัดหลักสูตรเพิ่มเติม
และพัฒนาหลักสูตร
การเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
สังคม และมุ่งให้

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความถนัดและมีความรู้ 
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ 
ชุมชน สังคม โดยจัด
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
สังคมของประเทศ นักเรียนได้เลือกเรียน

ได้ตามความถนัด 
หลักสูตรเพิ่มเติมและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม 

  2. พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้
เป็นสถาบันทาง
การศึกษาของชุมชน
และท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาครู ผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลภายนอก 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของ
รัฐและเอกชน 

  3. การพัฒนาคุณภาพใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ในหลักสูตรการเรียน
การสอน 

เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่
ตนเองสอนทุกรายวิชา
และสามารถพัฒนา
รายวิชาโดยปรับปรุง
เน้ือหาสาระรายวิชาให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีหรือ
ก าหนดรายวิชาใหม่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3. ส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ เป็นผู้น าทาง
เทคโนโลยีและวิชาชีพ 

1. ครูผู้สอนและ
บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ความสามารถ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมายได้เต็ม
ศักยภาพ 

เพื่อให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้พัฒนาตนเองทางด้าน
ความรู้และเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีประกอบการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีคุณภาพ 

  2. ครูมีความรู้ 
ความสามารถเป็นผู้ที่
มีคุณธรรมและ

เพื่อให้ครูและบุคลากรทุก
คน เกิดความตระหนัก 
พยายามและปฏิบัติใน
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
จริยธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ครู มีความเป็นผู้น า มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้ 

การท าหน้าที่ของตนเอง
ให้ดีที่สุด มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่สามารถวัด
และประเมินผลในการ
ท างานได้ รวมทั้งต้อง
สามารถเป็นทั้งผู้น าและผู้
ตามในการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี มี
ความสามารถในการ
ท างานเป็นกลุ่มและแก้ไข
ปัญหาได้ 

  3. ครูผู้สอนมีงานวิจัย 
นวัตกรรมและ
สามารถสร้างสื่อการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ
ได้ รวมถึงสามารถน า
งานวิจัย นวัตกรรม
และสื่อการสอนไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ 

เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน ได้
ท างานวิจัย นวัตกรรม
หรือสร้างสื่อการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน หรือ
ผลงานอื่น ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้ 
จนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคล
ทั่วไป รวมทั้งยังสามารถ
น าไปจัดแสดงหรือ
ประกวดจนได้รับรางวัล
ต้ังแต่ระดับจังหวัด ภาค 
และระดับประเทศได้ 

  4. พัฒนาครูผู้สอนด้าน
การจัดท าโครงการ
สอน แผนเตรียมการ
สอน ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ในทุก ๆ 
ด้าน 

เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมี
ความรู้ และสามารถ
เขียนโครงการสอน แผน
เตรียมการสอนล่วงหน้า 
โดยมีการสอดแทรก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน คุณธรรม 
จริยธรรม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เป็น
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ประโยชน์ นอกเหนือจาก
เน้ือหาในบทเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน 

  5. ครูได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม
จากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก 
และได้รับ
ผลตอบแทนหรือ
สวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ครูที่มี
ความรู้ ความสามารถที่ดี
เป็นที่ยอมรับแก่บุคคล 
หน่วยงานและองค์กร 
ต่าง ๆ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน 

4. ผลิตและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพที่ดี ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการ
และตรงกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. นักเรียนมีการพัฒนา
ทางทักษะวิชาชีพที่
สูงขึ้น สามารถเข้า
แข่งขันหรือไป
ประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนา
ทางด้านทักษะวิชาชีพ
ตามที่ตนเองถนัด และ
สามารถน าความรู้ที่ได้มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2. จัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แก่นักเรียนและ
สนับสนุนให้นักเรียน
มีการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงทั้งใน
การเรียนและการท างาน 
รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
โดยยึดแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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  3. นักเรียนมีความรู้และ

ประสบการณ์การ
ให้บริการวิชาการ
วิชาชีพสามารถเป็นที่
พึ่งของหน่วยงานและ
ชุมชน สถาน
ประกอบการ 
สถานศึกษา ทางด้าน
วิชาการวิชาชีพได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการ
ท างานในสถาน
ประกอบการจริง รู้จัก
การท างานร่วมกับผู้อื่น 
รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการท างานบริการ
สังคม โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถทางด้าน
วิชาชีพของตนเอง
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  4. นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรม 
ผลงานวิจัย โครงการ 
โครงงาน ที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ 
ความสามารถทางด้าน
วิชาชีพมาพัฒนาสร้าง
นวัตกรรม งานวิจัย 
โครงการ โครงงานที่ตรง
ต่อความต้องการของผู้ที่
จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีคุณภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  5. นักเรียนทุกคนได้รับ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ตรงหรือ
สอดคล้องตาม
สาขาวิชาของตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากสถาน
ประกอบการในการ
ท างานตรงตามสาขาวิชา
ของตนเอง สามารถ
ท างานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ 

  6. นักเรียนได้รับการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ที่
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

เพื่อเป็นการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียน
ทางด้านวิชาชีพ โดย
ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ
และต้องมีผลการสอบ
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ผ่านเกณฑ์ที่ทาง
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

  7. นักเรียนได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม
จากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่ผู้เรียน 
รวมทั้งยังเป็นการยกย่อง
ผู้เรียนที่กระท าความดี มี
ความรู้ความสามารถ ให้
เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก 
อันเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่สถานศึกษาอีกทาง
หน่ึงด้วย 

  8. ผู้บริหารก าหนด
นโยบายโครงการ 
WAC Pro 
Academy  ซึ่งมี
ความหมายว่า 
สถาบันแห่งการ
สร้างสรรค์มืออาชีพสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในการ
ท างานในสถาน
ประกอบการ และเป็น
การยกย่องผู้เรียนที่
กระท าความดีและมี
คุณลักษณะที่ดี ตรงตาม
ข้อก าหนดให้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติอีกทางหน่ึง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อให้
เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติ 

1. นักเรียนมีบุคลิกภาพ          
ที่ดีและมีความเป็น
ผู้น า และสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มได้ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
การท างานเป็นกลุ่ม มี
ความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและส่วนรวม มี
ภาวะความเป็นผู้น า 
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สามารถท างานได้
อย่างมีคุณภาพ 

  2. นักเรียนได้เรียนรู้และ
ท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เป็น
ประโยชน์ เพิ่มเติม
จากการเรียนใน
รายวิชาปกติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งาม มีความเป็นไทย รู้จัก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการบ าเพ็ญประโยชน์
ให้แก่สังคม มีการเรียนรู้
ในเรื่องต่าง ๆ และ
สามารถน ามาใช้สร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติได้ 

  3. นักเรียนมีร่างกาย 
สุขภาพจิตที่ดีอันจะ
น าไปสู่พฤติกรรมที่
ช่วยเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เป็นคนเก่ง คนดีและมี
ความสุข 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความคิด
และสติปัญญา รู้จักการ
แก้ไขปัญหาและการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

6. ปรับปรุงดูแล รักษา
อาคาร สถานที่ 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มี
ความปลอดภัยพร้อม
ใช้งานและเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1. วิทยาลัยฯ มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพียงพอ มี
สภาพการใช้งานที่ดี มี
ความปลอดภัย 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษาทุกคน มีสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้งาน มีความปลอดภัย 
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานหรือการ
จัดการเรียนการสอน 

  2. อาคารเรียน อาคาร
สนับสนุนห้องเรียน 
และพื้นที่ภายใน
สถานศึกษามีเพียงพอ
และสะดวกต่อการใช้
งาน มีความสะอาด 
ร่มร่ืน เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
อาคารเรียน อาคาร
สนับสนุนห้องเรียน และ
พื้นที่ภายในสถานศึกษา 
ได้อย่างปลอดภัย สะอาด 
ร่มร่ืน เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
  3. มีสภาพแวดล้อมและ

ภูมิทัศน์ที่น่าเรียนรู้
และปราศจาก
มลภาวะ และภูมิทัศน์
ที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษาทุกคน มีความ
พึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ที่ดี มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ดีจาก
สิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจาก
มลภาวะ 

  4. สถานศึกษามีการน า
สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้ 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์
จากการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

 
2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ 
 ศึกษา ผู้เรียน ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 
 2.6.1 ปีการศึกษา 2562 
  2.6.1.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 2.6  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
ท่ี ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ 
1 เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น" วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 
2562 

เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

2 เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่
ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจ าปี พ.ศ. 2562 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3 เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน จัดโดย ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ 
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับ ส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน 
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ท่ี ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ 
4 เกียรติบัตรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ

รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” 
ปีที่ 6 ณ จังหวัดนนทบุรี  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

5 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เน่ืองในงาน  DSN Open 
House 2019 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไกลการเรียนรู้ สู่ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21”  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 

6 เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
“เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21”  

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

7 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MK OPEN HOUSE 
‘2019 “ก้าวไกลสู่สากล บนวิถีความพอเพียง” 

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 

8 ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาล
ปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม  

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทร
ธรรมิการาม 

9 ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุง
เขต 

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 

10 ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาล
ปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ 
(แจ่มชื่นวิทยาคม) 

11 ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดพิกุลเงิน โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 
 
  2.6.1.2  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 2.7  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายชยุต  จุลชาต - ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  เน่ืองใน

วันครูแห่งชาติ ปีพ.ศ.2563 
- จังหวัดนนทบุรี 

1. นายกฤษณ์  ค าศิริ   
 
 

- “ครูเพชรน้ าหน่ึง”  ในกิจกรรมวัน
ครูแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
- ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อมการ

แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
(Story Telling) ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การประกวดแข่งขัน
ทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ประจ าปี 2563 "ระดับจังหวัด 
นนทบุรี"  

- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี 
 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1. นายกิตติ  ค าศิริ - “ผู้บริหารดีเด่น” ประจ า               
ปีการศึกษา 2562 

 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน



๒๙ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
 
 
 
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตร    ผู้ประเมินองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศ ในระหว่างวันที่ 12 - 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ 
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 
 
 
 

1. นายกิตติ  ค าศริ 
2. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

1. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักด์ิ 
2. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 

- ครูดีเด่น  ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี 

1. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล 
2. นางสาวอุราพร  ค าสิม 
3. นางสาวสุนิษา  ทองสุข 
4. นายอธิสุ  พันธศรี 
5. นางอรทัย  ชินนะประภา 

- ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น ประเภท รางวัลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เน่ือง
ในวันการศึกษาเอกชน 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักด์ิ 
2. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
3. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 

- ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2562 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
 

- ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดีมาก  

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 



๓๐ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล 
2. นายภัทรุท  นามเมือง 

 

- ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดี 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 
 

- ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับระดับผ่าน  

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวอุราพร  ค าสิม 
 
 
 
 

2. นายภัทรุท  นามเมือง 
 
 
 
 
3. นางสาวโสรญา  ลือยาม 

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระดับ
ปวส. ระดับจังหวัด ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ
ปวช. ระดับจังหวัด ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ระดับปวส. ระดับจังหวัด ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวอุราพร   ค าสิม - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระดับ
ปวส.  ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร  จังหวัดสระแก้ว 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นายชยุต  จุลชาต 
2. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
3. นายสิตางศ์ุ  จุลชาต 
4. นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส 
5. นางสาวจิราภรณ์  ทองไทย 
6. นางพชร  หมายนาค 
7. นายสุวรรณ  แสงดาว 
8. นางสาวสุนิษา  ทองสุข 
9. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์               

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Let go 
Mobile App Developer" 

- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 



๓๑ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ชาครจิรเกียรติ 

10. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 
1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
2. นายกิตติ  ค าศิริ 
3. นางสาวมณีรัตน์  ฐิติกุล 
4. นางอรทัย  ชินนะประภา 
5. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี 
6. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักด์ิ 
7. นางสาวจิราภรณ์  ทองไทย 
8. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 
9. นายเรืองสันต์  จันมาค้อ 
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง 
11. ดร.สมบัติ  ทิพประมวล 
12. นายมนัส  แก้วเขียว 
13. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง 

- ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการศึกษาดู
งาน เรื่อง องค์ความรู้ในวิถีชีวิตของ
เกษตรกรชาวนาไทยตามศาสตร์
พระราชา รัชกาลที่ 9 ศูนย์การ
เรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุพรรณบุรี, ศูนย์การเรียนรู้อนุสรณ์
ดอนเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุพรรณบุรี 

1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
2. นายกิตติ  ค าศิริ 
3. นางสาวอุราพร  ค าสิม 
4. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
5. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
6. นางพชร  หมายนาค 
7. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 
8. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง 

- ได้รับเกียรติบัตรร่วมการอบรม 
Active Learning 5.0 เคร่ืองมือ
ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการสอน งาน
นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ และ
การประชุมวิชาการนานาชาติ 
World Class Education 
Resources International Expo 
And Conference 2019 

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
2. นายกิตติ  ค าศิริ 
3. นางสาวอุราพร  ค าสิม 
4. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
5. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
6. นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส 
7. นางพชร  หมายนาค 
8. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์           

ชาครจิรเกียรติ 
9. นายอธิสุ  พันธศรี 
10. นางศิลาพร  ผลวงศ์ 
11. Mrs.Julie Luntao Politico 
12. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 
13. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง 

- ได้รับเกียรติบัตรร่วมการอบรม 
ACTIVE LEARNING 5.0 9-11 
October 2019 Bangkok 
International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC), 
Bangkok 

- ไบเทค บางนา 



๓๒ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายกิตติ  ค าศิริ 
2. นายกฤษณ์  ค าศิริ 
3. นางอรทัย  ชินนะประภา 
4. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี 
5. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักด์ิ 
6. นายสุวรรณ  แสงดาว 
7. นางสาวสุนิษา  ทองสุข 
8. นายอธิสุ  พันธศรี 
9. นางศิลาพร  ผลวงศ์ 
10. Mrs.Julie Luntao Politico 
11. นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ 
12. นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม 
เรื่อง การประดิษฐ์มะกรูดใบเตย 
วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ตามบันทึก
ข้อตกลงการประสานความร่วมมือ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

- โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 

1. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักด์ิ 
2. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการด าเนินการศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์
การประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับส านัก
บริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

1. นางสาวอุราพร  ค าสิม 
2. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
3. นางอรทัย  ชินนะประภา 
4. นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส 
5. นางสาวจิราภรณ์  ทองไทย 
6. นายอธิสุ  พันธศรี 
7. นางศิลาพร  ผลวงศ์ 
8. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 
9. นายเรืองสันต์  จันมาค้อ 
10. นายมนัส  แก้วเขียว 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานแถลง
ผลงานวิชาการ หลักสูตรจิตวิทยา
ความมั่นคง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6 เรื่อง "ความ
โปร่งใสของระบบการศึกษาไทย ใน
ศตวรรษที่ 21" วันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ 
สถาบันวิชาป้องกันประเทศ 

- สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

1. นางสาวอุราพร  ค าสิม 
2. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
3. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี 
4. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม 
หัวข้อเรื่อง "การตลาดสู่บทบาท
เจ้าของธุรกิจ" โครงการสัมมนา
วิชาการ สาขาการตลาด  

- บริษัท มีโชค กราฟฟิก จ ากัด 

1. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
2. นางสาวปิยะรัตน์  ทองจัดทรัพย์ 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ "ยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน" ระหว่างวันที่ 31 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๓๓ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 
กรุงเทพมหานคร 

1. นางอรทัย  ชินนะประภา 
2. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักด์ิ 
3. นายเรืองสันต์  จันมาค้อ 
4. นายมนัส  แก้วเขียว 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเครือข่ายครูปกครองเพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท
และยาเสพติดภายในสถานศึกษา 
ภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอด 
ยาเสพติดอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวันที่ 14-15 
กันยายน 2562 ณ โรงแรมผึ้ง
หวาน  รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
กาญจนบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี 
2. นางอารีรัตน์  นาคนก 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรม 
หลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษา
ที่ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา" ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2562  

- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

1. นางสาวสุนทรี  คงทอง - ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศ ในระหว่างวันที่ 24-26 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม
โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท ต าบลต้น
โพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ณ โรงแรมดิ อิมพี
เรียล  โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

1.  นางสาวจิราภรณ์  ทองไทย - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง 
STEM เพื่อพัฒนาทักษะการสอนสู่

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ณ ส านักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากร



๓๔ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
การวิจัย ระหว่าง วันที่ 28-30 
สิงหาคม 2562 
- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

และให้คะแนน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ 
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 

อาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว - ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
เงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกล
ฝังตัว ชื่อผลงาน ระบบการแจ้ง
เตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สหุง
ต้มในครัวเรือนและการสั่งซื้อผ่าน 
Social Network (SSP GAS 
SYSTEM) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นางสาวจิราภรณ์  ทองไทย 
2. นางพชร  หมายนาค 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คร้ังที่ 
6/2562 วันพุธที่ 11 กันยายน 
2562  

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

1. นางพชร  หมายนาค - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
อบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 27 
พฤษภาคม 2562  
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสัมมนาเชิง

วิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาสื่อ
เสมือนจริง Augmented Reality 
(AR) ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
การศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการ

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การ
ออกแบบบอร์ดเกมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

 
 
 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. นางพชร  หมายนาค 
2. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร

เกียรติ 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้ารว่มการอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ืองโมบาย
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริม
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบ
บูรณาการ PSF องค์ประกอบที่ 2 
สมรรถนะ (Competency) มิติ 
2.1 ออกแบบและวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ระดับที่ 1 
ออกแบบกิจกรรม และใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 28-
29 พฤศจิกายน 2562 

- สมาคมเครือข่าย ควอท. และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์             
ชาครจิรเกียรติ 

- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
และให้คะแนน"สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 
- ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็น

คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 



๓๖ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก              
(อี.เทค) 

1. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร - ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก             
(อีเทค) 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นายมนัส  แก้วเขียว - ได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้
ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2562 ณ ค่าย
ลูกเสือเมืองก าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  
- ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 

ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 1/2562 ณ 
ค่ายลูกเสือเมืองก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

- ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นายมนัส  แก้วเขียว 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกลือกัน 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม 
"โครงการอบรมและปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเบื้องต้น" วันศุกร์ที่ 21 
มิถุนายน 2562 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

1. นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย - ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อมการ
แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
(Story Telling) ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การประกวดแข่งขัน
ทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ประจ าปี 2563 "ระดับจังหวัด 
นนทบุรี"  

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1. นางสาวเนตรนภา  ร่ืนเสือ - ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น ประเภท รางวัลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เน่ือง
ในวันการศึกษาเอกชน 

- กระทรวงศึกษาธิการ 



๓๗ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางอารีรัตน์  นาคนก 
2. นายนิวัตร  สุขเจริญ 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
คร้ังที่ 14 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นายนิวัตร  สุขเจริญ - ได้รับเกียรติบัตรผู้จัดการทีม
นักกีฬาปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬา
ปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง คร้ัง
ที่ 3 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 
4-8 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรผู้ควบคุมทีม

นักกีฬาปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 36 
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 "ตราด
เกมส์" ระหว่างวันที่ 4 - 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ 
จังหวัดตราด  
- ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนนักกีฬา

ปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬาปันจัก
สีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง คร้ังที่ 4 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 11-
15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัด
สมุทรสาคร 

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ชมรมกีฬาปันจักสีลัต
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ 

 
 
 
- จังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 
- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ

ไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร 

 
1.6.2.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 2.8  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
  - ด้านคุณธรรม จริยธรรม  จิตอาสา 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายกอบการ  เดชานุวัติ   

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

2. นางสาวปริชาติ  สุขคง 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา
พระราชทาน 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ   
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 

- ได้รับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความ
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ใน

- สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์



๓๘ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สาขาวิชาการตลาด โอกาส วันแม่แห่งชาติ                

ปี 2562  
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้น าท า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน 
- ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น 

 
 
- วัดสังวรพิมลไพบูลย ์
 
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ นนทบุรี 
1. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้น าท า
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน 

- วัดสังวรพิมลไพบูลย ์
 

1. นางสาวปริชาติ  สุขคง 
2. นางสาวขวัญจิรา  ชาวนา 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีจิตอาสา
และเป็นผู้น าจนเป็นที่ประจักษ์แก่
สังคมในการรณรงค์ให้ความรู้และ
ท ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาขยะ
ภายในชุมชน 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

1. นางสาวปริชาติ  สุขคง 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น - โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 

1. นายสุริยา  สร้อยสลับ            
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชพีในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี  

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวพิจิตรา  ไตรสุธา  
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นนายทะเบียน 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี  

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
  -  ด้านทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่   

นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง การประกวดรัก
การอ่าน (ภาษาไทย)  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวอริตา  พลอาวุธ 
2. นางสาวพรไพลิน  ศึกขะชาติ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 



๓๙ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

ทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ
ปวช. จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

1. นางสาวภารุณี  นามภักดี 
2. นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับปวส. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

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

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
เงิน วิชากลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ  
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
3. นางสาวรัตน์ติยารักษ์  สังข์เพชร

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญทองแดง วิชาทักษะ
การน าเสนอสินค้า  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวดมิสา  เอี่ยมในวงษ์ 
2. นางสาวชวพร  ทองฟัก             

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

3. นางสาววลัยพร  ภูพินิจเจริญสุข  
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

4. นางสาวภัทราวดี  รัตนไพบูลย์  
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

5. นายอัครพล  เขื่อนนอก              

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญเงิน วิชาทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 



๔๐ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
ระดับเหรียญเงิน วิชากลยุทธ์เชิง
สร้างสรรค์  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสระแก้ว 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นางสาวดวงทิพย์  ดวงตาทิพย์ 
2. นางสาวนภาวรรณ  เฉยเผือก 
3. นางสาวสุรีรัตน์  กิติภัทร์ถาวร 
4. นางสาวภัคจิรา  พวงขจร 
5. นายยศพล  จ านงพันธ์ 
6. นายณัฐนนท์  เกลี้ยงมน 
7. นายภุมรินทร์ พรมเอี่ยม 
8. นายอนุวรรตน์  แก้วหินแดง 
9. นายณัฐวุฒิ  ประทุมทอง 
10. นายเพชรประทาน  ผลน้อย 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อ
ผลงาน ระบบการแจ้งเตือนปริมาณ
คงเหลือของแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
และการสั่งซื้อผ่าน Social 
Network (SSP GAS SYSTEM) 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ  
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

3. นายปัณณธร  ไพชยนต์           
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การประกวด
แข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียน
เอกชน ประจ าปี 2563 “ระดับ
จังหวัดนนทบุรี” 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1. นายวัฒนธรรม  พานทอง  
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการ
แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
(Story Telling) การประกวด
แข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียน
เอกชน ประจ าปี 2563 “ระดับ
จังหวัดนนทบุรี” 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1. นางสาววันนิสา  ส าอางกาย 
2. นางสาวปัญญาพร  อุ่นจันทร์ 
3. นางสาวเกษมณี  พรมแย้ม 
4. นางสาวกฤติยาณี  วงศ์พิมล 
5. นางสาวธิดา  อินถา   

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน 
“ชาไนท์เฮิร์บทรีอินวัน” จากการ
ประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ณ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๔๑ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. นางสาวอารีรัตน์  ตาดอยู่ 
2. นางสาวอ้อยใจ  ค าพิลา 
3. นางสาวพรไพลิน  ศึกขะชาติ 
4. นายชุณนิรันดร์  แก้วปัญญา 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงาน 
“แชมพูม่วงหาวนาวมิ้นท์” จาก
การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู   

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
3. นางสาวลัดดาวัลย์  นามนิตย์ 
4. นางสาวเมธาวี  แก้วอ าพัน  

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

5. นายปัณณธร  ไพชยนต์    
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงาน 
“หมอนรองสมุนไพร ป้องกันแผล
กดทับ” จากการประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู   

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นางสาวเกษศิณี  คงสี 
2. นางสาวสุภาพร  ก่องแก้ว 
3. นายธีรภัทร์  อินทรไกร 
4. นางสาวเสาวภาคย์  ศรีดวม 
5. นางสาวเมธินี  นิลชา   

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงาน 
“สบูมัลเบอร่ี” จากการประกวด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู   

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นายสุทิวัส  สะไกร   
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

2. นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์ 
นายนนทกร  สอนจ้ิน  
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. นายชัยพัฒน์  ทองจาด 
4. นางสาวกัลป์ยากร  เกิดทองดี  

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน 
“ถุงกระดาษจากเหยื่อกล้วย” จาก
การประกวดนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู   

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นายภูวนาท  อริยานนท์ภิญโญ  
2. นางสาภารุณี  นามภักดี 
3. นางสาวศิริวรรณ  ฟักแฟง 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน 
“สมุนไพรดับกลิ่นเท้า” จากการ
ประกวดนวัตกรรม และ

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๔๒ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
4. นางสาววิราวรรณ  วิสัชนาม 
5. นางสาวพิชญาภา  ปัสตัน 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  
กรุงเทพมหานคร 

1. นายปัญณวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา    
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาพิมพ์
สัมผัสไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม (สยามเทค) 
กรุงเทพมหานคร 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

1. นายโสรัจจ์  ปิ่นเจริญ 
2. นายปัณณธร  ไพชยนต์    

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา
พิมพ์สัมผัสไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
(ปวช.) จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 
กรุงเทพมหานคร 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายวสันต์  อุรารักษ์ 
2. นายพรเทพ  ช้างอยู่ 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. นายชายระวัณ  ตาดคร้าม 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

4. นายวิธวิทย์  เงินรวง 
5. นายเอกพงษ์  สิงห์ทองห้าว 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันกีฬา E-Sport 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม (สยามเทค) 
กรุงเทพมหานคร 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวปานทิพย์  อ้นศิริ 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก              
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



๔๓ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายไชยชาญ ปรารภ  

นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก              
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวฮุสนา  ตาสว่าง   
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาทักษะ
โปรแกรมฐานข้อมูล จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก              
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายพริษฐ์  พิมพ์ทอง  
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาทักษะ
การสร้างเว็บไซต์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก              
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายณภัทร  ระภานุสิทธิ์ 
2. นายอนุวัฒน์  ปัทมานนท์ 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาทักษะ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายคมสันต์  บ ารุงศรี  
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา
ทักษะระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก           
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายสมเจษฎ์  พึ่งกระจ่าง  
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาทักษะ
โปรแกรมกราฟิก จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ



๔๔ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก           
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายเดชณรงค์  สนน้อย   
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. นายคมสัน ทองสุข 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาทักษะ
โปรแกรมกราฟิก จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก           
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายปฏิภาณ  มีศรีเนตร 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาการตลาด 

2. นายธนวัฒน์  อัศวเรืองสุข  
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาทักษะ
การพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายกิตติภพ  เกษรา   
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาทักษะ
การพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาทักษะ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวดวงกมล  อ่วมอ่อง 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา
ทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับ
งานคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก           
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



๔๕ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายนพดล  ขันธวิธิ    

นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย วิชาทักษะการ
ใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3D 
Animation ด้วยโปรแกรม 
SketchUp Pro 2015  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก           
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาทักษะ
การใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3D 
Animation ด้วยโปรแกรม 
SketchUp Pro 2015  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก           
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายบุญฤทธิ์  จังโส  
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา
ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายปฐพี  แก้วฉิม   
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย วิชาทักษะการ
ประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ัง
ซอฟต์แวร์  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก           
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวชลฎา  ก าเหนิดนนท์  
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงาน
ธุรกิจ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



๔๖ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางสาวสุธิตา  อุดม  

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา
ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในงานธุรกิจ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก            
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวดมิสา  เอี่ยมในวงษ์  
2. นางสาวชวพร  ทองฟัก 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

3. นางสาววลัยพร  ภูพินิจเจริญสุข 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

4. นางสาวภัทราวดี  รัตนไพบูลย์ 
5. นางสาวอัมพรพรรณ  ภิรมสุข 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก            
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

3. นางสาวนภาวรรณ  อริยะค า 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิชาทักษะ
เทคนิคการน าเสนอการขาย จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวอภิญญา  สมรุด 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

2. นางสาวดวงทิพย์  ดวงตาทิพย์ 
3. นางสาวศิรินภาพร  สดุดี 
4. นายอาณัติ  กองทรัพย์ 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

5. นางสาวขวัญจิรา  ชาวนา 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดมารยาทไทย  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก            
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



๔๗ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางสาวสุนิตรา  แพร่หลาย 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญเงิน การประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งหญิง จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี             
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่   
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาการตลาด 

2. นางสาวปริชาติ  สุขคง 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ   

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายชณะชัย  บัญชรบวรชัย 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก             
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวนภาวรรณ  เฉยเผือก 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
ประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 



๔๘ 

 

   -  ด้านกีฬา 
ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

1. นายณัฐปคัลภ์  ทองสายศร  
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
 
 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
เหรียญทองแดง  ประเภทต่อสู้ 
กลุ่มเยาวชน (อายุ 16-18 ปี)            
รุ่น J น้ าหนัก 75-79 กิโลกรัม  
จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ 6 ณ 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 
กรุงเทพมหานคร 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 

กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ชาย 
รุ่น H น้ าหนัก 67-71 กิโลกรัม 
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังที่ 36 คัดเลือก
ตัวแทนภาค 1 จังหวัดตราด 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ชาย (อายุ 
16-18 ปี) รุ่นน้ าหนัก 71-75  
กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬาปันจัก
สีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง คร้ังที่ 4  
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
- จังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ

ไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร 

1. นายธนกร  พรายแสง    
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
เหรียญเงิน ประเภททีมปันจักลีลา 
กลุ่มเยาวชน (อายุ 16-18 ปี) รุ่น 
ณ น้ าหนัก 71-75กิโลกรัม จาก
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน 
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 6 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 

เหรียญเงิน กีฬาปันจักสีลัต 
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น J น้ าหนัก 
75-79 กิโลกรัม จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 36 

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทย 

 
 
 
 
 
 

- จังหวัดตราด 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
คัดเลือกตัวแทนภาค 1 จังหวัด
ตราด 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เหรียญทองแดง  ประเภทต่อสู้ชาย 
(อายุ 16-18 ปี) รุ่นน้ าหนัก 75-
79  กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา
ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง                
คร้ังที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 
 
- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ

ไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร 

1. นายนิติธร  โพธิ์ประดิษฐ์  
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1  
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ชาย 
รุ่น B น้ าหนัก 43-47 กิโลกรัม 
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังที่ 36 คัดเลือก
ตัวแทนภาค 1 จังหวัดตราด 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  

ประเภทต่อสู้ชาย (อายุ 16-18 ปี) 
รุ่นน้ าหนัก 43-47 กิโลกรัม จาก
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์
ภาคกลาง คร้ังที่ 4 ณ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

- จังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ

ไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร 

1. นายพรพิทักษ์ ผิวพิมพ์ดี  
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1  
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
ประเภทต่อสู้ชาย (อายุ 16-18 ปี) 
รุ่นน้ าหนัก 55-59 กิโลกรัม จาก
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์
ภาคกลาง คร้ังที่ 4 ณ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร 

1. นายปัญญา  มงคลมะไฟ 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

2. นางสาวสุภาพร  สุจริตสถิตา
นนท์ 

- ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ทีมผสม จากการแข่งขันกีฬาเปตอง
ตามโครงการสร้างสุขภาพต าบล 
บางม่วงต้านยาเสพติด  

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 



๕๐ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
3. นางสาวอาทิตยา  สลับศรี  

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ทวิภาคี 
1. นางสาวนันตพร  ก้อนนิล   
2. นางสาวสิรินยา  พลอยสีข า 
3. นางสาวกนกพร  เสาเปรีย 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ประเภท
ทีมหญิง จากการแข่งขันกีฬา     
เปตองตามโครงการสร้างสุขภาพ
ต าบล บางม่วงต้านยาเสพติด 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

1. นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นฟ้า 
2. นางสาวศศิธร  สายทอง 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

3. นายจีรศักด์ิ  จันทะศูนย์ 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ประเภททีมผสม จากการ
แข่งขันกีฬาเปตองตามโครงการ
สร้างสุขภาพต าบล บางม่วงต้าน 
ยาเสพติด 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

1. นางสาวกัญญาภัค  ป้องโล่ 
2. นางเพชรา  แจ่มอิ่ม 
3. นางสาวอัญธิกา  ศิริพงษ์ 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ประเภททีมหญิง จากการ
แข่งขันกีฬาเปตองตามโครงการ
สร้างสุขภาพต าบล บางม่วงต้าน 
ยาเสพติด 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

1. นายณฐพล  แย้มแฟง   
2. นายศุภากร  แก้วธานี 
3. นายนนทกร  สอนจ้ิน  

นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีมชาย 
จากการแข่งขันกีฬาเปตองตาม
โครงการสร้างสุขภาพต าบล บาง
ม่วงต้านยาเสพติด 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

1. นายเรืองฤทธิ์เดช  ขุมทอง 
2. นายโยเซพ  แซ่เจีย 
3. นายวสุสมบูรณ์  หาระภูมิ  

นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีมชาย 
จากการแข่งขันกีฬาเปตองตาม
โครงการสร้างสุขภาพต าบล     
บางม่วงต้านยาเสพติด 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 2.6.2 ปีการศึกษา 2563 
  2.6.2.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 2.9  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
ท่ี ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ 
1 ได้ รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภท

สถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 29 
มีนาคม – 2 เมษายน 2564 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน“สุดยอดนวัตกรรม
อาชีว ศึกษา” การประกวดสิ่ งประ ดิษฐ์ของคน รุ่นใหม่  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3 ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

 
  2.6.2.2  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 2.10  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายกิตติ  ค าศิริ - ได้รับเข็มและเกียรติบัตร ครูเพชร

น้ าหน่ึง ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 ครูดี...ศรีเอกชน
นนทบุรี 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี และสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน
นนทบุรี 

1. นายกฤษณ์  ค าศิริ - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น 
ภาคกลาง 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

1. นางพชร  หมายนาค - ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ภาค
กลาง 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๕๒ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายอมร  สิขเรศเพชร - ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ภาค

กลาง 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักด์ิ - ได้รับเกียรติบัตร ครูสอนดี ใน
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 
2564 ครูดี...ศรีเอกชนนนทบุรี 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี และสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน
นนทบุรี 

1. นายสิตางศ์ุ  จุลชาต - เป็นคณะอนุกรรมการด าเนิน
โครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรัก
สามัคคีและส านึกความเป็นไทย 
“เด็กไทยต้นแบบ”  
- ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมต่อ

ยอดโครงการส่งเสริมรางวัล
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น 
(Prime Minister’s Export 
Award 2020) หัวข้อ “การต่อ
ยอดแบบ Expand the Horizon” 
แนะน าการค้าออนไลน์เพื่อช่วยต่อ
ยอดธุรกิจบนเวทีโลก 

- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล 
 
 
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 
 
 

1. นายกฤษณ์  ค าศิริ 
2. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมและ
ที่ปรึกษาการแข่งขันเพลงพระราช
นิพนธ์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาการ 
และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด
นนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1. นายกฤษณ์  ค าศิริ 
2. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมและ
ที่ปรึกษาการแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะวิชาการ และประกวด
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ระดับจังหวัดนนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 



๕๓ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
2. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักด์ิ 
3. นางพชร  หมายนาค 
4. นายอธิสุ  พันธศรี 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 

1. นายอธิสุ  พันธศรี 
2. นางสาวอุราพร  ค าสิม 

- ได้รับเกียรติบัตรการอบรมแบบ 
online เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
การพัฒนาการเขียนผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนและวิจัยสถาบัน 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์                 
ชาครจิรเกียรติ 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ
ความรู้ออนไลน์ หัวข้อ “การใช้ 
Zoom Cloud Meeting” 
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย
ระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ 
Google Apps for Education 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
- โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 

1. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม 
“การเขียนแผนธุรกิจ” 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ

ตัดสิน ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ

ตัดสิน ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative Marketing 
Plan” จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุม 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 



๕๔ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

1. นางอารีรัตน์  นาคนก - ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมและ
การทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการ 
“Empowering HER เธอเปลี่ยน
โลก” ในหัวข้อ “Stop Bullying 
ยุติการรังแก” 

- สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
2. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
3. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
4. นางสาวอุราพร  ค าสิม 
5. นางสาวสุนทรี  คงทอง 
6. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักด์ิ 
7. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี 
8. นายวิชาญ  โพธิสิทธิ์ 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม 
เรื่อง “การท าธุรกิจอย่างไรให้โดน
ใจลูกค้าในช่วง COVID-19 

- บริษัท จี แอนด์ ซีเค ลีฟวิ่ง จ ากัด 

1. นางอรทัย  ชินนะประภา 
2. นางอารีรัตน์  นาคนก 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกลือกัน 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ อบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

- เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

1. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
2. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล 

- ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดีมาก  

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นายภัทรุท  นามเมือง - ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดี 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร - ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับผ่าน 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. Mrs.Julie Luntao Politico - ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินการประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Public Speaking 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 



๕๕ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
Contest)  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุม 

การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษา 

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศอันดับ 
1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 

 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

1. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน - ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุม 
ทักษะการน าเสนอสินค้า “The 
Marketing Challenge” จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวอุราพร  ค าสิม - ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสิน ทักษะการน าเสนอสินค้า 
“The Marketing Challenge” 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุม 

ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative Marketing 
Plan” จากการแข่งขันทักษะ

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 



๕๖ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

1. นางจันทร์เพ็ญ  เตชวิริยานนท์ - ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุม 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
หญิง จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ - ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินการประกวดมารยาทไทย 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ

ตัดสินการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ

ตัดสินการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นายอธิสุ  พันธศรี - ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสิน การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (Demonstration 
Contest)  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุม 

การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (Demonstration 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 



๕๗ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
Contest)  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษา 

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศอันดับ 
1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน  
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี  

 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

1. นายสิตางศ์ุ  จุลชาต 
2. นางพชร  หมายนาค 
3. นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส 
4. นายสุวรรณ  แสงดาว 
5. นางสาวสุนิษา  ทองสุข 
6. ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์  ชาคร        

จิรเกียรติ 
7. นางสาวจิราภรณ์  ทองไทย 
8. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Sticker Line “ง่าย ๆ ไม่ต้องจ่าย
ตังค์ซื้อ” 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว - ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษา 
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศอันดับ 
1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน  
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นางสาวสุนิษา  ทองสุข - ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษา 
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศอันดับ 
1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๕๘ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน  
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 

1. นางสาวจิราภรณ์  ทองไทย - ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษา 
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศอันดับ 
1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน  
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง - ได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับ “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนผ่าน 
80% 
- ได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมรับชม

การบรรยายแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 : การ
ตรวจเยี่ยมออนไลน์ 

- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
 
 
 
- ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

 
  2.6.2.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 2.11  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
   - ด้านวิชาการ 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายชัยพัฒน์  ทองจาด - ได้รับเกียรติบัตรเป็นรองนายก

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นายราเชนทร์  สารชู 
2. นายโชติพงศ์  ขวัญอยู่เย็น 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

  
 



๕๙ 

 

 -  ด้านทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ  
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาการตลาด 

3. นางสาวลัดดาวัลย์  นามนิตย์   
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับเหรียญเงิน วิชาทักษะการ
น าเสนอสินค้า “The Marketing 
Challenge” จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวรัตติกาล  มะโนวัน 
2. นางสาวรุ่งนภา  อภิธนาดล 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

3. นางสาวศิริวรรณ  ฟักแฟง 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
เงิน วิชาทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative Marketing 
Plan” จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

 

1. นางสาวจริญา  พงษ์สว่าง 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1
สาขาวิชาการตลาด 

2. นางสาวกวินธิดา  กลบแก้ว 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. นางสาววลัยพร  ภูพินิจเจริญสุข 
4. นายสุทธิพงษ์  ประสงค์คุณ 
5. นางสาวอนงค์ภัทร์  เฉลิมวัฒน์ 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับเหรียญทองแดง วิชาทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

1. นางสาวพุทธินันท์  ภัทราจิรนนท์ 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับเหรียญทอง การประกวดพูด
ในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Public Speaking 
Contest)  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

1. นางสาวสุนิตรา  แพร่หลาย 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับเหรียญทอง การประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งหญิง  จากการ

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 



๖๐ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายอาณัติ  กองทรัพย์ 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญเงิน การประกวดพูด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
(Demonstration Contest)  จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

1. นายกฤษณะ  ตุลา 
2. นางสาวฮุสนา  ตาสว่าง 
3. นายอนุวัฒน์  ปัทมานนท์ 
4. นางสาววชิราพรรณ  แก้วสมนึก 
5. นางสาวรัตติยา  ค าหงษา 
 นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
6. นางสาวสุธิตา  อุดม 
7. นางสาวมณีรัตน์  ปรางค์มณี 
8. นายชุติพนธ์  แจ่มประภาพร 
9. นายเพชรประทาน  ผลน้อย 
10. นายณัฐนนท์  เกลี้ยงมน 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภท
ที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ชื่อผลงาน “โครงการสร้างและ
พัฒนาสกอร์บอร์ดการให้คะแนน 
โดยใช้ Internet of Thing (IoT) 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/
ทักษะพื้นฐาน สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี 
- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 

การแข่งขันนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน 
“โครงการสร้างและพัฒนาสกอร์

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๖๑ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
บอร์ดการให้คะแนน โดยใช้ 
Internet of Thing (IoT)  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

1. นายปัณณธร  ไพชยนต์ 
 นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
2. นายสุทิวัส  สะไกร 
 นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 

สาขาวิชาการบัญชี 
3. นายกอบการ เดชานุวัติ 
4. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
 นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 

สาขาวิชาการตลาด 
5. นางสาวพุทธินันท์  ภัทราจิรนนท์ 
 นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน (เน้นโซล่าเซลล์) 
ชื่อผลงาน “โครงการเรื่อง คอนโด
ปลูกผักพลังงานสะอาดสั่งการผ่าน
สมาร์ทโฟน (Energy Saving 
Vertical Vegetable Plantation 
Controlled Via Smartphone 
Application) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวกนกพร  ฟังเร็ว   
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวดมิสา  เอี่ยมในวงษ์ 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 



๖๒ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ 
2. นางสาวภัณฑิรา  กันต่าย 
3. นางสาวตองจันทร์  มามีทรัพย ์

นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะเทคนิคน าเสนอขายสินค้า 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวเอื้อการย์  มณีเกียรติ
โกวิท 

2. นางสาววลัยพร  ภูพินิจเจริญสุข 
3. นายปริญญา  เชยกลิ่นพุฒ 
4. นางสาวอุรัสยา  รสจันทร์ 
5. นางสาวปิยลักษณ์  สุขวิริยถาวร 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายเดชณรงค์  สนน้อย 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะโปรแกรมกราฟิก  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายอิทธิพล  ยิ่งยง 
2. นางสาวณัฐชนก  มีบุญ 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับ
งานคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๖๓ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายมาวิน  คล้ายกุล 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 
SketchUp  Pro 2015 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายพัชรพร  ทัดวงค์ 
2. นายปฐพี  แก้วฉิม 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อ
ประสม จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายไชยชาญ  ปรารภ 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในงานธุรกิจ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายวิศรุต  ภิรมย์แย้ม 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในงานธุรกิจ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายชัยวัฒน์  สิริไพบูลย์กาญจน์ 
2. นายวิศรุต  บรรเลง 
3. นายทวีทรัพย์  เมฆเกลื่อน 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน



๖๔ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายจักรกฤษณ์  แย้มรุ่ง 
2. นายอนุวัฒน์  ปัทมานนท์ 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวฮุสนา  ตาสว่าง  
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายอภิชิต  ชัยช่วย 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาววรัชยา  วงค์สงวน 
2. นางสาวนาถดารา  ศิริรักวงษา 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ทักษะการบัญชี จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๖๕ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นายปัณณธร  ไพชยนต์ 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายกุลเดช  ตันลือนาม 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายโสรัจจ์  ปิ่นเจริญ 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

2. นายกิตติพงศ์  สุขสว่าง 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายสุทธิภัทร  บุญมี 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวนิตยา  ไพรพนา 
2. นางสาววราพร  นพกิจ 
3. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ 
4. นางสาวภัณฑิรา  กันต่าย 
5. นางสาวพานทอง  แสงใส 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภทที่  7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ ชื่อผลงาน “โครงการที่
นอนใบชารักษาอาการนอนไม่หลับ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 



๖๖ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

หรือ The  sleeping tea leaves" 
จากการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
กรุงเทพฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่ 
2. นางสาวธิดา  อินถา 
3. นางสาวอ้อยใจ  ค าพิลา 
4. นางสาวพรไพลิน  ศึกขะชาติ 
5. นายชุณนิรันดร์  แก้วปัญญา 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภทที่  8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน 
“โครงการแชมพูฟ้าทลายมิ้นท์"  
จากการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
กรุงเทพฯ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์ทอง 
2. นางสาวกรรณิกา  แก่นท้าว 
3. นางสาวจิตรดา  ต้ังสุนันท์ธรรม 
4. นางสาววรรณิดา  ผันสืบ 
5. นางสาวนัฐพร  รักการ 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภทที่  8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน 
“โครงการเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง"  
จากการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
กรุงเทพฯ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวนวพร  ดาวอรุณเกียรติ 
2. นางสาววัณนิสา  หมั่นกลาง 
3. นางสาววิราวัณย์  โยธาภักดี 
4. นายอภิชิต  ชัยช่วย 
5. นางสาวอมรรัตน์  แก้วจู 

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภทที่  8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน 
โครงการ "สบู่สมุนไพรต้านภัยโค
วิด" จากการประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
กรุงเทพฯ 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๖๗ 

 

ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ - ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จาก

การแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะวิชาการ และประกวด
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ระดับจังหวัดนนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1. นายวัฒนธรรม  พานทอง - ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จาก
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะวิชาการ และประกวด
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ระดับจังหวัดนนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 
 ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวส.2 ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในสถานศึกษาภาครัฐ  ดังน้ี 

1. นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา และนายอัครพล  เขื่อนนอก นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สอบผ่านโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ า 
ปีการศึกษา 2563  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปกติ (เทียบโอน)  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

2. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี  สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 7 คน คือ 

2.1 นางสาวสุวิดา  เต็มใจ   2.6  นางสาววรางคณา  ทาสี 
2.2 นางสาวฟารีดา  พิมพ์ค าไหล  2.7  นางสาวพรนิภา  ม่วงสาย 
2.3 นางสาวนัดดา  ตาลงาม   
2.4 นางสาววรินทร  นาทอง 
2.5  นางสาวดารารัตน์  บุญมาก 

3. นางสาวอ าเอ้ย  ตาสังฆ์  นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด สอบเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  ภาคสมทบ 
 ปีการศึกษา 2563  มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวส.2 ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในสถานศึกษาภาครัฐ  ดังน้ี 

1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
พระนคร  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชีการเงิน จ านวน 4 คน คือ 
1.1 นางสาวภารุณี  นามภักดี 
1.2 นางสาววิราวรรณ  วิสัชนาม 
1.3 นางสาวชวพร ทองฟัก 
1.4 นางสาวดมิสา เอี่ยมในวงษ์   



๖๘ 

 

2. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการตลาด สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
พระนคร  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด จ านวน 1 คน คือ 
นางสาวเอื้อการย์ มณีเกียรติโกวิท    

3. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาระบบสารสนเทศดิจิตอล จ านวน 10 คน คือ 
3.1 นายกิตติพงษ์ พิมพ์แก้ว 3.6 นางสาวมณีรัตน์ ปรางค์มณี 
3.2 นายสิริวัฒน์ จิตรังษี 3.7 นางสาวสุธิตา อุดม 
3.3 นายธนวัฒน์ บุตรพรม 3.8 นางสาวชลฎา ก าเหนิดนนท์ 
3.4 นายบุญฤทธิ์ จังโส 3.9 นางสาวปิยภรณ์ จิตร์รังษี 
3.5 นายนิธิ ปิยะด ารง 3.10 นายจีรศักด์ิ ผิวผ่อง  

4. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 5 คน คือ 
4.1 นายปฐพี แก้วฉิม  
4.2 นายสิรวิชญ์ ชาติเผือก  
4.3 นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร  
4.4 นายสิทธิเดช ทวีกิจโชติรัตน์  
4.5 นางสาวกวินธิดา กลบแก้ว  

5. นางสาวราตรี  เงางาม นักศึกษาระดับชั้นปวช.3  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สอบเข้าศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



   ๖๙ 
 

 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

________________________________________________ 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 
 
 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้                
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม    
 
 

 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา   
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เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน   

 
 
 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 

 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมนิคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

________________________________________________ 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ด้านความรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1) จ านวนผู้เรียน ระดับช้ันปวช.3 ท่ี ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 175 คน  จากจ านวนผู้เรียนปวช.3 ท้ังหมด 195 คน 
       2) จ านวน ผู้เรียนระดับช้ันปวส.2  ท่ี ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 126 คน  จากจ านวนผู้เรียนปวส.2 ท้ังหมด 135 คน  
 รวมจ านวนนักเรียนท้ังหมด 330 คน ผ่านการทดสอบ จ านวนรวม 301 คน 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : 1) ผู้ เรียนระดับช้ันปวช.3 ท่ี ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  คิดเป็นร้อยละ 89.74 
       2) ผู้เรียนระดับช้ันปวส.2 ท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  คิดเป็นร้อยละ 93.33 
 ร้อยละของผู้เรียนปวช.3 และปวส.2 ท่ีผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 91.21  มีผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.1.3) ผลสะท้อน : จากการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดท าวุฒิบัตรให้กับผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน ซึ่งผู้เรียน
สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 25 คน 
       2.  จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 39 คน 
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  มีการด าเนินธุรกิจ จ านวน 3 ธุรกิจ คือ 1) ร้าน BE GROWTH  เป็นธุรกิจการให้บริการด้านการ
ออกแบบกราฟฟิก การออกแบบป้ายไวนิล การส่ังท าและรับ-ส่งป้ายไวนิลให้ลูกค้า มีผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 
15 คน มีนางสาวนภาวรรณ เฉยเผือก เป็นผู้จัดการร้าน  2) ร้าน ACC.Tree  เป็นธุรกิจแบบกิจการซื้อมาขาย
ไป  มีผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 11 คน มีนางสาววิราวรรณ วิสัชนาม เป็นผู้จัดการร้าน  3) M & K Bakery 
เป็นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่ เช่น ชิฟฟ่อน บราวนี่ คุกกี้ เค้กส้ม และชุดเบรก  มีผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 
13 คน  มีนางสาวดารณี  ทับทิมไทย เป็นผู้จัดการร้าน 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 156  ส าหรับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.1.3) ผลสะท้อน : ก าร พั ฒ น า ผู้ เรี ย น ให้ มี ส ม ร ร ถ น ะ ก าร เป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในสถานศึกษา ในส่วนของธุรกิจในทุก ๆ ร้าน จะมีการแบ่งหน้าท่ี
ในการท างานอย่างชัดเจน มีการประชุมช้ีแจงการท างานในแต่ละหน้าท่ี ให้มีการท างานท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
รวมท้ังการแบ่งรายได้จากการท างานอย่างชัดเจน ท าให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น อดทน ในการท างานเป็นอย่างดี 
ในส่วนของร้าน BE GROWTH  จะด าเนินธุรกิจการออกแบบกราฟิก การออกแบบป้ายไวนิล  และได้รับ      
ค าชมเชยจากลูกค้าเป็นอย่างมาก  ส่วนร้าน ACC.Tree  ด าเนินธุรกิจขายต้นไม้ผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์ 
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ขายและผู้ซื้อเป็นอย่างดี และร้าน M&K Bakery เป็นธุรกิจด้าน Bakery ท่ีผู้เรียนได้
ลงทุนและผลิตสินค้าเอง มีการวางจ าหน่ายท้ังในและนอกสถานศึกษา มีการโปรโมทขนมทางเพจ การรับ                
ออเดอร์สินค้า  ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนท่ีด าเนินธุรกิจในร้านนี้  จ านวน 3 คน  ได้ด าเนินธุรกิจทางด้าน Bakery 
เป็นของตนเอง สามารถหารายได้ในระหว่างเรียนได้มากพอสมควร และได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าสินค้าท่ี
ผลิตมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาอีกด้วย มีช่องทางจ าหน่ายทาง Online 

ท้ังนี้ยังได้มีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมี
ต่อการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ระดับความพึงพอใจ  มาก 
- ด้านผู้ให้บริการ    ระดับความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
- ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก   ระดับความพึงพอใจ  มาก 
- ด้านคุณภาพการให้บริการ   ระดับความพึงพอใจ  มาก 

 
 โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 

 
1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

   1.2.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพภายในสถานศึกษา จ านวน 67 คน   ระดับจังหวัด จ านวน 14 คน  และระดับชาติ จ านวน 32 คน  
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : 1) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 
     ระดับเหรียญทอง  จ านวน 20 เหรียญ 
     ระดับเหรียญเงิน  จ านวน  33 เหรียญ 
     ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน 25 เหรียญ 
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       2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด 
     ระดับเหรียญทอง  จ านวน 2  เหรียญ 
     ระดับเหรียญเงิน  จ านวน 7 เหรียญ 
     ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน 5 เหรียญ 
       3) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 
     ระดับเหรียญทอง  จ านวน 11 เหรียญ 
     ระดับเหรียญเงิน  จ านวน 17 เหรียญ 
     ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน 4 เหรียญ 
     ระดับชมเชย จ านวน 1 เหรียญ 
  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และสามารถน าเกียรติบัตรท่ีได้รับ
รางวัลต้ังแต่ระดับภาคขึ้นไป  มาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในภาคเรียนถัดไปได้ และมีโอกาส
ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ WAC Pro Academy อีกด้วย 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก 
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

 
 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  : จ าน วน ผู้ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ระ ดั บ ช้ั น ป วช .3                   
และปวส.2  รวมทั้งหมด 284 คน 
     ระดับช้ันปวช.3  จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 268 คน จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 165 คน 
     ระดับช้ันปวส.2 จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 150 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 119 คน 
 จ านวนผู้เรียนแรกเข้าระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 รวมท้ังหมด 418 คน 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันปวช.3  และปวส.2   

คิดเป็นร้อยละ 67.94 
     ระดับช้ันปวช.3  มีผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.57 
     ระดับช้ันปวส.2  มีผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 79.33 
  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี 
   1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและ
แนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  และลดปัญหาการออกกลางคัน   
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ด าเนินการโดย ผู้อ านวยการ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานครูท่ีปรึกษา แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาประจ าห้องเรียนเพื่อ
ช่วยดูแลผู้เรียนท่ีรับผิดชอบในทุกเรื่อง เช่น พฤติกรรมการมาเรียน ผลการเรียน ปัญหาครอบครัว โดยจัดให้มี
ช่ัวโมงโฮมรูม ทุกสัปดาห์ และจัดให้ครูท่ีปรึกษามีวิชาสอนในห้องเรียนของตนเองด้วย  เพื่อท่ีจะได้พบปะพูดคุย
กับผู้เรียนได้อย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งโทรแจ้งประสานงานกับผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ อีก  ส าหรับในปีการศึกษา 
2563  ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านทาง Facebook Live เพจของวิทยาลัยฯ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 ท้ังมีนโยบายให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน มีความประพฤติดี และฐานะทาง
ครอบครัวยากจน หรือขัดสนไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายในการเรียน  ผู้ปกครองให้การยอมรับในการดูแลและ
แนะแนวผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่ง และสถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีไปศึกษาต่อ ท่ีมีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระ ท้ัง 3 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ค่าเฉล่ียรวม 3.99 
  
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
3. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

 
1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1.2.1) เชิงปริมาณ  : 1)  ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี        
พึงประสงค์  ระดับช้ันปวช.1-3  จ านวน 641 คน  จากจ านวนผู้เรียน จ านวน 668 คน  
       2)  ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี        
พึงประสงค์  ระดับช้ันปวส.1-2 จ านวน 309 คน จากจ านวนผู้เรียน จ านวน  339 คน   
 รวมจ านวนผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
จ านวน  950 คน จากจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 1,007 คน    
 ผลจากการด าเนินงานท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ท่ีจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ท้ังด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม   ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มีจิตสาธารณให้บริการด้านวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน                 
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : 1) ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี            
พึงประสงค์หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท.  ระดับช้ันปวช.1-3  ร้อยละ 95.96 
       2) ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี            
พึงประสงค์หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท.  ระดับช้ันปวส.1-2  ร้อยละ 91.15 
 ผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  คิดเป็นร้อยละ 
94.34   มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.2.3) ผลสะท้อน : นักเรียนระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชาการตลาด คือ 
นายกอบการ เดชานุวัติ และนางสาวปริชาติ  สุขคง นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562  จากกระทรวงศึกษาธิการ     
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ทางวิทยาลัยฯ ยังได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้เรียน จ านวน 3 คน ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งในองค์การ            
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี คือ นายชัยพัฒน์  ทองจาด  นักศึกษา
ระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  นายโชติพงษ์  ขวัญอยู่เย็น นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ และนายราเชนทร์  สารชู นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชาการตลาด ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
 ท้ังนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินกิจกรรมองค์การอวท. ระดับจังหวัด  ในภาคเรียนท่ี 2                
ปีการศึกษา 2563 โดยผลการประเมินคือ 93.69 ระดับเหรียญทอง  และได้เข้ารับการประเมินกิจกรรม
องค์การ อวท. ระดับภาค  ซึ่งได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับคัดเลือก
เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   
(1) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรมธรรมะสัญจร และกิจกรรมท าบุญตักบาตร) 
(2) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 
(3) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
(4) กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 9 
(5) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 

2. ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
(1) โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 
(2) โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
(3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(4) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

3. ด้านการกีฬาและนันทนาการ  
(1) โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมคริสต์มาส) 
(2) โครงการประกวดร้องเพลง 
(3) โครงการเสริมสร้างพลานามัยต้านภัยยาเสพติด 

4. ด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
(1) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
(2) โครงการประหยัดและออม 
(3) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 

5. ด้านการท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มีจิตสาธารณให้บริการด้านวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน                 
(1) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนทุกสาขาวิชา 
(2) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ทุกสาขาวิชา 

6. โครงการอบรม/แข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถกลุ่มนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน 
7. งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน 
8. งานส่งเสริมความสามารถพิเศษดีเด่นของผู้เรียน 
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9. งานการแข่งขันนักเรียน นักศึกษารางวัลลูกกตัญญูต่อแม่อย่างสูง     
10. กิจกรรมตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
11. โครงการ WAC Pro Academy 

 
1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   1.3.1) เชิงปริมาณ  : 1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 ในปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน  15 คน  ประกอบอาชีพอิสระ 
2 คน หรือศึกษาต่อ จ านวน  116 คน  รวมทั้งหมด  133 คน 
       2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส.2 ในปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน  35 คน ประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน  6 คน  หรือศึกษาต่อ จ านวน  38 คน  รวมทั้งหมด  79 คน 
 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีมีงานท า ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ จ านวน  212 คน จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด จ านวน 256 คน 
   1.3.2) เชิงคุณภาพ  : 1) ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ คิดเป็น
ร้อยละ 83.65 
       2) ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส.2 ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ  คิดเป็น
ร้อยละ 81.44 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 82.81   มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   1.3.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ยกย่องคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและมีความต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไปงานประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ   โดยดูจากผลการประเมินความพึงพอใจ ท้ัง ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (๒) ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีค่าเฉล่ีย 3.99 อยู่ในระดับคะแนนดี 
ส าหรับค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.51-5.00 แบ่งแต่ละด้าน ดังนี้ 

 (๑) ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2  
คิดเป็นร้อยละ  91.37  และค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.92 

 (๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 และ
ปวส.2  คิดเป็นร้อยละ  73.38  และค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.66 

 (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2  คิดเป็น
ร้อยละ 97.12  และค่าเฉล่ียความพึงพอใจ  4.13 
 สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการการจัดการศึกษา             
เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาระดับช้ันปวส.2  ได้แก่   

1) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
3) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
4) มหาวิทยาลัยสยาม 
5) มหาวิทยาลัยเอเชีย 
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6) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
7) มหาวิทยาลัยธนบุรี 
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ในส่วนของบันทึกข้อตกลงมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรปริญญาตรี  โดยให้โควตา 
จ านวน 1 คนต่อปี คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

2) จุดเด่น 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ ผู้ เรียนได้มี ทักษะทาง ด้านวิชาชีพเป็นอย่างดี                 

จึงมีผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม

เป็นอย่างดี รวมท้ังในด้านการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม
บริบทของสถานศึกษา  

3) จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาปลูกฝังให้ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ให้มีเจตคติท่ีดีในการออกไปเป็น

ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น  
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 
   

4.2 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละ 100 ของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีผลงานท่ีได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด จ านวน 14 คน  ระดับภาค จ านวน 3  คน  และระดับชาติ จ านวน      
32  คน และยังมีผลงานของผู้เรียนในด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติ  และน าไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชน และระดับสถานศึกษาภายนอก  เช่น โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลไทรน้อย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนตะลุมพุก  โรงเรียนวัดพิกุลเงิน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักใหญ่ เป็นต้น  รวมท้ังมีผลการประเมินผู้เรียน
มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ในระดับยอดเยี่ยม และมีผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยมอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทางสถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบได้อย่างมีคุณภาพ 



๗๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก 
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

 
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
   1.2.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางาน ท่ีมีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  ระดับ
ปวช. มีจ านวน 1 สาขาวิชา จากจ านวน  4 สาขาวิชา  ระดับปวส. จ านวน  4 สาขาวิชา จากจ านวน                  
4 สาขาวิชา    
 จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ท้ังระดับปวช. และปวส. จ านวน  5  สาขาวิชา  จากจ านวน 
8  สาขาวิชา 
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 62.50  
มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี 
   1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและมหาวิทยาลัยฯ ต่าง ๆ ในการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในด้านความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและศึกษาต่อ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการท างานในหน่วยงาน สถานประกอบการ            
ต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ นอกจากนี้งานวิจัยในช้ันเรียน ของครู ผู้สอนยัง
ได้รับรางวัลในระดับชาติเป็นประจ าทุกปี  
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครู 
2. งานการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 

 
 4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  : ครูผู้สอนมีการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 81.82 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ  
   1.1.3) ผลสะท้อน : ทางฝ่ายวิชาการได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการจัดท าแผนการสอน เพื่อประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งมีผลการ
ประเมินเป็นรายบุคคลและมีผลการประเมินเฉล่ียอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก ส าหรับการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่



๗๙ 

 

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online ผสมกับ Onsite แต่
ผู้สอนแต่ละคนได้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีคุณภาพ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานการตรวจประเมินโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า 
2. งานนิเทศการสอน 

 
1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   1.2.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีจ านวน 27 คน จากครูท้ังหมด 33 
คน 
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 81.82 มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.2.3) ผลสะท้อน : การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลการเรียนท่ีสูงขึ้น โดยดูได้จาก
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ท่ีได้รับรางวัลท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เป็น
จ านวนมาก มีผลงานของผู้เรียนในด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีได้น าไปใช้
ประโยชน์ระดับชุมชน และได้รางวัลระดับชาติ ในระดับคุณภาพดีเลิศ และมีผลการประเมินผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ในระดับยอดเยี่ยม  รวมท้ังมีผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในระดับยอดเย่ียมอีกด้วย 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานการตรวจประเมินโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า 
 

1.3) การจัดการเรียนการสอน 
   1.3.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 33 คน 
       2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาท่ีสอน จ านวน 23 คน 
       3. จ านวนครู ท่ี จัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จ านวน 27 คน 
       4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 32 คน 
       5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 คน 



๘๐ 

 

   1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน             
คิดเป็นร้อยละ 78.79  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาท่ีสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งมี
ผลการประเมินเป็นรายบุคคลและมีผลการประเมินเฉล่ียอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก และครูผู้สอนได้ส่งผลงานวิจัย
ใน ช้ันเรียน เข้ าประกวดของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย                      
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 4 คน ได้รับการประเมินผลงาน
ในระดับดีมาก  2 คน ระดับดี 1 คน และระดับผ่าน 1 คน 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครู 
2. งานนิเทศการสอน 

 
1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 

   1.4.1) เชิงปริมาณ  :  1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
จ านวน 33 คน 
       2. ครูท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ัน
เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 33 คน 
       3. ครูท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จ านวน 33 คน 
       4. ครูท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ต้ังใจในการเรียน จ านวน 33 คน 
       5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ จ านวน 33 คน 
   1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 33 คน  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาจัดให้ครูท่ีปรึกษาต้องท าสมุดบัญชี
เรียกช่ือนักเรียน ทุกห้อง ทุกระดับช้ัน มีการมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาอย่างชัดเจน                
จัดกิจกรรมโฮมรูมแบบ Online  ทุก ช่ัวโมง และเยี่ ยมบ้านของผู้ เรียนทุกภาคเรียน  แบบ Online                      
ผ่าน Application Google Meet  มีการติดตามการขาดเรียน มาสายของผู้เรียน และมีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาอย่างเป็นระบบ โดยในปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก               
คิดเป็นร้อยละ 84.21  ด้านการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน ทางสถานศึกษาได้มอบหมายให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ภายใต้โครงการ WAC Pro 
Academy ซึ่งมอบให้แก่ผู้เรียนท่ีมีความเป็นมืออาชีพท้ังหมด 8 ด้าน คือ 1) ความเป็นมืออาชีพด้านความตรง
ต่อเวลา  2) ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ 3) ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัตกรรม 4) ความ
เป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ 5) ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้น า 6) ความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ศีลธรรม  7) ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ 8) ความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา เป็นประจ า
ทุกภาคเรียน   
 



๘๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายท้ังในและนอกประเทศ 
2. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 

 
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   1.5.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและ
เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 32 คน  
       2. จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
12 ช่ัวโมงต่อปี จ านวน 32 คน 
       3. จ านวนครูท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 32 คน 
       4.  จ านวนครูท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 5 คน 
       5. จ านวนครูท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ จ านวน  5 คน 
   1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 64.24  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี 
   1.5.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียน ผู้ปกครองให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครูผู้สอน เนื่องด้วยสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรมเทคนิควิธีการสอน อบรมทักษะความรู้ตามสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภายนอก  รวมถึงจัดอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในเป็น
ประจ าทุกปี  ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตรจากการอบรมท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน 
   1.6.1) เชิงปริมาณ  : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 32 ห้อง  จากจ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการท้ังหมด                  
32 ห้อง  
   1.6.2) เชิงคุณภาพ  : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุม
พื้นท่ีใช้งานของสถานศึกษา  จ านวน 4 วงจร  วงจรท่ี 1 ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps วงจรท่ี 2 ความเร็ว 
1 ,000/1 ,000 Mbps  วงจร ท่ี  3  ความ เร็ว  1 ,000/1 ,000 Mbps. และวงจร ท่ี  4 ความ เร็ ว 
1,000/1,000 Mbps.  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



๘๒ 

 

   1.6.3) ผลสะท้อน : การจัดการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ทางฝ่ายบริการการศึกษาจะมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในด้านนี้ท้ังจากครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี ผู้เรียนและบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการสถานท่ีและ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทุกปีการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยจาก
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ทาง
สถานศึกษายังได้มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่
ตลอดเวลา มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 
 

 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ   ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ  ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
   1.1.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  และ
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลายทันสมัย  และเป็น
ปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Wanich Database  ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีเหมาะส าหรับการ
บริหารงานท่ีครอบคลุมการท างานทุกฝ่ายภายในองค์กร ประกอบด้วยข้อมูลด้านผู้เรียน  ด้านบุคลากร  ด้าน 
ผลการเรียน  ด้านการเงิน  และยังใช้ระบบ Google Clound  หรือ Google Drive File Stream เก็บข้อมูล
สารสนเทศของบุคลากรทุกคน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถ
ท างานได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ลดขั้นตอนในการท างาน ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล บุคลากรทุกแผนก 
ทุกฝ่าย สามารถดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ได้ทันทีโดยง่ายและสะดวก จึงท าให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถส่งต่อข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ส่งผลให้ระบบงานบริหารภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลังได้ตลอดเวลา  
   1.1.3) ผลสะท้อน : ทางสถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 9 ประเภท ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน ท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีความรวดเร็ว ถูกต้อง              
มีการตรวจสอบข้อมูลและแบ่งระดับการใช้งานของฐานข้อมูลท่ีชัดเจน รวมท้ังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายใน
สถานศึกษา มีการใช้โปรแกรม Microsoft Office  รวมถึงโปรแกรมส าหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีเช่ือถือได้   ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ
ด้านส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.71  อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดี 
 



๘๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 

 
1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

   1.2.1) เชิงปริมาณ  : ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ มีจ านวน 18 ห้องเรียน  จากจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท้ังหมด  32 ห้องเรียน            
คิดเป็นร้อยละ 56.25  และสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม และ
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีมีสภาพพร้อมใช้งาน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ครูและผู้เรียน มีความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ค่าเฉล่ียรวม 4.04  ระดับความพึงพอใจ ดี 
   1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการ อาคาร
สถานท่ี เช่น ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง ท่ีว่าการอ าเภอบางใหญ่ ขอใช้ห้องสถานท่ีจัดการเลือกต้ัง
ระดับท้องถิ่น  ชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ หมู่บ้านคลองลัด หมู่ท่ี 14 ต าบลบางม่วง  ขอใช้สถานท่ีและอุปกรณ์
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก   โรงพยาบาลบางใหญ่ขอให้สถานท่ีจัดท า
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนห่างไกลโรค ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม  
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา   
2. โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
4. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

 
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

   1.3.1) เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ได้แก่ ระบบไฟฟ้า               
3 เฟส  หม้อแปลงขนาด 500 kVa. ความถ่ี 50 Hz.  
   ระบบประปา มีถังเก็บน้ าส ารองน้ า จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณดาดฟ้า
หลังคาห้องน้ าข้างอาคาร 2  จ านวน 2 ถัง ขนาดความจุถังละ 3,000 ลิตร และข้างโรงอาหาร จ านวน 3 ถัง 
ขนาดความจุถังละ 3,000 ลิตร  
   1.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมท้ังการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการ
ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ดังนี้ 
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 ๑) ระบบไฟฟ้า ได้แก่  
  1.1 ระบบส่งก าลัง  ระบบควบคุม มีการตรวจสภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลท่ีสามารถตรวจเช็ค บ ารุงรักษาได้เบื้องต้น 
  1.2) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  มีการดูแลระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร  โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ  “ช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระดับ 1” จากส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี 
 2) สถานศึกษามีระบบประปาเพียงพอต่อความต้องการ โดยได้ติดต้ังถังเก็บน้ าส ารองขนาดใหญ่ไว้
ท่ีบริเวณดาดฟ้าหลังคาห้องน้ าข้างอาคาร 2 และโรงอาหาร  ส่วนน้ าด่ืมได้ติดต้ังถังเก็บน้ าเพื่อเป็นการส ารองน้ า 
พร้อมกับติดต้ังเครื่องกรองน้ าชุดใหญ่ และชุดเล็กก่อนส่งน้ าด่ืมท่ีสะอาดเข้าตู้กดน้ าด่ืมตามจุดต่าง ๆ  
 3) ระบบการส่ือสารภายใน ใช้ระบบโทรศัพท์ท่ีเป็นตู้สาขาสามารถเช่ือมโยงไปยังห้องส านักงาน          
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Application Line  สร้างกลุ่ม Line ของแต่ละฝ่ายหรือสาขาวิชา 
เพื่อส่ังการและติดต่อส่ือสารได้สะดวกรวดเร็ว 
 4) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีพื้นท่ี
ส าหรับจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อกับ
วิทยาลัยฯ  ได้อย่างเพียงพอ เป็นสัดส่วน  และมีระบบระบายน้ า  ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 5) ระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษา  ได้ติดต้ังกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณวิทยาลัยฯ  โดย
มีจอโทรทัศน์ติดต้ังไว้ที่ห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์และห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อย
ของนักเรียน นักศึกษา มีการดูแลและซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงติดต้ังถังดับเพลิง
ตามอาคารเรียนทุกอาคาร และภายในห้องปฎิบัติส านักงาน โดยมีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซันเซฟต้ี  เข้ามาเติมน้ ายา
ดับเพลิงเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2564 หมดอายุวันท่ี 17 มีนาคม 2566 
   1.3.3) ผลสะท้อน :  ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ใน ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดี  และความพึงพอใจโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) มีค่าเฉล่ีย 4.15  อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดี  เช่นเดียวกัน 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
3. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อท่ีแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
 

1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   1.4.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการ  จ านวน 1,001 คน  จากจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 1,007 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.40 และมีผู้เรียนเข้า
ใช้บริการ จ านวน 4,561 ครั้งต่อปี   มีหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหนังสือท่ัวไปท่ีซื้อเพิ่มเติม                 
ในปีการศึกษา 2563  จ านวน 76 เล่ม  เมื่อรวมกับหนังสือเดิม จะเพียงพอส าหรับการค้นคว้าของผู้เรียน  
   1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  และ
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด ห้องปฎิบัติการของแต่ละสาขาวิชา แหล่งเรียนรู้
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ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน หน้าอาคารต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ท่ีมีความพร้อมและเพียงพอ 
ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Youtube และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 
   1.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการ ค่าเฉล่ียรวม 4.67  อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
 

1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
   1.5.1) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุม
พื้นท่ีใช้งานและสถานศึกษา มี 4 วงจร คือ วงจรท่ี 1 1,000/1,000 Mbps  วงจรท่ี 2 1,000/1,000 
Mbps  วงจรท่ี 3  1,000/1,000 Mbps  และวงจรท่ี 4  1,000/1,000 Mbps   
   1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  และ
สถาน ศึกษาใช้บริการระบบอิน เทอร์ เน็ตความเร็วสู งของบริษัท  ทริป เปิ ลที  อิน เทอร์ เน็ ต  จ ากั ด                          
(3BB Broadban) จ านวน 1 วงจร   บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิว นิเคช่ัน จ ากัด  จ านวน  1  
วงจร และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  จ านวน 2 วงจร  โดยมีการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย
ภายใน (LAN) ระหว่างอาคารด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และมีสัญญาณ WiFi ครอบคลุม
พื้นท่ีท่ัวท้ังสถานศึกษา เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน และเช่ือมโยงระบบสารสนเทศภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  และมีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
ได้แก่ ระบบ E-office (งานสารบรรณ)  ระบบ PVIS (งานอุดหนุน)  ระบบ Data Center (งานข้อมูลรับสมัคร)  
ระบบ V-esar (งานประกันคุณภาพ) เป็นต้น 
   1.5.3) ผลสะท้อน : ความ พึ ง พ อ ใจข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ท่ี มี ต่ อ ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.71 อยู่ระดับความ                
พึงพอใจ ดี 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 
 
 4.2.4 ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบ          
ทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 
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       2. ร้อยละของผู้เรียนท่ี ศึกษาในระบบทวิภาคี                
คิดเป็นร้อยละ 0.00  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียนให้ศึกษาต่อ
ระบบทวิภาคี แต่ไม่มีผู้เรียนสมัครเรียน 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี  สถานศึกษา
มีการด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน 3 ข้ันตอน คือ  
 ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการส ารวจความพร้อมของ
สถานประกอบการ และการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ขัน้ท่ี 2 การวางแผนและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดท าแผนงานและแผนการ
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สาขาวิชา
การตลาด)  และมีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน   
 ขั้นท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือ
แผนการฝึกอาชีพ และจัดท าคู่มือนักศึกษา   
   1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีความตระหนัก และพยายามท่ีจะจัดการ
เรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีการด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
มีสถานประกอบการให้ความเช่ือมั่นและไว้วางใจท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาในสาขาวิชาการตลาด ระดับช้ันปวส. จ านวน 2 แห่ง คือ บริษัท เดอะ                 
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โจนส์สลัด จ ากัด 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

2) จุดเด่น  
จุดเด่นของสถานศึกษา คือการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร 

เนื่องจากมีผลการด าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 100 ของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ              
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รวมทั้งมีผลสะท้อนในด้านคุณภาพของผู้เรียนท่ีดีด้วย 

3) จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่มีจ านวนผู้เรียนท่ีสนใจสมัครเรียนเลย              

จึงท าให้การด าเนินงานในด้านนี้ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกขั้นตอนในการปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบ              
ทวิภาคี 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษา ต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เรียน เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาในระบบทวิภาคี ให้มากขึ้น มีการกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นถึงความส าคัญของการเรียนในระบบนี้                 
ว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง เพื่ อเพิ่มจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มากขึ้น รวมท้ังต้อง
พยายามสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจให้แก่สถานประกอบการ ให้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาให้มากขึ้นด้วย 
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4.3 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  : ครู และบุ ค ลาก ร ท่ี มี ส่ วน ร่ วม ใน การบ ริห าร
สถานศึกษา จ านวน 40 คน ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 
80.00  
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม มีผลการประเมินอยู๋ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การใช้ Application Line และ Google Meet ในการติดต่อส่ือสาร ส่ังการ การประชุม 
และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
   1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้บริหารเป็นท่ีรักและเคารพของครูและบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก จากการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่นเป็นประจ าทุกปี  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
 บุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วม ให้ข้อคิดเห็น ให้ค าปรึกษา และการสนับสนุนในการจัดการศึกษาทุกด้าน 
ได้แก่ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
2. ผู้แทนชุมชน , ผู้แทนผู้ปกครอง , ผู้แทนนักเรียน , ผู้แทนครู ในคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย  

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
2. งานประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรประจ าปี 
3. งานการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. กิจกรรมอบรมผู้เรียนหน้าเสาธง 

 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

   1.2.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละ ๑๐๐ ของสาขาวิชาท่ีมีการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน    
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินอยู่ ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ              
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ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นครู ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ ด้านงบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 1)  ด้านครูพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ  มีการระดมทรัพยากรบุคคลมาเป็น
วิทยากรเพื่อให้ความรู้ โดยผ่านการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการให้แก่ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา  และในการ
สอบประเมินผลวิชาโครงการ ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา เป็น
คณะกรรมการประเมินผลการสอบโครงการ 
 2)  ด้านทุนการศึกษา  สถานศึกษาได้ด าเนินการสรรหาหน่วยงาน สถานประกอบการ มูลนิธิ และ
ผู้มีจิตศรัทธาจากภายนอก เพื่อมอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ฐานะครอบครัว
ยากจน  มีจ านวนผู้เรียนได้รับทุนการศึกษา จ านวน 38 คน  จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถานประกอบการ 
มูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ 
  1.  มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน    ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  12  คน 
  2.  มูลนิธิยุวพัฒน์   ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  1  คน 
  3.  มูลนิธิเอสซีจี   ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  2  คน 
  4.  สภาสังคมสงเคราะห์  ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  2  คน 
  5.  บริษัท สยามเคมีคอล จ ากัด  ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  2  คน 
  5.  ทุนผู้มีจิตศรัทธา  ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  19  คน 
 3)  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีบุคคลภายนอกมอบไว้ จ านวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
 4)  ด้านการมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจัดการเรียน
การสอน โดยมีการส่งนักเรียน นักศึกษาระดับช้ันปวช.2  และปวส.1  เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ฝึกงาน ดังนี้ 
  สาขาวิชาการบัญชี ระดับช้ันปวช.2 จ านวน 17 แห่ง ระดับช้ันปวส.1 จ านวน 8 แห่ง 
  สาขาวิชาการตลาด  ระดับช้ันปวช.2 จ านวน 28 แห่ง ระดับช้ันปวส.1 จ านวน 11
แห่ง 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับช้ันปวช.2 จ านวน 34 แห่ง ร ะ ดั บ ช้ั น ป ว ส .1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จ านวน 23 แห่ง 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันปวช.2 จ านวน 19 แห่ง ระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จ านวน 9 แห่ง 
   1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการ สถานศึกษาและบุคคลต่าง ๆ เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนในสถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือในด้าน
อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาเป็นจ านวนมาก สามารถแก้ไขปัญหาของผู้เรียนท่ีมีปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการลาออกกลางคันลดลง และทางสถานศึกษามีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้เรียน ท าให้เกิดการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานมอบทุนการศึกษา 
2. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายท้ังในและนอกประเทศ 
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1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   1.3.1) เชิงปริมาณ  : มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน 
และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์  มีจ านวนกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ ท้ังหมด 8 กิจกรรม 
   1.3.2) เชิงคุณภาพ  : มีผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. เข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชนและจิตอาสา  จ านวน 760 คน จากผู้เรียนท้ังหมด 1,007 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.47  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   มีการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสาในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 
  1) กิจกรรมบริการวิชาชีพ การท าเจลแอลกอฮอล์น้ ามันมะพร้าวและน้ ายาล้างจานจาก
กระเจ๊ียบแดง  ท ากิจกรรม ณ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน จังหวัดนนทบุรี   ผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. สาขาวิชา
การบัญชี เป็นผู้ท ากิจกรรม 
  2) กิจกรรมบริการชุมชน การพับกระดาษพาเพลิน ท าท่ีค่ันหนังสือ ท ากิจกรรม ณ 
โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี  ผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. สาขาวิชาการตลาด  
เป็นผู้ท ากิจกรรม 
  3) กิจกรรมจิตอาสา Volunteer for the community by FLB.  รับบริจาค และส่ง
มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสกลนคร ท่ีร้องขอความช่วยเหลือ  ผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  เป็นผู้ท ากิจกรรม 
  4) กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล  ท ากิจกรรมภายในบริเวณวิทยาลัยฯ  ผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. 
สาขาวิชาการบัญชี และการตลาด  เป็นผู้ท ากิจกรรม 
  5) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ท ากิจกรรมภายในบริเวณวิทยาลัยฯ  ผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เป็นผู้ท ากิจกรรม 
  6) กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ 
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ท ากิจกรรมภายในห้องเรียนและ
ห้องปฎิบัติการของสาขาวิชา  ผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา เป็นผู้ท ากิจกรรม 
  7) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล 
ท่ี 9  ท ากิจกรรม ณ วัดปรางค์หลวง และโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี  ผู้เรียน
ระดับช้ันปวช. และปวส.  ทุกสาขาวิชา  เป็นผู้ท ากิจกรรม 
  8) กิจกรรมจิตอาสา “อาชีวะสร้างคน สร้างชาติ”  ท ากิจกรรม ณ วัดสังวรพิมล
ไพบูลย์  จังหวัดนนทบุรี  ผู้เรียนระดับช้ันปวช. และปวส. สาขาวิชาการบญัชี และการตลาด เป็นผู้ท ากิจกรรม 
   1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
การยอมรับยกย่องสถานศึกษา โดยทางเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง ได้เชิญให้ทางสถานศึกษาส่งครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน  และผู้เรียน จ านวน 7 คน เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์อบรมหลักสูตร  
ชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนทุกสาขาวิชา 
2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ทุกสาขาวิชา 
3. โครงการจิตอาสา 

 



๙๐ 

 

 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  : ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน มีจ านวน 7 ช้ินงาน  งานวิจัย จ านวน 5 ผลงาน  และผลงานโครงการวิชาชีพระดับช้ันปวช.3 และ
ระดับช้ันปวส.2 รวมทั้งหมด 124 ผลงาน สรุปได้ดังนี้ 
  ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับปวช. และปวส. 
  สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 3 ผลงาน 
  สาขาวิชาการตลาด  จ านวน 3 ผลงาน 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 1 ผลงาน 
 
  ผลงานวิจัย ระดับปวส.1 
  สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 4 ผลงาน 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  จ านวน 1 ผลงาน 
   
  ผลงานโครงการวิชาชีพระดับชั้นปวช.3 
  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน 10 ผลงาน 
  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 20 ผลงาน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 22 ผลงาน 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 10 ผลงาน 
  รวมผลงานระดับปวช.3  จ านวน 62 ผลงาน 
   
  ผลงานโครงการวิชาชีพระดับชั้นปวส.2 
  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน 18 ผลงาน 
  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 23 ผลงาน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 16 ผลงาน 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 5 ผลงาน 
  รวมผลงานระดับปวส.2  จ านวน 62 ผลงาน 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี  ซึ่งมีรางวัลท่ี
ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนท้ังภายในและภายนอก 
ได้รับรางวัลท้ังหมด จ านวน 12 รางวัล  โดยถ้าแยกเป็นจ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัล มีจ านวนผู้เรียนระดับช้ัน
ปวช. ได้รับรางวัล จ านวน 25 คน ระดับช้ันปวส. จ านวน 27 คน  รวมท้ังหมด 52 คน รางวัลท่ีได้รับแบ่งเป็น
ระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
  ระดับสถานศึกษา ผู้เรียนระดับช้ันปวส. จ านวน 12 คน  
  รางวัลชนะเลศ  จ านวน 2 รางวัล 
  ระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 3 รางวัล 
  ระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 2 รางวัล 
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  ระดับชมเชย   จ านวน 5 รางวัล 
  รวมรางวัลทั้งหมด จ านวน 12 รางวัล 
 
  ระดับจังหวัด  ผู้เรียนระดับช้ันปวส. จ านวน 10 คน  
  ระดับเหรียญทองแดง จ านวน 10 เหรียญ 
  รวมเหรียญทั้งหมด จ านวน 10 เหรียญ 
 
  ระดับชาติ ผู้เรียนระดับช้ันปวช. จ านวน  20 คน ระดับช้ันปวส. จ านวน 15 คน รวม
ท้ังหมด 35 คน 
  ระดับเหรียญทอง  จ านวน 5 เหรียญ 
  ระดับเหรียญเงิน  จ านวน 20 เหรียญ 
  ระดับเหรียญทองแดง จ านวน 10 เหรียญ 
  รวมเหรียญทั้งหมด จ านวน 35 เหรียญ 
  ท้ังนี้ สถานศึกษายังมีการจัดท าโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตาม
หลักสูตรของทุกสาขาวิชา  มีผู้เรียนได้รับรางวัล แยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- สาขาวิชาการบัญชี ระดับช้ันปวช.3  จ านวน  3  ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับดีมาก จ านวน 3 ผลงาน  และระดับช้ันปวส.2  จ านวน  5  ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับดีมาก 
จ านวน 5 ผลงาน   

- สาขาวิชาการตลาด ระดับช้ันปวช.3 จ านวน  20 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับดีมาก จ านวน 20 ผลงาน  และระดับช้ันปวส.2 จ านวน  22 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับดีมาก 
จ านวน 22 ผลงาน 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับช้ันปวช.3 จ านวน  17 ผลงาน ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับดีมาก จ านวน 9 ผลงาน  ระดับดี จ านวน 8 ผลงาน และระดับช้ันปวส.2 จ านวน  7  ผลงาน 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับดีมาก จ านวน 1 ผลงาน ระดับดี จ านวน 6 ผลงาน 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ระดับช้ันปวช.3 จ านวน  9 ผลงาน ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับดีมาก จ านวน 3  ผลงาน ระดับดี จ านวน 6 ผลงาน  และระดับช้ันปวส.2 จ านวน  4 ผลงาน 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับดีมาก จ านวน 4 ผลงาน 
   1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด  ผู้เรียนทุกคน
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย                
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสามารถน าเกียรติบัตรท่ีได้รับรางวัล
ต้ังแต่ระดับภาคขึ้นไป  มาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในภาคเรียนถัดไปได้  
  การน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ระดับปวช. และปวส. จ านวน 7 ผลงาน ไปใช้
ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา จ านวน 1 ผลงาน  และระดับชุมชน  จ านวน 6 ผลงาน  และผลงานโครงการ
วิชาชีพระดับช้ันปวช.3 และระดับช้ันปวส.2 จ านวน 124 ผลงาน ไปใช้ประโยชน์ในระดับต่าง ๆ ดังนี้  
  การน าไปใช้ประโยชน์ ระดับสถานศึกษา 
  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน 23 ผลงาน 
  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 2 ผลงาน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 21 ผลงาน 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จ านวน 10 ผลงาน 
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  รวมผลงานระดับปวช.3 และปวส.2 จ านวน 56 ผลงาน 
 
  การน าไปใช้ประโยชน์ ระดับชุมชน 
  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน 5 ผลงาน 
  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 41 ผลงาน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 17 ผลงาน 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 5 ผลงาน 
  รวมผลงานระดับปวช.3 และปวส.2 จ านวน 68 ผลงาน 
และผลงานท้ังหมด ได้น าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของนักเรียน 
2. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตรทุกสาขาวิชา 
3. โครงการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา 

 
2) จุดเด่น 

   สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ 
และมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  สามารถแก้ไขปัญหาของผู้เรียนท่ีมีปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการลาออกกลางคันลดลง และทางสถานศึกษามีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้เรียน ท าให้เกิดการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  

3) จุดที่ควรพัฒนา 
   ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของผู้เรียนท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในระดับท่ีสูงขึ้น ยังมีจ านวนไม่มากนัก ซึ่งต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดและ
พัฒนาด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้มากขึ้น 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษา ต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนและผู้เรียนในด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มากขึ้น โดยการ
ให้ครูได้มีโอกาสได้เข้าเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามสาขาวิชาของตนเองให้มากขึ้น เพื่อน ามาเผยแพร่หรือสอน
ผู้เรียนให้มีการพัฒนาให้มากขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

____________________________________________________________ 
 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางที่ 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านผู้เรียน  
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 25 92.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๙๔ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 95 95.79 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.2  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 5.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 19 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 25 76.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๙๕ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 4 20 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 3 6 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง             
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 76 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 85 89.41 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ           
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 

 

 



๙๖ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 3 18 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 18 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 30 60.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.3  มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 5.3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน               
การสอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 43 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 45 95.56 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 15 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

 

 

 



๙๗ 

 

5.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 5.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 97.27 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 86.83 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 89.41 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 60 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 91.67 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.56 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 92.16 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)   
   ดีเลิศ   (ร้อยละ 70.00-79.99)    
   ดี    (ร้อยละ 60.00-69.99) 
   ปานกลาง   (ร้อยละ 50.00-59.99) 
   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



๙๘ 

 

ส่วนที่ 6 
ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามบรบิทของสถานศกึษาทีก่ าหนดเพิม่เติม 

________________________________________________ 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม  ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้       
 
 **ไม่มีก าหนดมาตรฐานเพิ่มเติม** 
 

 

 



๙๙ 

 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

________________________________________________ 
 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา              
และผลการด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้อยู่ใน
ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด ดังนี้ 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 1.1 ด้านความรู้ - 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.  โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพท้ังภายใน

และภายนอก   
ข้อการประเมิน 2.2  จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผู้เรียน

และผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ภายนอกให้สูงขึ้นในระดับยอดเย่ียม โดยการจัดแข่งขันทักษะ
วิชาชีพภายในสถานศึกษา และส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1.  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  
 ข้อการประเมิน 3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียนจัดท า

โครงการเพื่อยกระดับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มี
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยจัดท ากิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมติดตามผู้เรียนในระหว่างเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
และให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1.  งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ   

2.  งานการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 
 ข้อการประเมิน 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม จัดท างานขึ้นเพื่อยกระดับครูผู้สอนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรมากขึ้น และ
สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1.  งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2.  งานนิเทศการสอน 
3.  งานส่งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน

 



๑๐๐ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ของครู     
 ข้อการประเมิน 2.3  การจัดการเรียนการสอน 
 ข้อการประเมิน 2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     จัดท าโครงการขึ้น เพื่ ออบรมให้ความรู้  ยกระดับ

ครูผู้สอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
มีการใช้ส่ือการสอนท่ีดี มีการจัดนิเทศการสอนกับครูผู้สอนทุก
คน เพื่อประเมินผลแผนการเรียนรู้ในการน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนให้ครู ผู้สอนได้ท างานวิ จัยในช้ันเรียน และน า
ผลงานวิจัยไปประกวดในระดับต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้น 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ - 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

 ข้อการประเมิน 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
     จัดท างาน เพื่อยกระดับผู้เรียน ให้มีจ านวนผู้เรียนใน

ระบบทวิภาคีมากขึ้น รวมท้ังจัดการหลักสูตรในระบบทวิภาคี
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการเข้าร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้
มากขึ้นด้วย 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 

 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1.  โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของนกัเรียน  
 ข้อการประเมิน 2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผู้เรียน ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในการจัดท าผลงาน นวัตกรรม  ส่ิงประดิษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ให้มากยิ่งขึ้น สนับสนุน ผู้เรียนให้ท า
ผลงานส่งเข้าแข่งขันภายในสถานศึกษาและน าผลงานท่ีได้รับ
รางวัลไปประกวดในระดับต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น และสามารถน า
ผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เอกสาร หลกัฐาน ที่ใช้อา้งอิง 



 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานมาตรฐานที่ 1 
 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ที่พึงประสงค ์

  



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 
 

ด้านความรู ้



มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านความรู้
1-1-1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร

จ านวนผู้เรียนท่ีผ่าน
การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพในคร้ังแรก

ร้อยละจ านวนผู้เรียนท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ระดับปวช.
ปวช.3
-   สาขาวิชาการบัญชี 33 31 93.94
-   สาขาวิชาการตลาด 64 53 82.81
-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 68 62 91.18
-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 30 29 96.67
รวมระดับปวช.3 195 175 89.74
ระดับปวส.2
-   สาขาวิชาการบัญชี 37 37 100.00
-   สาขาวิชาการตลาด 48 45 93.75
-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 34 85.00
-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 10 10 100.00
รวมระดับปวส.2 135 126 93.33
รวมท้ังหมด 330 301 91.21

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม
ร้อยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา









 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 
 

ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

ล าดับ
หลักสูตร ปวช./ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/

สาขาวิชา

จ านวน
นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

จ านวนนักเรียนท่ี
ประกอบอาชีพ

ร้อยละ

1 การบัญชี 3 7 233.33

2 การตลาด 3 9 300.00

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 4 133.33

4 ภาษาต่างประเทศ 3 0 0.00

รวมระดับ ปวช. 12 20 166.67

ล าดับ หลักสูตร ปวส./ประเภทวิชา บริหารธุริจ/สาขาวิชา
จ านวน
นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

จ านวนนักเรียนท่ี
ประกอบอาชีพ

ร้อยละ

1 การบัญชี 4 8 200.00

2 การตลาด 3 2 66.67

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 2 66.67

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 3 7 233.33

รวมระดับ ปวส. 13 19 146.15

รวมท้ังส้ิน 25 39 156

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ = 39 คน

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. กลุ่มเป้าหมาย = 25 คน

คิดเป็นร้อยละ 156

หมายเหตุ  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน



ค่าคะแนน
ระดับ

คุณภาพ
5 ยอดเย่ียม

เกณฑ์การประเมิน

ค่าคะแนน
ระดับ

คุณภาพ

5 ยอดเย่ียม
4 ดีเลิศ
3 ดี
2 ปานกลาง
1 ก าลังพัฒนา

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

ผลการประเมิน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว

ผลการประเมิน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว

ร้อยละ 70.00 - 79.99  หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว









มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1-2-2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ระดับ
สถานศึกษา

ระดับ
จังหวัด

ระดับภาค ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

ปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี 36 3 1
สาขาวิชาการตลาด 61 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 13 3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 30 5
รวมปวช.1 217 25 0 0 4 0
ระดับปวช.2
สาขาวิชาการบัญชี 30
สาขาวิชาการตลาด 62 6 3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 1 1
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 34 2 1 1
รวมปวช.2 201 9 1 0 5 0
ปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี 34 6 3
สาขาวิชาการตลาด 83 3 3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 6
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 33 2 1 2
รวมปวช.3 250 11 4 0 11 0
รวมระดับปวช.1-3 668 45 5 0 20 0
ปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี 20
สาขาวิชาการตลาด 47 1 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 86 2 4
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 25
รวมปวส.1 178 3 1 0 4 0
ปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี 38 3 1
สาขาวิชาการตลาด 57 12 5 5

ระดับช้ัน/สาขาวิชา จ านวนผู้เรียนท้ังหมด (25 ก.ค.2563)

จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน



มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1-2-2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ระดับ
สถานศึกษา

ระดับ
จังหวัด

ระดับภาค ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

ระดับช้ัน/สาขาวิชา จ านวนผู้เรียนท้ังหมด (25 ก.ค.2563)

จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 3 1 3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 11 1 1
รวมปวส.2 161 19 8 0 8 0
รวมระดับปวส.1-2 339 22 9 0 12 0
รวมท้ังหมด                                          1,007 67 14 0 32 0

ค่าคะแนน
4

เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนน

5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพผลการประเมิน

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1 ก าลังพัฒนา

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 ยอดเย่ียม
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 ดี

มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา และได้รับรางวัลระดับชาติ ดีเลิศ

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ



มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1-2-2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทอง เงิน ทองแดง ชมเชย รวม ทอง เงิน ทองแดง ชมเชย รวม ทอง เงิน ทองแดง ชมเชย รวม

สาขาวิชาการบัญชี 5 4 4 13 1 1 2 2 1 5 19
สาขาวิชาการตลาด 3 15 15 33 5 4 9 8 8 50
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 8 5 21 1 1 10 6 1 17 39

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 4 6 1 11 2 1 3 1 1 1 3 17
รวมแต่ละระดับ 20 33 25 0 78 2 7 5 0 14 11 17 4 1 33 125

สาขาวิชา รวมท้ังหมดระดับภายในสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ
จ านวนรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  (แยกตามระดับการแข่งขัน และเหรียญรางวัล)



 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา   ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์
ประเด็นการประเมินท่ี 3   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
1-3-1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

ล าดับ
หลักสูตร ปวช. /ประเภทวิชา พาณิชยกรรม /

สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 

ปีการศึกษา 2561
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา
ร้อยละ

1 การบัญชี 42 29 69.05
2 การตลาด 85 56 65.88
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 115 55 47.83
4 ภาษาต่างประเทศ 26 25 96.15

รวมระดับ ปวช. 268 165 61.57

ล าดับ
หลักสูตร ปวส. /ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ /

สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 

ปีการศึกษา 2562
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา
ร้อยละ

1 การบัญชี 42 32 76.19
2 การตลาด 54 42 77.78

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 36 87.80

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 13 9 69.23
รวมระดับ ปวส. 150 119 79.33

รวมท้ังส้ิน 418 284 67.94

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีส าเร็จการศึกษาของรุ่น = 284
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา = 418
คิดเป็นร้อยละ 67.94

ผลการประเมิน ค่าคะแนน
ร้อยละ 67.94 3

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน ค่าคะแนน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5

ร้อยละ 70.00 - 79.99 4

ร้อยละ 60.00 - 69.99 3
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1

ระดับคุณภาพ
ดี

ก าลังพัฒนา
ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
ยอดเย่ียม

ดีเลิศ

ดี

























ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2563

มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์

ประเด็นการประเมินท่ี 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์

1.3.2 ผู้เรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค์

หลักสูตร ปวช.

/ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
1 การบัญชี 36 30 34 100 36 29 33 98
2 การตลาด 61 62 83 206 58 51 80 189

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 75 100 265 90 74 96 260

4 ภาษาต่างประเทศ 30 34 33 97 30 34 30 94

รวมประเภทวิชา 217 201 250 668 214 188 239 641

รวมระดับ ปวช. 217 201 250 668 214 188 239 641

หลักสูตร ปวส. จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

/ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2
1 การบัญชี 20 38 58 18 36 54

2 การตลาด 47 57 104 47 47 94

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล 86 55 141 78 49 127

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 25 11 36 24 10 34

รวมประเภทวิชา 178 161 339 167 142 309
รวมระดับ ปวส. 178 161 339 167 142 309

รวมท้ังส้ิน 395 362 1,007 381 330 239 950

หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน - นักศึกษา  ข้อมูลจากงานทะเบียน  วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563

ล าดับ
จ านวนนักเรียนระดับช้ัน ปวส.

รวมท้ังส้ิน รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน
จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ล าดับ
จ านวนนักเรียนระดับช้ัน ปวช.

รวมท้ังส้ิน



จ านวนนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. จ านวน 668 641 คิดเป็นร้อยละ 95.96

จ านวนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. จ านวน 339 309 คิดเป็นร้อยละ 91.15

รวมจ านวนนักเรียน - นักศึกษา ท้ังส้ิน 1,007 950 คิดเป็นร้อยละ 94.34

เกณฑ์การประเมิน

จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
รวมจ านวนนร.-นศ.ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์

ผลการประเมิน

ร้อยละ 94.34

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

ค่าคะแนน

5
ระดับคุณภาพ

4

ยอดเย่ียม

ดีเลิศ

3 ดี

ผลการประเมิน

มีผลการประเมินตามข้อ 5 (ผู้เรียนร้อยละ 90 ข้ึนไป มี
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ ฯ หรือมีผลประเมินกิจกรรม อวท.
 ระดับองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค)

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

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

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

2 ปานกลาง

1 ก าลังพัฒนา

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
5 ยอดเย่ียม
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มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
1-3-3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1 กำรบัญชี 28 24 85.71 0 0.00 0 0.00 24 85.71
2 กำรตลำด 43 21 48.84 8 18.60 2 4.65 31 72.09
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 39 78.00 3 6.00 0 0.00 42 84.00
4 ภำษำต่ำงประเทศ 38 32 84.21 4 10.53 0 0.00 36 94.74

159 116 72.96 15 9.43 2 1.26 133 83.65

1 กำรบัญชี 32 15 46.88 13 40.63 1 3.13 29 90.63
2 กำรตลำด 26 7 26.92 10 38.46 2 7.69 19 73.08
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 14 41.18 11 32.35 3 8.82 28 82.35
4 ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ 5 2 40.00 1 20.00 0 0.00 3 60.00

97 38 39.18 35 36.08 6 6.19 79 81.44
256 154 60.16 50 19.53 8 3.13 212 82.81

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีท่ีผ่ำนมำ  = 256 คน
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีท่ีผ่ำนมำ ท่ีมีงำนท ำ หรือศึกษำต่อ = 212 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.81

หลักสูตร/สำขำวิชำ

รวมระดับ ปวส.
รวมท้ังส้ิน(ปวช.+ปวส.)

หลักสูตรปวส.

ท่ี

รวมระดับ ปวช.

รวมประกอบอำชีพอิสระท ำงำนในหน่วยงำนรัฐและเอกชนศึกษำต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2562)

หลักสูตรปวช.



ผลการประเมิน ค่าคะแนน
ร้อยละ 82.81 5

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5

ร้อยละ 70.00 - 79.99 4
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1

ดี
ปำนกลำง

ก ำลังพัฒนำ

ระดับคุณภาพ
ยอดเย่ียม

ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ
ยอดเย่ียม



มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
1-3-3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ระดับปวช.
สำขำวิชำกำรบัญชี 28 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00
สำขำวิชำกำรตลำด 43 21 19 90.48 19 90.48 21 100.00

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 40 31 77.50 5 12.50 37 92.50
สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ 38 26 25 96.15 26 100.00 24 92.31

รวมระดับปวช. 159 98 86 87.76 61 62.24 93 94.90
ระดับปวส.

สำขำวิชำกำรบัญชี 32 14 14 100.00 14 100.00 14 100.00
สำขำวิชำกำรตลำด 26 10 9 90.00 10 100.00 10 100.00

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 10 9 90.00 10 100.00 10 100.00
สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ 5 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00

รวมระดับปวส. 97 35 33 94.29 35 100.00 35 100.00
รวม 256 133 119 89.47 96 72.18 128 96.24

3.99

ระดับ/สำขำวิชำ

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด

  ปีกำรศึกษำ 
2562

จ ำนวนแบบสอบถำม
ท่ีตอบกลับ

ข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจท้ัง 3 ด้ำน (มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00)

ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ด้ำนสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไป
ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ

ของสถำนประกอบกำร
ท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
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มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

2-1-1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

มี ไม่มี
1  สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการ

พัฒนา หรือการปรับปรุงหลักสูตร
P มีการประชุมหัวหน้าสาขาวิชาในการจัดท าหลักสูตรและให้ผู้เช่ียวชาญจาก

ภายนอกท่ีมีความรู้ในแต่ละสาขาวิชาช่วยพิจารณา ปรับปรุง  และให้ค าแนะน า

2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเน่ือง
ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

P สถานประกอบการของผู้เรียนในสมุดฝึกงาน รวมท้ังอาจารย์พิเศษท่ีมารับการ
สอนแนะน าเน้ือหา กิจกรรมการเรียนให้กับผู้เรียน

3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือ
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน

P ประสบการณ์พร้อมกับน าโปรแกรมท่ีใช้ในสถานประกอบการมาสอนเพ่ิมเติม
และเขียนเสนอไว้ในแผนการสอน

4 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา P มีข้อมูลมาจากการประชุมประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช.3 และปวส.2 ใน
ข้อสอบจากส่วนกลางมาใช้ในการสอบ

5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

P ทุกรายวิชามีการประเมินผลการใช้หลักสูตรไว้ในแผนการสอน

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม

ท่ี ห้วข้อการประเมิน
การด าเนินการของสถานศึกษา

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี



น ำผลกำรประเมินมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังน้ี 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม

มี ไม่มี

1 การบัญชี 0
2 การตลาด 1  มีรายช่ือวิชาท่ีมีการปรับปรุง ระดับปวช.3 วิชาการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ)

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0
4 ภาษาต่างประเทศ 0

รวมปวช. 1 0

1 การบัญชี 1 ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการเปล่ียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563

2 การตลาด 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1 ให้ใช้ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1
รวมปวส. 4 0

รวมท้ังหมด 5 0

ท่ี สาขาวิชา
การด าเนินการ

หมายเหตุ: รายช่ือวิชาท่ีมีการปรับปรุงหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม

ระดับปวช.

ระดับปวส.



จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด = 8

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ = 5

คิดเป็นร้อยละ 62.5

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 62.5 3 ดี

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม

ร้อยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ

ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี

ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-3 การจัดการเรียนการสอน

ท่ี ต าแหน่ง รายวิชา ช่ือผลงานวิจัย
1 นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี - การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาการเรียนของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช

บริหารธุรกิจ

2 นางทัศนีย์ บรรลือพรศักด์ิ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี การบัญชีภาษีอากร การใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ “แบบร่วมมือ” ในการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร  ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส . 2  สาขาวิชาการ

บัญชี

3 นายภัทรุท นามเมือง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี การประยุกต์โปรแกรมตาราง
งานเพ่ืองานบัญชี

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการท าสมาธิเบ้ืองต้น ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

4 นางกานต์ชนา คงฤทธ์ิระจัน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาการสอนโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบ LT (Learning Together) ในวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002 ของผู้เรียนระดับช้ันปวช.3 ห้อง 602ช สาขาวิชาการตลาด

5 นางสาวอุราพร ค าสิม อาจารย์สาขาวิชาการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดทักษะในการเขียนตอบข้อสอบแบบอัตนัย เพ่ือผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ในรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค

6 นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร อาจารย์สาขาวิชาการตลาด นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบลงมือท า (Active Learning) ในการฝึกทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจของนักศึกษาระดับช้ันปวส. 2 สาขาการตลาด

7 นางอรทัย ชินนะประภา อาจารย์สาขาวิชาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 
(พิมพ์ดีดข้ันผลิต)

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 (พิมพ์ดีดข้ันผลิต) โดยการ
เสริมแรงทางบวกของนักเรียน สมาธิส้ัน นักเรียนระดับช้ัน (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3

8 นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการปัดตัวเลขทศนิยมโดยใช้ใบงาน

ช่ือ – สกุล
รายช่ือครู ท่ีท างานวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาท่ีสอน  ประจ าปีการศึกษา 2563



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-3 การจัดการเรียนการสอน

ท่ี ต าแหน่ง รายวิชา ช่ือผลงานวิจัยช่ือ – สกุล
รายช่ือครู ท่ีท างานวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาท่ีสอน  ประจ าปีการศึกษา 2563

9 นางสาวสุนิษา ทองสุข อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โปรแกรมตารางงาน ศึกษาความพึงพอใจการเรียนวิชาโปรแกรมตารางงานแบบออนไลน์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  โดยใช้เคร่ืองมือจาก Google Apps for Education ของนักเรียนระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 ห้อง 501ช วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

10 นายสุวรรณ แสงดาว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โครงการ การศึกษาปัญหาเก่ียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิขาโครงการ ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3
 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช

บริหารธุรกิจ

11 นายอธิสุ พันธศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ การแก้ไขปัญหาความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส .2 สาขา
การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ด้วยเทคนิคการจดจ าค าศัพท์แบบง่ายๆ ตาม

ความสนใจของผู้เรียน

12 นางศิลาพร ผลวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส .1 สาขาวิชาการตลาด

13 นางธาริณี ฟุ้งสาคร อาจารย์สาขาวิชาทักษะวิชาชีพ พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น การปรับพฤติกรรมการส่งงานล่าช้า วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก 
ระดับ ปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

14 นายเรืองสันต์ จันมาค้อ อาจารย์สาขาวิชาทักษะชีวิต พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะเบ้ืองต้นการเล่นแบดมินตัน  ในวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
ของนักเรียนช้ัน ปวช.1  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

15 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง อาจารย์บรรณารักษ์ห้องสมุด - การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยี    
วานิชบริหารธุรกิจ



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

จ านวนครู ร้อยละ จ านวนครู ร้อยละ จ านวนครู ร้อยละ จ านวนครู ร้อยละ จ านวนครู ร้อยละ

1 การบัญชี 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
2 การตลาด 6 4 66.67 4 66.67 4 66.67 4 66.67 4 66.67
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
4 ภาษาต่างประเทศ 3 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67

รวมครูปวช. 16 13 81.25 13 81.25 13 81.25 13 81.25 13 81.25

1 การบัญชี 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
2 การตลาด 3 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล
3 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
รวมครูปวส. 10 8 80.00 8 80.00 8 80.00 8 80.00 8 80.00
สามัญ 7 6 85.71 6 85.71 6 85.71 6 85.71 6 85.71
รวมครูท้ังหมด 33 27 81.82 27 81.82 27 81.82 27 81.82 27 81.82

ท่ี แผนกวิชา ครูท้ังหมด
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

วิเคราะห์หลักสูตร บูรณาการคุณธรรมฯ ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีใช้ส่ือฯ มีการวัดประเมินผลฯ

ระดับปวช.

ระดับปวส.



ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนน

5
4
3
2
1

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 ดีเลิศ

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ยอดเย่ียม

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ยอดเย่ียม

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1 ก าลังพัฒนา





มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.2.2 การจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จ ำนวน ร้อยละ

1 กำรบัญชี 3 3 100.00
2 กำรตลำด 6 4 66.67
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 100.00
4 ภำษำต่ำงประเทศ 3 2 66.67

รวมครูปวช. 16 13 81.25

1 กำรบัญชี 2 2 100.00
2 กำรตลำด 3 2 66.67
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล
3 2 66.67

4 ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ 2 2 100.00
รวมครูปวส. 10 8 80.00
สำมัญ 7 6 85.71
รวมครูท้ังหมด 33 27 81.82

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม
ร้อยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปำนกลำง
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ

ระดับปวส.

ท่ี แผนกวิชำ
จ ำนวนครู 
ท้ังหมด

จ ำนวนครูท่ีท ำแผนกำรเรียนฯ

ระดับปวช.



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.2.2 การจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สาขาวิชา
จ านวนรายวิชาท่ี

สอนท้ังหมด
จ านวนแผนการ

สอนล่วงหน้าท่ีท า

1 นายภัทรุท   นามเมือง ปวช. การบัญชี 9 9

2 นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล ปวช. การบัญชี 9 9

3 นางสาวโสรญา   ลือยาม ปวช. การบัญชี 7 7

4 นางทัศนีย์    บรรลือพรศักด์ิ ปวส. การบัญชี 10 10

5 นายทวีศักด์ิ    จันทรจิรวงศ์ ปวส. การบัญชี 5 5

6 นางกานต์ชนา    คงฤทธ์ิระจัน ปวช. การตลาด 8 8

7 นางสาวพรทรัพย์   รักมิตร ปวช. การตลาด 10 4

8 นางอรทัย      ชินนะประภา ปวช. การตลาด 2 2

9 นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี ปวช. การตลาด 2 0

10 นายวิชาญ   โพธิสิทธ์ิ ปวช. การตลาด 7 7

11 นางสาวกฤษติยา  ค าศิริ ปวช. การตลาด 8 0

12 นางสาวสุนทรี  คงทอง ปวส. การตลาด 1 0

13 นางสาวอุราพร  ค าสิม ปวส. การตลาด 12 12

14 นางสาวประชิด   ปริญญาชัยศักด์ิ ปวส. การตลาด 6 6

15 นางพชร    หมายนาค ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6

16 นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8

17 นายสุวรรณ  แสงดาว ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7

18 ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 1

19 นางสาวสุนิษา ทองสุข ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 3

20 นางสาวจิราภรณ์   ทองไทย ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4

21 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศุภพร   วงษ์ประเสริฐ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 0

22 นางศิลาพร    ผลวงศ์ ปวช. ภาษาต่างประเทศ 7 7

23 Mrs.Julie Luntao Politico ปวช. ภาษาต่างประเทศ 9 0

24 นางธีรดา   สุนทรก าจรพานิช ปวช. ภาษาต่างประเทศ 6 3

25 นายอธิสุ   พันธศรี ปวส. ภาษาต่างประเทศ 9 9

26 นางสาววาสินี  อินทรแก้ว ปวส. ภาษาต่างประเทศ 1 1

รายช่ืออาจารย์ท่ีท าแผนการสอล่วงหน้าท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปีการศึกษา 2563



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.2.2 การจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สาขาวิชา
จ านวนรายวิชาท่ี

สอนท้ังหมด
จ านวนแผนการ

สอนล่วงหน้าท่ีท า

รายช่ืออาจารย์ท่ีท าแผนการสอล่วงหน้าท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปีการศึกษา 2563

27 นางธาริณี   ฟุ้งสาคร ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 4 4

28 นายเรืองสันต์   จันมาค้อ ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 8 8

29 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 4 4

30 นางสาวปริม   ศรประสิทธ์ิ ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 6 0

31 ดร.สมบัติ  ทิพประมวล ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 9 9

32 นายวิชัย    ฤทธิพร ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 4 4

33 นายศิริศักด์ิ   มุสิผล ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 6 6

210 163รวมท้ังหมด



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-3 การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละเฉล่ีย  = 100 (V+W+X+Y+Z)
                              5N ตารางเฉล่ียสรุปการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

ครูท้ังหมด(N) มีวุฒิตรง (V)
มีแผนฯ ครบ

ทุกรายวิชา (W)
สอนตรงแผน

ฯ(X)
ใช้ส่ือ (Y) จัดท าวิจัย (Z)

1 การบัญชี 3 3 3 3 3 2 93.33

2 การตลาด 6 6 3 4 6 3 73.33

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 3 4 4 2 85.00

4 ภาษาต่างประเทศ 3 3 1 2 3 1 66.67

รวมครูปวช. 16 16 10 13 16 8 78.75

1 การบัญชี 2 2 2 2 2 1 90.00

2 การตลาด 3 3 2 2 3 1 73.33

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 3 1 2 3 1 66.67

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 2 2 2 2 1 90.00

รวมครูปวส. 10 10 7 8 10 4 78.00

สามัญ 7 7 6 6 6 3 80.00

รวมครูท้ังหมด 33 33 23 27 32 15 78.79

ระดับปวส.

ท่ี แผนกวิชา

เฉล่ีย จ านวนครู

เฉล่ียร้อยละ

ระดับปวช.



แผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด จ านวน 163 แผน

ผลการประเมิน ค่าคะแนน

ร้อยละ 70.00 - 79.99 4

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน ค่าคะแนน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5
ร้อยละ 70.00 - 79.99 4

ร้อยละ 60.00 - 69.99 3

ร้อยละ 50.00 - 59.99 2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติท่ีมีคุณภาพ จ านวน 163 แผน

ดีเลิศ

ยอดเย่ียม
ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-3 การจัดการเรียนการสอน

ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สาขาวิชา
จ านวนรายวิชาท่ี

สอนท้ังหมด
จ านวนแผนการ

สอนล่วงหน้าท่ีท า

1 นายภัทรุท   นามเมือง ปวช. การบัญชี 9 9

2 นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล ปวช. การบัญชี 9 9

3 นางสาวโสรญา   ลือยาม ปวช. การบัญชี 7 7

4 นางทัศนีย์    บรรลือพรศักด์ิ ปวส. การบัญชี 10 10

5 นายทวีศักด์ิ    จันทรจิรวงศ์ ปวส. การบัญชี 5 5

6 นางกานต์ชนา    คงฤทธ์ิระจัน ปวช. การตลาด 8 8

7 นางอรทัย      ชินนะประภา ปวช. การตลาด 2 2

8 นายวิชาญ   โพธิสิทธ์ิ ปวช. การตลาด 7 7

9 นางสาวอุราพร  ค าสิม ปวส. การตลาด 12 12

10 นางสาวประชิด   ปริญญาชัยศักด์ิ ปวส. การตลาด 6 6

11 นางพชร    หมายนาค ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6

12 นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8

13 นายสุวรรณ  แสงดาว ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7

14 นางสาวจิราภรณ์   ทองไทย ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4

15 นางศิลาพร    ผลวงศ์ ปวช. ภาษาต่างประเทศ 7 7

16 นายอธิสุ   พันธศรี ปวส. ภาษาต่างประเทศ 9 9

17 นางสาววาสินี  อินทรแก้ว ปวส. ภาษาต่างประเทศ 1 1

18 นางธาริณี   ฟุ้งสาคร ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 4 4

19 นายเรืองสันต์   จันมาค้อ ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 8 8

20 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 4 4

21 ดร.สมบัติ  ทิพประมวล ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 9 9

22 นายวิชัย    ฤทธิพร ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 4 4

23 นายศิริศักด์ิ   มุสิผล ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 6 6

152 152

รายช่ืออาจารย์ท่ีท าแผนการสอนส่วงหน้าครบทุกรายวิชาท่ีสอน
ประจ าปีการศึกษา 2563

รวมท้ังหมด



ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สาขาวิชา
จ านวนรายวิชาท่ี

สอนท้ังหมด
จ านวนแผนการ

สอนล่วงหน้าท่ีท า

1 นางสาวพรทรัพย์   รักมิตร ปวช. การตลาด 10 4

2 นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี ปวช. การตลาด 2 0

3 นางสาวกฤษติยา  ค าศิริ ปวช. การตลาด 8 0

4 นางสาวสุนทรี  คงทอง ปวส. การตลาด 1 0

5 ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 1

6 นางสาวสุนิษา ทองสุข ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 3

7 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศุภพร   วงษ์ประเสริฐ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 0

8 Mrs.Julie Luntao Politico ปวช. ภาษาต่างประเทศ 9 0

9 นางธีรดา   สุนทรก าจรพานิช ปวช. ภาษาต่างประเทศ 6 3

10 นางสาวปริม   ศรประสิทธ์ิ ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 6 0

58 11รวมท้ังหมด

รายช่ืออาจารย์ท่ีท าแผนการสอนส่วงหน้าไม่ครบทุกรายวิชาท่ีสอน
ประจ าปีการศึกษา 2563











มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-4 การบริหารจัดการช้ันเรียน

ร้อยละเฉล่ีย  = 100 (V+W+X+Y+Z)
                              5N ตารางเฉล่ียสรุปการบริหารจัดการช้ันเรียน ปีการศึกษา 2563

ครูท้ังหมด(N)
ท าข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล (V)

มีข้อมูล
สารสนเทศฯ (W)

ใช้เทคนิค
บริหารช้ันเรียน

 (X)

ใช้วิธีการ
เสริมแรง (Y)

ดูแลผู้เรียน (Z)

1 การบัญชี 3 3 3 3 3 3 100.00

2 การตลาด 6 6 6 6 6 6 100.00

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 4 4 4 4 100.00

4 ภาษาต่างประเทศ 3 3 3 3 3 3 100.00

รวมครูปวช. 16 16 16 16 16 16 100.00

1 การบัญชี 2 2 2 2 2 2 100.00

2 การตลาด 3 3 3 3 3 3 100.00

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 3 3 3 3 3 100.00

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 2 2 2 2 2 100.00

รวมครูปวส. 10 10 10 10 10 10 100.00

สามัญ 7 7 7 7 7 7 100.00

รวมครูท้ังหมด 33 33 33 33 33 33 100.00
หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจจากงานบุคลากรและฝ่ายวิชาการ

ระดับปวช.

ระดับปวส.

ท่ี แผนกวิชา

เฉล่ีย จ านวนครู

เฉล่ียร้อยละ



ผลการประเมิน ค่าคะแนน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5

ร้อยละ 70.00 - 79.99 4

ร้อยละ 60.00 - 69.99 3

ร้อยละ 50.00 - 59.99 2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1

ดีเลิศ
ดี

ปานกลาง

ก าลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ยอดเย่ียม

ระดับคุณภาพ
ยอดเย่ียม











มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ร้อยละเฉล่ีย  = 100 (V+W+X+Y+Z)

                              5N ตารางเฉล่ียสรุปการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

ครูท้ังหมด(N) ท าแผน (V)
พัฒนาอย่างน้อย

 12 ชม. (W)
น าผลใช้จัดการ

สอน (X)
มีผลงาน (Y)

ยอมรับ/
เผยแพร่ (Z)

1 การบัญชี 3 3 3 3 2 2 86.67

2 การตลาด 6 6 6 6 1 1 66.67

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 4 4 1 1 70.00

4 ภาษาต่างประเทศ 3 3 3 3 0 0 60.00

รวมครูปวช. 16 16 16 16 4 4 70.00

1 การบัญชี 2 2 2 2 0 0 60.00

2 การตลาด 3 3 3 3 0 0 60.00

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 3 3 3 0 0 60.00
4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 1 1 1 0 0 30.00

รวมครูปวส. 10 9 9 9 0 0 54.00

สามัญ 7 7 7 7 1 1 65.71
รวมครูท้ังหมด 33 32 32 32 5 5 64.24
หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจจากงานบุคลากรและฝ่ายวิชาการ

ระดับปวส.

ท่ี แผนกวิชา

เฉล่ีย จ านวนครู

เฉล่ียร้อยละ

ระดับปวช.



ผลการประเมิน ค่าคะแนน

ร้อยละ 60.00 - 69.99 3

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5

ร้อยละ 70.00 - 79.99 4

ร้อยละ 60.00 - 69.99 3

ร้อยละ 50.00 - 59.99 2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา

ยอดเย่ียม
ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

ระดับคุณภาพ

ดี

ระดับคุณภาพ



มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน

ท่ี อาคารเรียน/ห้องเรียน จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการท้ังหมด
จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ ระบุห้องเรียนท่ีใช้อินเทอร์เน็ตได้

1 ห้องเรียนอาคาร 1 6 6 100.00 ห้องเรียน 121,122,123,131,132,133
2 ห้องเรียนอาคาร 2 14 14 100.00 ห้องเรียน 

211,221,222,223,224,231,232,233,234,24
1,242,243,244,252

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 ห้องวิทยาศาสตร์

32 32 100.00

สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการท้ังหมด 32

สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 32

สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคิดเป็นร้อยละ 100.00

รวมท้ังหมด



ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 100 5 ยอดเย่ียม

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม
ร้อยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ

ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี

ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 
 

ด้านการบริหารจัดการ 







ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
 

1. ระบบ Database งานการเงิน 

 
 

2. ระบบ Database งานวิชาการ 

 
 

 



3. ระบบ Database งานห้องสมุด 

 
 

4. ระบบ Database งานพัสดุ  ครุภัณฑ์ 

 
 

 



ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 

1. ระบบ V-esar ส าหรับงานประกันคุณภาพ 

 
 

2. ระบบ PVIS ส าหรับงานอุดหนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ระบบหนังสือรับ-ส่ง E-office ส าหรับงานสารบรรณ 

 
 

4. ระบบ Data Center  ส าหรับงานข้อมูลการรับสมัครเรียน 

 
 





1. ชื่อโครงการจัดซื้อ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 2.1 ท่ีปรึกษาโครงการ นายชยุต จุลชาต ผู้จัดการ 
 2.2 ผู้อ านวยการโครงการ นายสิตางศ์ุ   จุลชาต หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
 2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร ์ ตาวงค์ 
 2.4 เลขานุการโครงการ นายนิวัตร สุขเจริญ   
 2.5 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน 
 2.6 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายบริการการศึกษา 
 
3. ลักษณะโครงการ 
 3.1 เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปีการศึกษา 2562 
 3.2 เป็นโครงการเพื่อจัดซื้อ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ 

4. หลักการและเหตผุล 
 ในการบริหารจัดการทุกๆ ด้าน จ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ส าหรับใช้ในการ
บริหารจัดการท่ีเหมาะสม เพียงพอและต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่ง ข้ึน  วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อ 
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษาข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีมีความเหมาะสม มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการ

บริหารจัดการอยู่เสมอ  
5.2    เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
5.3    เพื่อใหนั้กเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน 
5.4    เพื่อให้อาจารย์ปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้ทันสมัยมากข้ึน 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ทุกคน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  

 6.2.1  สามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ได้เหมาะสม ตามความจ าเป็น ครบทุก
ห้องเรียน 

 6.2.2  นักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถยกระดับผลการเรียนของห้องเรียนให้ดีข้ึน จากการใช้สื่อ 
อุปกรณ์ที่จัดหามาให้ 

 6.2.3  มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ อย่างเพียงพอ



7. ตารางแสดงวิธีการด าเนินงาน 
7.1 โครงการจัดซื้อ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น  
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะท างาน เก้าอี้
ส านักงาน,โต๊ะเอนกประสงค์,พัด
ลม,โทรศัพท์, โทรทัศน์,กล้อง
วงจรปิด,เครื่องปรับอากาศ,เครื่อง
ถ่ายเอกสาร,เครื่องอัดส าเนา,ตู้น้ า
เย็น, เครือ่งพิมพ์, เครื่องเสียง
,เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ฯลฯ 

1.เพื่อใหอ้าจารย์ เจ้าหน้าท่ี มี
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพียงพอในการ
ใช้งาน  
2.เพื่อให้มคีวามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
3.เพื่อให้มคีวามเป็นสัดเป็นส่วน 
ค้นหาง่าย 
4.เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และท า
ให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

1.ได้รับแจ้ง จากอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
ขอเบิกครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น         
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะท างาน เก้าอี้
ส านักงาน,โต๊ะเอนกประสงค์,พัดลม,
โทรศัพท์, โทรทัศน์ 
เครื่องปรับอากาศ,เครื่องถ่าย
เอกสาร,เครื่องอัดส าเนา,ตู้น้ าเย็น, 
เครื่องพิมพ์, เครื่องเสียง,เครื่อง
สแกนลายน้ิวมือ,พัดลม ฯลฯ 
2.จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ติดต้ัง
ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ท่ีท าเร่ือง
ขอเบิกมา 

1.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 556,250 บาท 
 

1.อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี มี
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพียงพอ
ในการใช้งาน  
2.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
3.มีความเป็นสัดเป็นส่วน 
ค้นหาง่าย 
4.การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ 

นางสาวจันทร์ ตาวงค์ 
นายนิวัตร  สุขเจริญ 

 1.เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ
ท างาน  
2.เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย ประหยัดเวลา และ
แรงงาน 

1.จัดซื้อเครื่องมือช่าง ท่ีเหมาะสม
กับการใช้งานให้พร้อม หรือทดแทน
ตัวเก่าท่ีช ารุด และเพียงพออยู่
ตลอดเวลา 

1.ค่าเครื่องมือช่าง 61,750 
บาท 

1.การท างานส าเร็จ ลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 
2.ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และประหยัดเวลา 
และแรงงาน 

 

2.จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
เช่น โต๊ะ , เก้าอี้นักเรียน , เครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร,์เก้าอี้แลคเชอร์,
ชุดปฏิบัติการทางภาษา,กระดาน
ไวท์บอร์ดฯลฯ 
 
 

1.เพื่อให้อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา มีครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
เช่น โต๊ะ,เก้าอี้นักเรียน,เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร,์เก้าอี้แลคเชอร์,ชุด
ปฏิบัติการทางภาษา,กระดานไวท์
บอร์ดฯลฯ ใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอน  
2.เพื่อให้มคีรุภัณฑ์ทางการศึกษา
เพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3.เพื่อใหนั้กเรียน นักศึกษา 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เช่น 
โต๊ะ , เก้าอี้นักเรียน , เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร,์เก้าอี้แลคเชอร์,ชุด
ปฏิบัติการทางภาษา,กระดานไวท์
บอร์ดฯลฯ ติดต้ังตามห้องเรียน 
ห้องปฏบิัติการ  
 
 

1.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 382,000 บาท 
 

1.อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
มีครุภัณฑ์ทางการศึกษา เช่น 
โต๊ะ,เก้าอี้นักเรียน,เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร,์เก้าอี้แลคเชอร์,
ชุดปฏบิัติการทางภาษา,
กระดานไวท์บอร์ดฯลฯ ใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอน 
 2.เพื่อให้มีครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาเพียงพอ และพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

นางสาวจันทร์ ตาวงค์ 
นายนิวัตร  สุขเจริญ 
 



กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
สามารถเข้าใจเน้ือหา ท่ีอาจารย์
สอนได้อย่างง่ายดาย  
4.เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และท า
ให้การเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

3.นักเรียน นักศึกษา สามารถ
เข้าใจเน้ือหา ท่ีอาจารย์สอน
ได้อย่างง่ายดาย  
4.ท าให้การเรียนการสอน 
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

3.ยานพาหนะ 1.เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  

1.จัดซื้อรถ Nissan Terra 4WD ใช้
งานภายในวิทยาลัยฯ  

1.ค่าจัดซื้อยานพาหนะ เป็น
เงิน 1,500,000 บาท 

1.ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

นางสาวจันทร์ ตาวงค์ 
 

4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ IT (วัสดุ-
อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์) 

1.เพื่อใหอ้าจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จอคอมพิวเตอร์ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์   
2. เพื่อใหอ้าจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์
ทางด้าน IT  ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 
และเพียงพอต่อการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์  
3.เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีพร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา 
4.เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และระบบ lan ตามห้องเรียน 
ห้องพักครู ห้องปฏบิัติการต่างๆ ให้
สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์30 ชุด 
พร้อม Mouse Keyboard เปลี่ยน
ตามห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และ
ห้องพักครู และจอคอมพิวเตอร ์15 
จอ เปลี่ยนตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์ห้อง 122 ติดต้ังใน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
131,132,141,142,143,151, 
152  
2.จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (UPS)   
- อุปกรณ์ Hardware เช่น 
Harddisk , Power Supply, Ram 
, Mainboard , Mouse , 
Keyboard ฯลฯ              
- อุปกรณ์ Software เช่น 
แผ่นโปรแกรมต่างๆ  
3.จัดซื้ออุปกรณ์ติดต้ังระบบ lan 
เช่น Switch , Hub , Router , 
Modem ฯลฯ 

1.ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 30 
ชุดๆ ละ 8,700 บาท พร้อม 
Mouse Keyboard เป็น
จ านวนเงิน 261,000 บาท 
2.ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 15 จอๆ ละ 1,750 
บาท เป็นจ านวนเงิน 
26,250 บาท 
3.ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
อุปกรณ์ Hardware 
Software 35,000 บาท 
4.ค่าจัดซื้อวัสดุอุ-ปกรณ์
ปรับปรุงระบบ Lan 58,750 
บาท 
งบประมาณดังน้ี 
-ใช้เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลออก
ให้ในกิจกรรมสารสนเทศ 
381,000 บาท 
 

1.อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีคุณภาพ รองรับโปรแกรม
ใหม่ๆ ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 
และเพียงพอต่อการเรียนการ
สอนระบบออนไลน์  
2.อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ท่ีพร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และ 
ระบบ lan ตามห้องเรียน 
ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ท่ีสามารถใช้งานได้
สะดวก รวดเร็ว ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

นายนิวัตร  สุขเจริญ 
นางสาวจันทร์ ตาวงค์ 
 
 

 



7.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 
1. ศึกษาและวางแผนจัดท าโครงการ              
2. จัดท าเสนอโครงการ              
3. ขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ              
4. ประชุมวางแผน              
5. แต่งต้ังคณะท างาน              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. ก ากับติดตาม              
8. ประเมินผลโครงการ              
9. สรุปรายงานผลต่อผู้อ านวยการ              

 

 



8. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ  
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2563-เมษายน 2564 ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

9. งบประมาณในการด าเนินการ 
ได้รับเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลออกให้ จ านวน 381,000 บาท และใช้งบประมาณจากทางวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการ

โครงการจัดซื้อ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน
ท้ังสิ้น 2,881,000 บาท โดยแยกตามรายการดังน้ี 

9.1 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  556,250 บาท  
9.2 ค่าเครื่องมือช่าง  61,750 บาท  
9.3 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  382,000 บาท 
9.4 ค่าจัดซื้อยานพาหนะ  1,500,000 บาท   
9.5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ IT   381,000 บาท   
   รวมทั้งสิ้น 2,881,000 บาท 
 

10. ผลการประเมินโครงการ 
 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของฝ่ายบริการการศึกษา 
 
11. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 11.1 วิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน เพียงพอและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 11.2 ท าให้การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 







1. ชื่อโครงการ    โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2.1 ท่ีปรึกษาโครงการ นายชยุต จุลชาต ผู้จัดการ 
2.2 ผู้อ านวยการโครงการ นายสิตางศ์ุ จุลชาต หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน 
2.4 เลขานุการโครงการ นางสาวอารีรัตน์   นาคนก 
2.5 เลขานุการโครงการ นางสาวนิภาพร แก้วทัต 
2.6 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ นายอมร   สิขเรศเพชร  
2.7 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายบริการการศึกษา 

 
3. ลักษณะโครงการ 

3.1 เป็นโครงการต่อเนื่อง จากปีการศึกษา 2562 
3.2 เป็นโครงการท่ีจัดท าขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้สะอาด ร่มรื่น อากาศ            

สดช่ืน สวยงาม น่ามอง 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีจุดนั่งเล่นพักผ่อนน้อย เพราะยัง
ไม่ได้มีการพัฒนา ให้เพียงพอในการรองรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก ต้นไม้บางส่วนมีสภาพทรุดโทรม 
จึงควรมีการปลูกต้นไม้อื่นทดแทน เพื่อช่วยส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้ดีขึ้น ซึ่งสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้ สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม และมีความปลอดภัยจาก
มลภาวะ 

 5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีมุมนั่งพักผ่อน เพิม่มากขึ้น 
 5.3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับคุณภาพ

การศึกษาสูงขึ้น  
 5.4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและ

ร่วมพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้า 
 5.5. เพื่อให้ห้องเรียน มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาทุกคน และบุคคลภายนอก  

6.2   เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เป็นสถานศึกษาท่ีมีความร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดมลภาวะ เหมาะแก่การเรียนการ
สอน และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อ ภายในวิทยาลัยฯ 



7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 ตารางแสดงวิธีการด าเนินงาน โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมย่อย   วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าสถานที่

พักผ่อน 
 

1. เพ่ิมจ านวนที่น่ังเล่น พักผ่อนให้
มากข้ึน 

2. เพ่ือความสะดวกเรียบร้อย 
สวยงาม  

1. จัดซื้อม้าน่ัง วางตามทางเดินรถ 
หลังห้องดนตรี และหลังร้านค้า
ขายอาหารว่าง  

1. ค่าจัดสถานที่พักผ่อน 
20,000 บาท 

 

1. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา มีมุมน่ังเล่น พักผ่อน 
มีมุมอ่านหนังสือ หรือท า
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ได้มากข้ึน 

1. นางสาวนิภาพร  แก้วทัต 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   

เกลือกัน 
3. นางสาวอารีรัตน์ นาคนก 
4. นายอมร  สิขเรศเพชร 
5. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการ

การศึกษา 
2. ปรับปรุงดูแลรักษา

ต้นไม้ เช่น ขยายกิ่ง
พันธ์ุ ตัดแต่งกิ่ง ฉีด
ยาเชื้อรา  ฉีดยาฆ่า
แมลง  ใส่ปุ๋ย 

1. เพ่ือบ ารุงต้นไม้ที่ทรุดโทรม  
2. เพ่ือป้องกัน ไม่ให้แมลง หรือ

หนอนกัดกินยอดไม้ ดอก ใบ 
หรือล าต้นเสียหาย 

3. เพ่ือป้องกันโรคพืช โดยเฉพาะ
ในช่วงหน้าฝน ถ้าฝนตกพร าๆ 
ต่อเน่ืองกันหลายวัน ท าให้
อากาศชื้น ต้นไม้อาจเน่า และ
เป็นเชื้อราได้ 

4. เพ่ือขยายพันธ์ุ กิ่งไม้ให้เพ่ิมมาก
ข้ึน 

5. เพ่ือความสวยงาม ของผู้พบเห็น 
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

นักศึกษา และบุคคลภายนอก 

1. จัดซื้อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ใส่ต้นไม้
ที่ทรุดโทรม ภายในวิทยาลัยฯ 

2. จัดซื้อยาฆ่าแมลง และยาเชื้อรา 
ฉีดพ่นต้นไม้ภายในวิทยาลัยฯ 

3. จัดซื้อยาเร่งราก และขุย
มะพร้าว ใช้ตอนกิ่งไม้ ภายใน
วิทยาลัยฯ เช่น ต้นเข็ม ต้น
การเวก ต้นดอกแก้ว ปลูก
ทดแทนต้นไม้อื่นที่ตาย 

4. จัดซื้อกระถาง เพ่ือใช้เพาะช ากิ่ง
ไม้ที่ตอนไว้ และกระถางขนาด
ใหญ่เพ่ือขยายต้นไม้ต้นใหญ่ 

5. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามมุม
พักผ่อน ข้างอาคาร 3 และหน้า
วิทยาลัยฯ  

6. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ใช้จัด
ซุ้มถวายพระพร และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

1. ปรับปรุงดูแลรักษา
ต้นไม้ 10,000 บาท 

 

1. ต้นไม้เจริญเติบโต สวยงาม ให้
ร่มเงา ท าให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อ
กับทางวิทยาลัยฯ ได้สูดอากาศ
บริสุทธ์ิ สดชื่น 

2. มีต้นไม้ สวยงาม ให้ร่มเงา 
เหมาะส าหรับให้ อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา 
น่ังพักผ่อน หรือท ากิจกรรม
เก่ียวกับการเรียนการสอน และ
เป็นสถานที่ที่ท าให้
บุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อ
กับทางวิทยาลัยฯ เกิดความ
ประทับใจ 

3. มีต้นไม้ที่มีสีสัน มีกลิ่นหอม 
ปลูกประดับ ให้ความร่มเย็น 
สวยงาม  

4. มีบรรยากาศที่บรสิุทธ์ิ 
สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ 

 



กิจกรรมย่อย   วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
สดชื่น  

3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
และซ่อมแซม
บ ารุงรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ ท าสวน 

1. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสม และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 
 

 
 

1. ส่งเครื่องตัดหญ้า ซ่อมร้าน
ภายนอก  

2. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่ ใน
กรณีที่ซ่อมไม่ได้ 

3. จดัซื้อน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 
และน้ ามันออโต้ลูป ใส่เครื่องตัด
หญ้า แบบสะพายบ่า และแบบ
รถเข็น 

1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ ท าสวน 
4,000 บาท 

 
 
 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ 
ดูสะอาดตา เรียบร้อย สวยงาม 

2. มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

 
 
 

 

4. ปรับปรุงบ่อน้ า/ตู้
ปลา 

 

1. เพ่ือความสวยงาม 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้

เรียนรู้ชนิดของพันธ์ุปลา 
3. เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในบ่อน้ า/ตู้

ปลา  

1. จัดซื้อพันธ์ุปลาสวยงามมาใส่ตู้
ปลา และในบ่อน้ าหน้าห้อง
ธุรการ 

2. จัดซื้ออาหารปลา  
3. จัดซื้อปั๊มน้ า  

1. ค่าจัดซื้อพันธ์ุปลา 
อาหารปลา และ
อุปกรณ์บ าบัดน้ าเป็น
เงิน 11,000 บาท 

1. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ได้ดูปลา
สวยงาม หรือพันธ์ุปลาแปลก ๆ  

 

5. ลูกเสือวานิชรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียน ท่ีเรียนวิชา
กิจกรรมลูกเสือ มีนิสัยรักในการ
ท างานเป็นหมู่คณะ สามัคคี  
เสียสละ และมีน้ าใจ 

2. เพ่ือให้นักเรียน ท่ีเรียนวิชา
กิจกรรมลูกเสือ บ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ   

3. เพ่ือให้นักเรียน ท่ีเรียนวิชา
กิจกรรมลูกเสือ  มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะเก่ียวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดซื้อจอบ พลั่ว ขุดดิน จ านวน 
5 ชุด และวัสดุบ ารุงให้ต้นไม้
งาม โตไว  

2. จัดซื้อน้ าถ้วย และน้ าแข็ง เพ่ือ
จัดเลี้ยง นักเรียนที่เรียนวิชา
กิจกรรมลูกเสือ ร่วมแรงร่วมใจ
กันปลูกต้นไม้  

3. ผู้ก ากับลูกเสือแบ่งลูกเสือ
ออกเป็นกอง ๆ มอบหมายให้
นักเรียน ท่ีเรียนวิชากิจกรรม
ลูกเสือ  จัดหาต้นไม้ โดย
แบ่งเป็นประเภท ดังน้ี พืช
สมุนไพร,ไม้กินผล,ไม้ดอกไม้
ประดับ 
 

1. ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
2,000 บาท 

1. นักเรียน ท่ีเรียนวิชากิจกรรม
ลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจ มี 
ทักษะและความสามารถในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง  

2. นักเรียน ท่ีเรียนวิชากิจกรรม
ลูกเสือ เกิดความรัก ความ
สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันใน
หมู่คณะ 

3. วิทยาลัยฯ มีต้นไม้ประเภท           
ต่าง ๆ  เพ่ิมมากข้ึน ท าให้
บริเวณวิทยาลัยฯ มีความ
สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กิจกรรมย่อย   วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
6. ปรับปรุง ซ่อมแซม

โรงเก็บขยะ 
1. เพ่ือความสะอาด เรียบร้อย ถูก

สุขลักษณะ 
2. ลดปัญหาส่งกลิ่นเหม็น 
3. มีไฟส่องสว่างในตอนกลางคืน 

เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ
ขยะของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล และ
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยเอง 

1. จัดซื้อวัสดุท าประตูปิด  
2. ทาสีข้างฝาโรงเก็บขยะ เพ่ือ

ความสวยงาม  
3. ติดต้ังดวงไฟในโรงเก็บขยะ 

 

1. ค่าปรับปรงุ ซ่อมแซม 
โรงเก็บขยะ 3,000 บาท 

1. วิทยาลัยฯ มีโรงเก็บขยะ ที่
มิดชิด 

2. โรงเก็บขยะ มีความสะอาด 
สวยงาม น่ามอง สีสันสดใส 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. ศึกษาและวางแผนจัดท าโครงการ              
2. จัดท าเสนอโครงการ              
3. ขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ              
4. ประชุมวางแผน              
5. แต่งต้ังคณะท างาน              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. ก ากับติดตาม              
8. ประเมินผลโครงการ              
9. สรุปรายงานผลต่อผู้อ านวยการ              



 
8. วัน  เวลา และสถานที่ด าเนินการ 

ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2563-เมษายน 2564 ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 
9. งบประมาณ 

ได้รับเงินงบประมาณจากทางวิทยาลัยฯ  เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์และ
สภาพแวดล้อม เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท โดยแยกตามรายการดังนี้ 

9.1 ค่าจัดสถานท่ีพักผ่อน   20,000 บาท 
9.2 ค่าปรับปรุงดูแลรักษาต้นไม้  10,000 บาท 
9.3 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ท าสวน 4,000 บาท 
9.4 ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา อาหารปลา อุปกรณ์บ าบัดน้ า 11,000 บาท 
9.5 ค่ากิจกรรมลูกเสือวานิชรักษ์ส่ิงแวดล้อม 2,000 บาท 
9.6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บขยะ 3,000 บาท 
 รวมเงินท้ังส้ิน 50,000 บาท 

 
10. การประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สนาม
กีฬา ห้องน้ า และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา มีมุมนั่งเล่น พักผ่อน มุมอ่านหนังสือ หรือท ากิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้มากขึ้น 

 11.2 อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ท่ีเข้ามาติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ
ได้รับอากาศบริสุทธิ์ สดช่ืน เกิดความประทับใจ 

11.3 วิทยาลัยฯ มีส่ิงแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ สดช่ืน มีต้นไม้ท่ีมีสีสัน มีกล่ินหอม ปลูกประดับ ให้
ความร่มเย็น สวยงาม  

11.4 อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มีห้องเรียนท่ีสะอาด สวยงามอยู่เสมอ 
11.5 สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ดูสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





รายการ
ครู 

เจ้าหน้าท่ี
ปวช.เช้า ปวช.สมทบ ปวส.เช้า ปวส.สมทบ เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

1.1 สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยมีความสวยงาม ร่มร่ืน 4.72        3.99     4.18       4.25     4.43       4.32        ดี

1.2 จุดพักผ่อนมีการจัดวางได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 4.39        3.93     4.16       3.93     4.29       4.14        ดี

1.3 สนามหญ้ามีความสะอาด สวยงาม 4.33    3.83     4.07   4.14  4.43   4.16    ดี
1.4 ต้นไม้ในกระถางได้รับการดูแลอย่างสวยงาม 4.44    3.95     4.11   4.18  4.36   4.21    ดี
1.5 ต้นไม้ใหญ่ได้รับการดูแลอย่างดี 4.44    4.12     4.16   4.04  4.43   4.24    ดี

รวม 21.06   

เฉล่ีย 4.21    ดี
2. ด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ห้องน ้า โรงอาหาร สนามกีฬา

2.1 ความสะอาดของอาคารสถานท่ีภายในสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี ปวช. ปวส. เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ
1. ความสะอาดในห้องเรียนอาคาร 1 4.39    3.99  4.18   3.93  4.29   4.15    ดี
2. ความสะอาดในห้องเรียนอาคาร 2 4.44    4.01  4.14   3.93  4.07   4.12    ดี
3. ความสะอาดในห้องเรียนอาคาร 3 4.50        4.06     4.05       3.96     4.21       4.16    ดี

4. ความสะอาดในห้องเรียนอาคาร 4 4.44    4.00  4.02   4.11  4.07   4.13    ดี
5. ความสะอาดในโรงอาหาร 4.11    3.81  4.09   3.79  4.07   3.97    ดี
6. ความสะอาดห้องน ้านักเรียนหญิงด้านอาคาร 2 4.17    3.88  4.11   3.89  4.21   4.05    ดี
7. ความสะอาดห้องน ้านักเรียนชายด้านอาคาร 2 4.11    3.79  4.09   4.07  4.29   4.07    ดี
8. ความสะอาดห้องน ้านักเรียนหญิงด้านโรงอาหาร 4.22    3.73  4.16   3.82  4.29   4.04    ดี
9. ความสะอาดบริเวณลานจอดรถ,สนามกีฬา 4.33    3.95  4.11   4.07  4.21   4.14    ดี

รวม 36.83   

เฉล่ีย 4.09    ดี

สรุปแบบส้ารวจความพึงพอใจระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  ปีการศึกษา 2563

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ครู เจ้าหน้าท่ี 18 คน   นักเรียน นักศึกษา 251 คน รวม 269 คน



รายการ
ครู 

เจ้าหน้าท่ี
ปวช.เช้า ปวช.สมทบ ปวส.เช้า ปวส.สมทบ เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ

2.2 ด้านการให้บริการโรงอาหาร เฉล่ีย
1. บริเวณโรงอาหารในร้านค้ามีความสะอาดและถูก
สุขลักษณะ

4.11        3.99     4.05       3.64     4.07       3.97        ดี

2. ร้านค้ากับคุณภาพอาหารมีความเหมาะสม 4.11    3.97  4.11   3.68  4.29   4.03    ดี
3. แม่ค้ามีสุขลักษณะท่ีดี 4.17    3.95  4.00   3.82  4.29   4.05    ดี
4. ความสะอาดของอาหารและภาชนะ 3.89    3.96  3.95   3.39  4.21   3.88    ดี
5. รสชาติของอาหาร 4.00    3.87  3.86   3.68  4.07   3.90    ดี
6. การให้บริการของแม่ค้า 4.33    4.12  4.20   4.11  4.21   4.20    ดี

รวม 24.02   

เฉล่ีย 4.00    ดี
2.3 ด้านการกีฬา ครู เจ้าหน้าท่ี ปวช. ปวส. เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ
1. สภาพสนามกีฬาหลักในวิทยาลัยฯ 4.06    3.93  3.86   3.68  4.07   3.92    ดี
2. สภาพสนามเปตอง 3.94    3.79  3.77   3.61  4.14   3.85    ดี
3. สภาพโต๊ะปิงปอง 3.94    3.69  3.84   3.39  4.07   3.79    ดี
4. สถานท่ีเล่นกีฬามีอย่างเพียงพอ 4.11    3.63  3.84   3.32  4.29   3.84    ดี

5. ความเพียงพอของอุปกรณ์กีฬา 4.00    3.65  3.84   3.43  4.21   3.83    ดี
6. สภาพของอุปกรณ์กีฬาท่ีให้บริการ 3.89    3.74  3.82   3.39  4.14   3.80    ดี
7. ความปลอดภัยของการใช้สนามกีฬา 4.11    3.79  3.86   3.57  4.07   3.88    ดี

รวม 26.90   

เฉล่ีย 3.84    ดี

16.15      

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 4.04        ดี

4.51-5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจระดับดีมาก

3.51-4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับดี

2.51-3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

1.51-2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับน้อย

1.00-1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับต้องปรับปรุง

ค่าเฉล่ียรวม 4 ด้าน





1. ชื่อโครงการ  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อท่ีแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2.1 ท่ีปรึกษาโครงการ นายชยุต  จุลชาต    ผู้จัดการ 

 2.2 ผู้อ านวยการโครงการ นายสิตางศ์ุ จุลชาต  หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
 2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน 

 2.4 เลขานุการโครงการ นางอารีรัตน์  นาคนก 
 2.5 เลขานุการโครงการ นางสาวจันทร์ ตาวงค์ 
 2.6 เลขานุการโครงการ นางสาวนิภาพร แก้วทัต 
 2.7 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ นายอมร  สิขเรศเพชร 
 2.8 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายบริการการศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ 
 3.1 เป็นโครงการเชิงปฏิบัติการ 

4. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายไปหลาย
ประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ 2558 ซึ่งประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน 3 ราย อยู่โรงพยาบาล 176 ราย รักษาหาย จ านวน 
7 ราย เสียชีวิต 54 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมท้ังหมด จ านวน 2,969 ราย (ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.36 น.) ท้ังนี้ทางวิทยาลัยฯ จึงมีมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย 
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเอง
ให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมถึง นักเรียน นักศึกษา แม่ค้า จึงต้องมีมาตรการควบคุม
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความเส่ียงในการส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา  แม่ค้า ได้มีความรู้ 

ความเข้าใจ ในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
5.2  เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา  แม่ค้า ดูแลและเฝ้า

ระวังป้องกันสุขภาพของตนเองในช่วงท่ีมีโรคระบาด  
5.3  เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลการภายในวิทยาลัยฯ ร่วมมือ ร่วมใจกันท าความสะอาดภายในบริเวณ

วิทยาลัยฯ  
 
 
 
 
 



6. เป้าหมาย 
6.1  เชิงปริมาณ 

  ผู้บริหาร บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา แม่ค้า  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายไป
หลายประเทศ ซึ่งหากเรามีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมถึง
นักเรียน นักศึกษา แม่ค้า ก็จะสามารถป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ได้ 

 
 
 
 
 
 

 



7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดเตรียม ท าความ
สะอาดสถานท่ีเพื่ อ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดเรียน 

1. เพื่ อฆ่ า เ ช้ือโรค  ไม่ ให้
แพร่กระจายไปตามจุดต่างๆ  
2.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือโรค 
 
 
 
 
 
 
 

1 . ใ ช้น้ า ยาฆ่ า เ ช้ื อท าคว าม
สะอาด อาคารเรียน ห้องเรียน 
ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน
การสอน อุปกรณ์กีฬา ห้องน้ า 
โ ร ง อาหาร  และอื่ น ๆ  ท่ีค รู 
นักเรียน อยู่ร่วมกันและมีพื้นท่ี
สัมผัส ทุกวัน 
2.จัดโต๊ะ เก้าอี้  ในห้องเรียน 
หรือท าสัญลักษณ์ท่ีนั่ง ในโรง
อาหาร มุมพักผ่อน เพื่อเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
น้อย 1.50 เมตร 

1.ค่าน้ ายาฆ่าเช้ือ 2,000 
บาท 

1.ลดความต่ืนตระหนกของ
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
และสร้างความพร้อมในการ
เผชิญกับการแพร่ระบาดของ
โรค 
2.บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
สามารถปฏิบั ติตนตามแนว
ทางการป้องกันควบคุมการ
ระบาดได้ 
 

1. น า ง ส า ว จั น ท ร์ เ พ็ ญ  
เกลือกัน 

2. นางอารีรัตน์  นาคนก 
3. นางสาวจันทร์  ตาวงค์ 
4. น า ง ส า ว นิ ภ า พ ร  

แก้วทัต 
5. นายอมร  สิขเรศเพชร 
6. เ จ้าหน้า ท่ี ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

2. คัดกรองอาจารย์ 
บุคลากร เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียนศักษา ก่อน
เข้าวิทยาลัยฯ 

 

1.จัดซื้อแอลกอฮอล์ ส าหรับ
ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค 
2.จัดท าอุปกรณ์กดแอลกอฮอล์
ล้างมือ เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งาน  อาจารย์  เ จ้ าหน้า ท่ี 
นักเรียน นักศึกษา  
3.มีถังขยะส าหรับท้ิงหน้ากาก
อนามัยโดยเฉพาะ เพื่อสะดวก

1. จัดซื้ อแอลกอฮอ ล์ล้างมื อ 
และสบู่เหลวล้างมือ วางจุดคัด
กรอง ห้องปฎิบัติงาน และตาม
อาค าร เ รี ยน ก่ อ นนั ก เ รี ย น 
นักศึกษาเดินขึ้นห้องเรียน 
2.จัดท าอุปกรณ์กดแอลกอฮอล์
ล้างมือ จ านวน 5 อัน วางตาม
อาคารเรียน(อาคาร1,2,3,4) 
อาคารละ 1 อัน 
 

1.ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือ 
5,000 บาท 
2. ค่ า อุ ป ก ร ณ์ ก ด
แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ล้ า ง มื อ 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,000 บาท 

ช่วยลดความเส่ียงจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาได้ 

 



กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
ในการคัดแยกขยะติดเช้ือ 3.ก าจัดขยะให้ถูกวิธีทุกวัน มีถัง

ขยะส าหรับท้ิงหน้ากากอนามัย
โดยเฉพาะ 

3. ประชาสัมพันธ์ ให้
อาจารย์  เ จ้าหน้าท่ี 
บุ ค ลา ก รท า ง ก า ร
ศึ ก ษ า  นั ก เ รี ย น 
นั ก ศึกษา นั ก ก าร 
แ ม่ ค้ า  ไ ด้ รู้  แ ล ะ
เข้ า ใ จวิ ธี ดู แลก าร
ป้องกันตนเอง จาก
เ ช้ือ ไวรั ส (COVID-
19) 

1.เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
นัก เรียน นัก ศึกษา นักการ 
แม่ค้า ได้รู้ และเข้าใจวิธีดูแล
การป้องกันตนเอง จากเช้ือ
ไวรัส (COVID-19) 

1.ประชาสัมพันธ์หลังเคารพธง
ชาติ ให้อาจารย์  เ จ้าหน้า ท่ี 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา นักการ แม่ค้า สวมใส่
หน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือ
ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ  
2.ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าสวม
หมวกคลุมผม ผ้ ากั น เปื้ อ น 
หน้ากากอนามัย ถุงมือ ห้ามใช้
มือเปล่าหยิบอาหาร ท าท่ีครอบ
ปิดอาหาร 
3.ให้ร้านค้าล้างมือด้วยสบู่และ
น้ า  ท้ั ง ก่ อ น -ห ลั งป ระ กอ บ
อาหาร  
4.ให้ร้านค้าเตรียมอาหารท่ีปรุง
สุกใหม่ให้นักเรียน นักศึกษา
รับประทานภายใน เวลา  2 
ช่ัวโมง หากเกินเวลาดังกล่าวให้
น าไปอุ่นใหม่จนเดือด  

- 1. อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา นักการ แม่ค้า ได้รู้ 
และเข้าใจวิธีดูแลการป้องกัน
ตนเอง จากเช้ือไวรัส (COVID-
19) 

 



กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
5.ท าความสะอาดพื้นท่ีภายใน
ร้านค้าของตนเองด้วยน้ ายาฆ่า
เช้ือเป็นประจ าทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

                               ระยะเวลา 
กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
 พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. ศึกษาและวางแผนจัดท าโครงการ              
2. จัดท าเสนอโครงการ              
3. ข อ อ นุ มั ติ แ ล ะ เ บิ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย

โครงการ 
             

4. ประชุมวางแผน              
5. แต่งต้ังคณะท างาน              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. ก ากับติดตาม              
8. ประเมินผลโครงการ              
9. สรุปรายงานผลต่อผู้อ านวยการ              



8. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ    
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

9. งบประมาณ 
9.1 ได้รับเงินงบประมาณจากทางวิทยาลัยฯ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อท่ีแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนเงิน 10 ,000 บาท เพื่อ
ด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 
    1 . ค่าน้ ายาฆ่าเช้ือ 2,000 บาท  
    2. ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือ 5,000 บาท 
 4. ค่าอุปกรณ์กดแอลกอฮอล์ล้างมือ 3,000  บาท 
     รวมท้ังส้ิน                                   10,000 บาท 

10. การประเมินผลโครงการ        
- ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ลดความต่ืนตระหนกของผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และสร้างความพร้อมในการเผชิญกับการแพร่
ระบาดของโรค 
  2. ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกัน
ควบคุมการระบาดได้ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              





รายการ
ครู 

เจ้าหน้าท่ี
ปวช.เช้า ปวช.สมทบ ปวส.เช้า ปวส.สมทบ เฉล่ีย

ระดับความ
พึงพอใจ

1.1 ท่านตระหนักถึงความส าคัญของโรงเรียนปลอดขยะ 4.67    4.02      4.00    3.93     4.18    4.16     ดี

1.2 ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินโรงเรียนปลอดขยะ 4.56    3.90      4.00    4.07     4.24    4.15     ดี

1.3 ท่านได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ 4.44    3.99      3.94    4.03     4.35    4.15     ดี

1.4 มีป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการคัดแยกขยะ 4.56    4.02      4.06    4.17     4.35    4.23     ดี

1.5 การประชาสัมพันธ์หน้าแถวเคารพธงชาติ 4.17       3.88      3.83        3.90         4.18        3.99     ดี

1.6 ท่านสามารถน าขยะรีไซเคิล ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 4.17       3.86         3.97        4.13         4.41        4.11         ดี

รวม 24.79    

เฉล่ีย 4.13     ดี

2. ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดใน
วิทยาลัยฯ

ครู 
เจ้าหน้าท่ี

ปวช.เช้า ปวช.สมทบ ปวส.เช้า ปวส.สมทบ เฉล่ีย
ระดับความ
พึงพอใจ

2.1 วิทยาลัยฯ มีความสะอาดร่มร่ืนเหมาะแก่การศึกษา 4.72       4.00         4.09        4.07         4.12        4.20         ดี
2.2 อาคารเรียนทุกอาคารมีความสะอาดอย่างเหมาะสม 4.50       3.98         4.00        4.07         4.24        4.16         ดี

2.3 ถังขยะเพียงพอต่อปริมาณขยะแต่ละวัน 4.56    4.05      4.14    4.23     4.18    4.23         ดี

2.4 ภายในวิทยาลัยฯ มีถังขยะท่ีแยกประเภทอย่างชัดเจน 4.44       4.15         4.09        4.27         4.06        4.20         ดี

2.5 ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานราชการใน
การดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี

4.39       3.98         4.14        4.10         3.88        4.10         ดี

รวม 20.89    

เฉล่ีย 4.18     ดี

8.31         

4.15         ดี

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ

4.51-5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจระดับดีมาก

3.51-4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับดี

2.51-3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

1.51-2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับน้อย

1.00-1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับต้องปรับปรุง

ค่าเฉล่ียรวม 2 ด้าน

1. ด้านการปลูกจิตส านึก

สรุปแบบประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปีการศึกษา 2563
 (ผู้ตอบแบบสอบถาม ครู เจ้าหน้าท่ี 18 คน   นักเรียน นักศึกษา 250 คน รวม 268 คน)



รายการ
ครู 

เจ้าหน้าท่ี
ปวช.เช้า ปวช.สมทบ ปวส.เช้า ปวส.สมทบ เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ครู เจ้าหน้าท่ี ปวช. ปวส. เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ
1. ระบบไฟฟ้า แสงสว่างประจ าอาคาร และภายใน
วิทยาลัยฯ

4.33        4.07       4.09        4.07     4.21        4.16       ดี

2. เคร่ืองปรับอากาศ มีสภาพพร้อมใช้งาน 4.39    4.05    4.20     4.18  4.29     4.22    ดี
3. ระบบการระบายน  าภายในวิทยาลัยฯ 4.22    3.99    4.00     3.93  4.29     4.09    ดี
4. น  าประปามีความสะอาด และเพียงพอต่อการใช้งาน 4.17        3.96       4.05        3.75     4.57        4.10       ดี

5. ตู้น  าเย็นมีความสะอาด และเพียงพอ 3.78    3.87    3.91     3.68  4.36     3.92    ดี
6. ถนนและทางเดินเท้าในวิทยาลัยฯ 4.17    3.93    4.09     4.00  4.50     4.14    ดี
7. พื นท่ีจอดรถยนต์มีอย่างเพียงพอ 4.39    4.03    3.98     3.82  4.43     4.13    ดี
8. พื นท่ีจอดรถจักรยานยนต์มีอย่างเพียงพอ 4.28    4.07    3.98     3.86  4.57     4.15    ดี
9.ถังดับเพลิงบริเวณอาคารเรียนมีสภาพพร้อมใช้งาน 4.22        3.99       4.00        3.96     4.29        4.09       ดี

10. มีการติดตั งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยฯ 4.11    3.98    3.95     3.93  4.29     4.05    ดี
11. ระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 4.39    3.96    4.00     3.96  4.29     4.12    ดี

รวม 45.16  

เฉล่ีย 4.11    ดี

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ

4.51-5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจระดับดีมาก

3.51-4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับดี

2.51-3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

1.51-2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับน้อย

1.00-1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับต้องปรับปรุง

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ครู เจ้าหน้าท่ี 18 คน   นักเรียน นักศึกษา 251 คน รวม 269 คน





 
 

 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด(รักการอ่าน) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1. ท่ีปรึกษาโครงการ  นายชยุต  จุลชาต ต าแหน่ง ผู้จัดการ 
2.2. ผู้อ านวยการโครงการ นายสิตางศ์ุ  จุลชาต ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
2.3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
2.4. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายบริการการศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ 
3.1. เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2562 
3.2. เป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน นักศึกษา 

4. หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ และเข้าถึงสารสนเทศอย่างกว้างขวางในทุกสถานท่ี และทุกเวลาโดยผ่านส่ือท่ีหลากหลาย
ในยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ท่ีส าคัญยังเป็นพื้นฐานใน
การส่งเสริม สนับสนุนและเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียน การคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาห้องสมุดให้
เป็นห้องสมุดท่ีมีหนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี หรือ ห้องสมุด 3 ดี ห้องสมุดวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านเป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สารสนเทศส าหนับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
5.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

6. เป้าหมาย 
6.1. เชิงปริมาณ 
     กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
 -  ระดับ ปวช. จ านวน 672 คน 
 -  ระดับ ปวส. จ านวน 337 คน 
 รวมท้ังส้ิน 1,009 คน (ข้อมูลครั้งล่าสุด 20 กรกฎาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 โครงการ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด(รักการอ่าน) 

กิจกรรมย่อย   วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาสัมพันธ์

หนังสือใหม่  
2. จัดบอร์ดแนะน า

หนังสือใหม่ 
3. จัดมุมแนะน า

หนังสือใหม่ 
4. ประชาสัมพันธ์

ผ่านเว็บไซด์ของ
วิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา อาจารย์
และบุคคลากร 
ทราบว่าห้องสมุด 
มีหนังสือใหม่มา
ให้บริการ  

1. จัดมุมแนะน าหนังสือใหม่ประจ า
สัปดาห์ ประจ าเดือน 

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของ
วิทยาลัยวานิชบริหารธุรกิจ 

3. จัดมุมหนังสือรางวัลซีไรท์และ
หนังสือท่ีได้รับความนิยมมาก
ท่ีสุด 

4. ขอความร่วมมือกับทางอาจารย์
ผู้สอนกระตุ้นการค้นคว้าจาก
หนังสือมากกว่าค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ท 

5. จัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจเพื่อเปิดช่องทางให้
ผู้ใช้บริการได้เสนอความต้องการ
ท่ีอยากให้ห้องสมุดจัดการบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นไป 

งบประมาณการด าเนินการ 20,000 บาท ต่อ
ปีการศึกษาแบ่งเป็นภาคเรียนละ 10,000 
บาท โดยแบ่งตามสาขาวิชาต่างๆ 
1. ความรู้ท่ัวไป (ห้องสมุด) 2,000 บาท ต่อ 

ภาคเรียน 
2. สาขาการตลาด 2,000 บาท ต่อภาคเรียน 
3. สาขาภาษาต่างประเทศและทักษะชีวิต 

2,000 บาท ต่อ ภาคเรียน 
4. สาขาคอมพิวเตอร์และทักษะวิชาชีพ 

2,000 บาท ต่อ ภาคเรียน 
5. สาขาการบัญชี 2,000 บาท ต่อภาคเรียน 

1. นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรัก
การอ่านมากขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

3. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติ
ท่ีดีต่อห้องสมุด 

4. นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาห้องสมุด
เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน 

5. นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการคัดเลือกหนังสือ
ท่ีตรงกับความต้องการ 

6. นักเรียน นักศึกษาน าความรู้
ท่ีได้จากการอ่านหนังสือไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง
อรวดี  เข้มแข็ง 



 
 

 
 

7.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา 

กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ศึกษาและวางแผนจัดท าโครงการ   √          
2. จัดท าเสนอโครงการ   √          
3. ขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่าย

โครงการ 
  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

4. วางแผนการท างาน   √          
5. แต่งต้ังคณะท างาน   √          
6. ด าเนินการตามโครงการ   √ √ √ √ √ √ √ √ √  
7. ก ากับติดตาม   √ √ √ √ √ √ √ √ √  
8. ประเมินผลโครงการ            √ 
9. สรุปรายงานผลต่อผู้อ านวยการ            √ 



 
 

 
 

8. วัน  เวลา และสถานที่ด าเนินการ 
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ช้ัน 2 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 

8.30 – 16.30 น. 
9. งบประมาณ 

 งบประมาณการด าเนินงานได้รับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
วิชาการและความรู้ท่ัวไป จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยห้องสมุดแบ่งใช้งบประมาณ
ออกเป็น 2 ภาคเรียน  ภาคเรียนละ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้ 

      ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ด าเนินการจัดซื้อหนังสือของ
แต่ละหมวด/สาขา ดังนี้ 

 ความรู้ท่ัวไปและเบ็ดเตล็ด(ห้องสมุด)  จ านวน  2,000 บาท 
 สาขาการตลาด    จ านวน 2,000 บาท 
 สาขาภาษาต่างประเทศและทักษะชีวิต   จ านวน  2,000 บาท 
 สาขาคอมพิวเตอร์และทักษะวิชาชีพ    จ านวน  2,000 บาท 
 สาขาการบัญชี      จ านวน  2,000 บาท 

   ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ด าเนินการจัดซื้อหนังสือ ของ
แต่ละหมวด/สาขา ดังนี้ 

 ความรู้ท่ัวไปและเบ็ดเตล็ด(ห้องสมุด)  จ านวน 2,000 บาท 
 สาขาการตลาด  จ านวน 2,000 บาท 
 สาขาภาษาต่างประเทศและทักษะชีวิต  จ านวน 2,000 บาท 
 สาขาคอมพิวเตอร์และทักษะวิชาชีพ  จ านวน 2,000 บาท 
 สาขาการบัญชี  จ านวน  2,000 บาท 

10. การประเมินผลโครงการ 
10.1  ร้อยละของนักเรียนใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยการวัดจากสถิติการใช้ บริการ

ห้องสมุด และการบันทึกการยืม-คืน หนังสือ 
10.2 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงใจกับการด าเนินโครงการโดยการจัดท าแบบสอบถามความพึง

พอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
11.2 นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
11.3 นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อห้องสมุด 
11.4 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน 
11.5 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือท่ีตรงกับความต้องการ 
11.6 นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านหนังสือไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 





รายการ ครู เจ้าหน้าท่ี ปวช. ปวส. เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านการให้บริการของบรรณารักษ์

1.1 เวลาในการเปิดให้บริการ 4.50        4.59    4.60   4.56      ดีมาก
1.2 การให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้า 4.35        4.55    4.44   4.45      ดี
1.3 ความสะอาดภายในห้องสมุด 4.35        4.40    4.60   4.45      ดี
1.4 แสงสว่างภายในห้องสมุด 4.50        4.37    4.80   4.56      ดีมาก
1.5 ความสงบเงียบภายในห้องสมุด 4.35        4.46    4.76   4.52      ดีมาก
1.6 บรรยากาศภายในห้องสมุด 4.25        4.66    4.52   4.48      ดี
1.7 ระยะเวลาในการยืม-คืน หนังสือ 4.30        4.26    4.44   4.33      ดี

2.1 ความทันสมัยของหนังสือ 4.05        4.10    4.36   4.17      ดี
2.2 ความหลากหลายของหนังสือ 4.05        4.16    4.28   4.16      ดี
2.3 จ านวนหนังสือภายในห้องสมุด 4.15        4.24    4.24   4.21      ดี
2.4 จ านวนนิตยสาร วารสาร ภายในห้องสมุด 4.05        4.15    4.32   4.17      ดี
2.5 จ านวนหนังสือพิมพ์ภายในห้องสมุด 3.75        4.15    4.36   4.09      ดี

3.1 สถานท่ีในการใช้ส่ีอการเรียน การสอน 4.00        4.28    4.44   4.24      ดี
3.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 3.85        4.26    4.28   4.13      ดี
3.3 ความหลากหลายของส่ือการเรียน การสอน 4.15        4.28    4.44   4.29      ดี
3.4 จ านวนช้ันวางหนังสือและนิตยสาร 4.40        4.26    4.44   4.37      ดี
3.5 บอร์ดให้ความรู้ท่ัวไป 4.00        4.23    4.44   4.22      ดี
3.6 จ านวนโต๊ะ เก้าอ้ีภายในห้องสมุด 4.40        4.27    4.36   4.34      ดี

4.1 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 4.50        -      -     4.50      ดีมาก
4.2 ความสะดวกรวดเร็วในการจอง 4.50        -      -     4.50      ดีมาก
4.3 ระยะเวลาในการใช้ห้องสมุด 4.40        -      -     4.40      ดี
4.4 เอกสารท่ีใช้ในการจองห้องสมุด 4.40        -      -     4.40      ดี
5. ความพึงพอใจของหนังสือ/วารสารท่ีให้บริการ
5.1  วรรณกรรม 4.85        4.72    4.23   4.60      ดีมาก
5.2  นิยายเร่ืองส้ัน 4.70        4.30    4.12   4.37      ดี
5.3  สารคดี 4.25        4.35    4.15   4.25      ดี
5.4  หนังสือเก่ียวกับวิชาการ การเรียนการสอน ตามสาขา 4.20        4.32    4.38   4.30      ดี
5.5  นิตยสาร 4.20        4.25    4.42   4.29      ดี
5.6  ประวัติศาสตร์ 4.05        4.33    4.23   4.20      ดี
5.7 ศิลปะและวัฒนธรรม 3.90        4.25    4.19   4.11      ดี

ภาพรวมการให้บริการของห้องสมุด ปีการศึกษา 2563 4.85        4.67    4.50   4.67      ดีมาก

4.เฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

 ผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ประจ าปีการศึกษา 2563

2. หนังสือ นิตยสาร วารสารภายในห้องสมุด

3. การใช้ส่ือการเรียนการสอน



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 4 
 

ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัต ิ

























 

 

 

 

 

 

 
 
 

หลักฐานมาตรฐานที่ 3 
 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 
 

ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 





















ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3-1-2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ตารางสรุปหน่วยงาน สถานประกอบการท่ีร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์และฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

1 Big C Mini สาขาท่าอิฐ 49/12 หมู่ 2 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 083-432-9129

2 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง 69/10 หมู่ 5 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-834-3303

3 เทสโก้โลตัส พลัสมอลล์ สาขาบางใหญ่ 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-832-5000

4 ธนาคารออมสิน สาขาบางบัวทอง 26/1 หมู่ 2 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-571-2460

5 นิติบุคคล เอ้ืออาทรพระเงิน 152 หมู่ 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 062-517-2454,081-553-4264

6 บริษัท กิจ การบัญชีและภาษีอากร จ ากัด 7/1389-91 หมู่ 7 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 02-926-8661

7 บริษัท ช.รุ่งเรืองจราจร จ ากัด 9/73 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 088-217-8819

8 บริษัท มิดสุเดล (ไทยแลนด์) จ ากัด 91/104 หมู่ 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 -

9 บริษัท ส านักงานบัญชี พีทูพี จ ากัด 71/64 หมู่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 083-119-4999

10 บริษัท สุวรรณรัตน์ 48 จ ากัด 91/49 หมู่ 2 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 081-919-8148

11 ร้าน Chester's Grill สาขาเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

12 สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จ ากัด 8/8 หมู่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-192-2733

13 ส านักงานเทศบาลต าบลบางม่วง 32/20 หมู่ 2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-9480

14 ส านักงานเทศบาลต าบลบางใหญ่ 74 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-985-8491-3 ต่อ 108

15 ส านักงานสหมิตรการบัญชี 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-571-4659

16 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 99 หมู่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-499-7727-9

17 องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-157-0116-18 ต่อ 108

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวช.2  (รอบเช้า)  สาขาวิชาการบัญชี



ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

1 McDonald's สาขา ปตท.เกษตรนวมินทร์ 189/1 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกลุ่ม กทม. 081-803-9540

2 PARADISE STEAK HOUSE 68/1 หมู่ 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 096-269-1355

3 Tesco Lotus Express สาขาปากซอยกันตนา 53/4 หมู่ 3 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 093-232-6098

4 Tesco Lotus Express สาขาวัดพระเงิน 59/10 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 081-283-4410

5 บริษัท กานดา คอนเวเยอร์ แอนด์ สตรัคช่ัน จ ากัด 19/12 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-583-6594,092-469-7789

6 บริษัท เจแอนด์เอ็น จ๊ิบช็อป ออนไลน์ จ ากัด 159/30 หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 062-462-5964

7 บริษัท ปตท.บริการธุรกิจการค้าปลีก จ ากัด (ร้านจิฟฟ่ี) 29/5 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 084-438-5721

8 บริษัท ฟีลฟาร์ม จ ากัด ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 094-936-4915

9 บริษัท ฟู้ดเจเนอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ร้าน SUBWAY ปตท.บางใหญ่ 29/5 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 063-209-9835

10 บริษัท สยามตาก จ ากัด 66 หมู่ 2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-984-1680-7

11 บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จ ากัด สาขาบางบัวทอง 175 หมู่ 3 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-923-6001

12 ฝ่ายซ่อมบ ารุง/IT 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 503

13 ฝ่ายบริการการศึกษา 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 501,502

14 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 999

15 ร้าน April's Bakery สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 095-057-7240

16 ร้าน KOON พิซซ่าเตาฝืน นนทบุรี 55 หมู่ 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 099-419-1949

17 ร้าน Omaki บ๊ิกซีบางใหญ่ 9/9 หมู่ 11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 094-652-3652

18 ร้าน STRACK YUM สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 065-515-5874

19 ร้าน Sukishi สาขาเซ็นพลาซาเวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 02-785-2899

20 ร้าน The Pizza Company สาขาพลัสมอลล์บางใหญ่ 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 094-863-4488

21 ร้าน ฮะจิบังราเมน สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 02-194-2839

22 ร้านก๋วยเต๋ียวโกเด้งวัดดู่ พุทธมณฑล สาย 2 เซเว่นวัดอินทราวาส จุด 2 ตรงข้ามตลาดนัดวัดประดู่ แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170 061-847-8333

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวช.2  (รอบเช้า-รอบบ่าย)  สาขาวิชาการตลาด



ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

23 สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จ ากัด 8/8 หมู่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-192-2733

24 ส านักงานเทศบาลต าบลบางใหญ่ 74 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-985-8491-3 ต่อ 108

25 ส านักงานเทศบาลต าบลปลายบาง 9/99 หมู่ 2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-449-4994 ต่อ 117

26 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัตุรงค์คูลล่ิง 39/4-5 หมู่ 4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 098-286-1183,02-923-1102

27 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เจริญบุญดี การช่าง 17/12 หมู่ 1 ซ.ผู้ใหญ่อุดม ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 087-499-7192

28 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภวิญช์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 66/38 หมู่ 12 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-077-4113

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวช.2  (รอบเช้า-รอบบ่าย)  สาขาวิชาการตลาด



ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

1 Bigsize By People 53/124 หมู่ 1 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 091-546-4415

2 SHABU CHAIN ชาบูเชน โลตัสพลัสมอลล์ บางใหญ่ 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 082-697-9117

3 Tesco Lotus Express สาขาศาลายา 95/93 หมู่ 3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 061-731-4917

4 Tesco Lotus Express สาขาตลาดบางคูลัด 59/10 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

5 ชาบูบู๊ต๊ึง สาขาบีบีบางใหญ่ 82 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 061-219-9835

6 ท่ีท าการไปรษณีย์ไทย สาขาไทรน้อย 53 หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 02-597-1540

7 เทสโก้โลตัส พลัสมอลล์ สาขาบางใหญ่ 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 094-847-0179

8 บริษัท กรีนพลาน่า จ ากัด 25/22-23 หมู่ 11 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 081-483-3121

9 บริษัท เช้ิงไทย จ ากัด 9/204 หมู่ 5 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-103-2087

10 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปากซอยกันตนา

11 บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จ ากัด 23 หมู่ 3 ซ.วัดเพลินเพชร ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-420-5701-3

12 บริษัท ท็อปบาย เวิลด์ จ ากัด 54/89 หมู่ 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-000-7529

13 บริษัท เบญจภูมิกราฟฟิก จ ากัด 30/8 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 097-263-9365

14 บริษัท พลพันธ์ สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จ ากัด 4/2 หมู่ 6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-147-4818

15 บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จ ากัด 9/16 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-403-3004

16 บริษัท อาชวิน มีเดีย จ ากัด 17/7 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-191-8370

17 บริษัท โอเอ็มจี อินเตอร์เทรด จ ากัด 53/3 หมู่ 4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11150 097-234-3896

18 ฝ่ายซ่อมบ ารุง/IT 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 503

19 ฝ่ายบริการการศึกษา 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 501,502

20 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 999

21 ฝ่ายวิชาการ 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 202

22 ร้าน KFC สาขา The One Bangyai 36/681 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 089-967-7401

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวช.2  (รอบเช้า)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

23 ร้าน STRACK YUM สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 065-515-5874

24 ร้าน The Pizza Company สาขาตลาดน้ าบางคูลัด 59/16 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 -

25 ร้าน The Pizza Company สาขาพลัสมอลล์บางใหญ่ 90 หมู่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 094-863-4488

26 ร้าน แจ่วฮ้อน สาขาเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 062-085-3693

27 ร้าน ชาบูชิ สาขาบ๊ิกซีไทรน้อย หมู่ 6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 082-516-8462

28 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอชัยบาดาล 236/1 หมู่ 5 ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 036-461-300

29 ส านักงานเทศบาลต าบลบางใหญ่ 74 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-985-8491-2 ต่อ 3 ต่อ 108

30 ส านักงานเทศบาลบ้านบางม่วง  1 หมู่ 6 ถ.บางม่วง-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  0-2443-7370-1

31 ส านักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง 159 หมู่ 9 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-446-3434
32 ส านักงานเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 5 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-147-1881

33 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเพทฯ 10400 02-273-9020 ต่อ 3131

34 ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 25 39 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวช.2  (รอบเช้า)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

1 นิติบุคคล เอ้ืออาทรพระเงิน 152 หมู่ 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 062-517-2454,081-553-4264

2 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหมู่บ้านพฤกษา 17 65/60 หมู่ 3 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 065-738-8024

3 บริษัท สยามตาก จ ากัด 40/337 หมู่ 4 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 080-015-2644

4 บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จ ากัด 9/16 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-403-3004

5 ฝ่ายบริการการศึกษา 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 501,502

6 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 999

7 ฝ่ายวิชาการ 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 202

8 ร้าน Bake a wish สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 02-067-1814

9 ร้าน Cafe Amazon สาขาสายใต้ใหม่ 112/4 ถ.บรมราชชนนี แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 092-434-9973

10 ร้าน KFC สาขาป๊ัมปตท.ไทรน้อย 98 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 083-539-0093

11 ร้าน On The Table สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 02-102-7606,095-943-6938

12 ร้าน Sukishi สาขาเซ็นพลาซาเวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 02-785-2899

13 ร้าน ชาบูชิ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต 02-194-2871

14 ร้าน ชาบูชิ สาขาบ๊ิกซีไทรน้อย หมู่ 6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 082-516-8462

15 ร้านปังเวอร์ เบเกอร่ี 84/12 หมู่ 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-053-2199

16 ร้านไปรษณีย์ไทย สาขา เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 5/15 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 096-982-9090

17 โรงแรมแอมเบอร์แซนส์บีช รีสอร์ท 51/6 หมู่ 2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 094-786-4858
18 ส านักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง 4 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-571-7672
19 องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เลขท่ี 9/9 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-157-0116-18 ต่อ 108

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวช.2  (รอบเช้า)  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ



ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3-1-2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ตารางสรุปหน่วยงาน สถานประกอบการท่ีร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์และฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

1 บริษัท ลากัวร์เทค จ ากัด 49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-443-7300

2 บริษัท แสงเจริญฮอทดิพ กัลวาไนซ์ จ ากัด 1/1 หมู่ 4 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 02-599-4115

3 บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จ ากัด 9/16 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-403-3004

4 ร้าน Mister Donut สาขาบ๊ิกซีรัตนาธิเบศร์ 6 หมู่ 6 ช้ัน 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 089-893-5104

5 ศาลแขวงบางบอน 1271/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 02-409-2700 ต่อ 240, 202

6 ส านักงานสหมิตรการบัญชี 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 063-451-6978

7 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางกรวย 80 หมู่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-459-4451-2

8 บริษัท วิว แก๊ส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 92/302 หมู่ 5 ซ.ท่าอิฐ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-924-5166

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวส.1  (รอบเช้า-รอบบ่าย)  สาขาวิชาการบัญชี



ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

1 การค้าบางคูลัด 5/4 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 095-254-9575

2 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ 38/15 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-832-5203

3 บริษัท ค่ีกวง 1999 จ ากัด 88/15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 087-939-5482

4 บริษัท ชินะปัญ จ ากัด 98/1 หมู่ 11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 080-037-0067

5 บริษัท น้อมจิตต์ แมนูแฟกเจอร่ิง จ ากัด 19/9 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-922-9880-3 ต่อ 100

6 บริษัท พดาคลีนน่ิง จ ากัด 60/15 หมู่ 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 095-603-2475

7 บริษัท มุมภาพยนตร์ จ ากัด 143/29 หมู่บ้านมณีนพรัตน์ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 081-751-7721,092-596-3962

8 บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จ ากัด 9/16 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-403-3004

9 บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากัด 9/16 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-403-3004

10 ร้าน The Pizza Company สาขาพลัสมอลล์บางใหญ่ 90 หมู่ 5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-832-5000

11 สวนเจ๊แว่นไม้ดอก ไม้ประดับ 68/2 หมู่ 15 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 089-761-0949

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวส.1  (รอบเช้า-รอบบ่าย)  สาขาวิชาการตลาด
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ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

1 Skippy Land สาขาพลัสมอลล์บางใหญ่ 90 หมู่ 5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 092-538-5408

2 TOMATO WAREHOUSE 97/3 หมู่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 095-192-4635

3 กรมทางหลวง (ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ) 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-206-3789

4 กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-967-3435

5 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง 69/10 หมู่ 5 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-834-3303

6 บริษัท P.S.T GRINDING TOOLS CO.,LTD 78/18 หมุ่ 1 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 080-059-7465

7 บริษัท เจแอนด์เอ็น จ๊ิบช็อป ออนไลน์ จ ากัด 159/30 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 097-954-9264

8 บริษัท ชินะปัญ จ ากัด 98/1 หมู่ 11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 080-037-0067

9 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปิยะวรารมย์ 16 หมู่ 9 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 095-425-1159

10 บริษัท น้อมจิตต์ แมนูแฟกเจอร่ิง จ ากัด 19/9 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-922-9880-3 ต่อ 100

11 บริษัท นิวอาย จ ากัด 12/14 หมู่ 6 ต.ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 02-449-0429

12 บริษัท พี.เอส.เซนเตอร์ จ ากัด 41/93 หมู่ 11 หมู่บ้านพฤกษา 45 ซ.9 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 089-991-8784, 02-194-1696

13 บริษัท รุ่งโรจน์สโตส์ (1997) จ ากัด 44/45 หมู่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-158-7137-39

14 บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จ ากัด 9/16 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-403-3004

15 ฝ่ายซ่อมบ ารุง/IT 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 503

16 ฝ่ายบริการการศึกษา 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 501,502

17 ฝ่ายบ ารุงรักษาเคร่ืองกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส านักงานไทรน้อย 81 หมู่ 11 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 02-436-8789 ต่อ 6687

18 ฝ่ายวิชาการ 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 202

19 ร้าน Texas Chicken สาขาโลตัสไทรน้อย 888 หมู่ 1 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

20 ร้าน The Pizza Company สาขาตลาดบางคูลัด 33/2 หมู่ 3 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 094-339-0777

21 ร้าน The Pizza Company สาขาพลัสมอลล์บางใหญ่ 90 หมู่ 5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-832-5000

22 ร้านแว่นตา IDEA สาขา The Walk Ratchaphruck ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-489-8975

23 โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์ 234 หมู่บ้านพฤกษา 30 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-903-6979

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวส.1  (รอบเช้า-รอบบ่าย)  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3+Pizza+Company+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&rlz=1C1ASUM_enTH866TH866&tbm=lcl&ei=dquDYNXhLZeQ4-EPh4ux-AE&oq=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3+Pizza+Company+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&gs_l=psy-ab.3...13965871.13982112.0.13982338.47.43.1.3.3.0.200.4354.23j18j1.42.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.44.4147...0j0i433k1j0i433i131k1j0i22i30k1j33i160k1j33i22i29i30k1j33i10i160i42k1j33i10i160k1.0.eNao0oadG28#


ท่ี ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน / บุคคล ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

1 Tesco Lotus Express สาขาวัดพิกุล 24/6 หมู่ 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 096-935-3010

2 The Pizza Company สาขาบ๊ิกซีเอ็กซ์ตร้าบางใหญ่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 061-851-3388

3 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ 38/2 หมู่ 10 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 096-915-1376
4 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาพิกุลเงิน 25/9 หมู่ 4 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 091-002-5988
5 บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จ ากัด 9/16 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-403-3004
6 บริษัท เอ เอ็น ที อิเล็กทริค จ ากัด 70/2 หมู่ 4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 082-013-9500
7 ฝ่ายวิชาการ 41/1 หมู่ 14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดสังวรฯ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-924-7601-5 ต่อ 202
8 ร้าน swensen's สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 061-420-1033
9 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชว์ โปรดักช่ัน 14/213 หมู่ 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 081-627-2165

รายช่ือสถานประกอบการท่ีส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจ าภาคเรียนท่ี  2 / 2563   ระดับปวส.1  (รอบเช้า-รอบบ่าย)  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ



มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3-1-2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
หัวข้อการประเมินท่ี 3  สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไมน่้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 

ระดับปวช.1-2 จ านวนคร้ัง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาการบัญชี 2 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อ  "นักบัญชียุคโควิด 19"   

   วันท่ี 18 สิงหาคม 2563  เวลา 8.00-17.00 น. ห้องประชุมวิทยาลัยฯ และผ่านโปรแกรม Meet      
   ช่ือวิทยากร  1. คุณณภัทร ติงสันเทียะ  
                   2. คุณชาธินี ธรรมเจริญ 
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อ  "จรรยาบรรณนักบัญชียุคโควิด 19" 
   วันท่ี 11 มีนาคม 2564  เวลา 8.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2  และผ่านโปรแกรม Meet  
   ช่ือวิทยากร  ดร.สมศรี เวิ่นทอง 

- สาขาวิชาการตลาด 2 1. อบรมสัมมนา เรื่องการท าธุรกิจอย่างไรให้โดนใจลูกค้าในช่วง COVID-19  
   วันท่ี  21 สิงหาคม 2563  เวลา  8.00-17.00 น.   ณ ห้องประชุม อาคาร 2  
   ช่ือวิทยากร คุณธีรวัฒน์ สุทธิธรรมฐากูร 
2. อบรมสัมมนา เรื่องความรู้ด้านการตลาดและวิธีเจรจาปิดการขาย 
  วันท่ี 20 กันยายน 2563 เวลา 8.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
  ช่ือวิทยากร  คุณอารีรัตน์ อุดไธสง 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชีวิตการท างาน     
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     วันท่ี  28  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30-17.30 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
      ช่ือวิทยากร  นายอนัตต์ชัย ชุติภาสเจริญ  
2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Sticker Line "ง่าย ๆ ไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อ"  
     วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     ช่ือวิทยากร ดร.พุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล 

 



ระดับปวช.1-2 จ านวนคร้ัง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 2 1. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “English for Tourism” 

     วันท่ี 18 กันยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
      ช่ือวิทยากร  คุณอภิรดี  พิตพีรฆ 
2. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Best Languages to Learn to Get Ahead in Your Career”  
     วันท่ี 18 มีนาคม  2564  เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 และผ่านโปรแกรม Meet 
      ช่ือวิทยากร คุณสุวนาถ  บุญยมโนนุกูล 

รวมจ านวนคร้ัง 8  
ระดับปวช.3 จ านวนคร้ัง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 

- สาขาวิชาการบัญชี 3 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อ  "นักบัญชียุคโควิด 19"   
   วันท่ี 18 สิงหาคม 2563  เวลา 8.00-17.00 น. ห้องประชุมวิทยาลัยฯ และผ่านโปรแกรม Meet      
   ช่ือวิทยากร  1. คุณณภัทร ติงสันเทียะ  
                   2. คุณชาธินี ธรรมเจริญ 
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อ  "จรรยาบรรณนักบัญชียุคโควิด 19" 
   วันท่ี 11 มีนาคม 2564  เวลา 8.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2  และผ่านโปรแกรม Meet  
   ช่ือวิทยากร  ดร.สมศรี เวิ่นทอง 
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับช้ันปวช.3  ภาคเรียนท่ี  2/2563 
   1. คุณชาลา  ดวงแข 

- สาขาวิชาการตลาด 3 1. อบรมสัมมนา เรื่องการท าธุรกิจอย่างไรให้โดนใจลูกค้าในช่วง COVID-19  
     วันท่ี  21 สิงหาคม 2563  เวลา  8.00-17.00 น.   ณ ห้องประชุม อาคาร 2  
     ช่ือวิทยากร คุณธีรวัฒน์ สุทธิธรรมฐากูร 
2. อบรมสัมมนา เรื่องความรู้ด้านการตลาดและวิธีเจรจาปิดการขาย 
    วันท่ี 20 กันยายน 2563 เวลา 8.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
    ช่ือวิทยากร  คุณอารีรัตน์ อุดไธสง 
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับช้ันปวช.3  ภาคเรียนท่ี  2/2563 

1. คุณสุภาพร  นิลชา 
 

 



ระดับปวช.3 จ านวนคร้ัง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชีวิตการท างาน     

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     วันท่ี  28  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30-17.30 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
     ช่ือวิทยากร  นายอนัตต์ชัย ชุติภาสเจริญ  
2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Sticker Line "ง่าย ๆ ไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อ"  
     วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     ช่ือวิทยากร ดร.พุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล 
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับช้ันปวช.3  ภาคเรียนท่ี  2/2563 
    1. คุณสุรสิทธิ์  อินต๊ะวงศ์ 
    2. คุณพงษ์พัฒน์  ไตรกิศยเวช 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 3 1. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “English for Tourism” 
     วันท่ี 18 กันยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
      ช่ือวิทยากร  คุณอภิรดี  พิตพีรฆ 
2. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Best Languages to Learn to Get Ahead in Your Career”  
     วันท่ี 18 มีนาคม  2564  เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 และผ่านโปรแกรม Meet 
      ช่ือวิทยากร คุณสุวนาถ  บุญยมโนนุกูล 
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับช้ันปวช.3  ภาคเรียนท่ี  2/2563 

1. คุณสุวพันธ์  ผลวงศ์ 
รวมระดับปวช.3 12  

 

 

 

 

 

 



ระดับปวส.1 จ านวนคร้ัง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาการบัญชี 2 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อ  "นักบัญชียุคโควิด 19"   

   วันท่ี 18 สิงหาคม 2563  เวลา 8.00-17.00 น. ห้องประชุมวิทยาลัยฯ และผ่านโปรแกรม Meet      
   ช่ือวิทยากร  1. คุณณภัทร ติงสันเทียะ  
                   2. คุณชาธินี ธรรมเจริญ 
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อ  "จรรยาบรรณนักบัญชียุคโควิด 19" 
   วันท่ี 11 มีนาคม 2564  เวลา 8.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2  และผ่านโปรแกรม Meet  
   ช่ือวิทยากร  ดร.สมศรี เวิ่นทอง 

- สาขาวิชาการตลาด 2 1. อบรมสัมมนา เรื่องการท าธุรกิจอย่างไรให้โดนใจลูกค้าในช่วง COVID-19  
    วันท่ี  21 สิงหาคม 2563  เวลา  8.00-17.00 น.   ณ ห้องประชุม อาคาร 2  
    ช่ือวิทยากร คุณธีรวัฒน์ สุทธิธรรมฐากูร 
2. อบรมสัมมนา เรื่องความรู้ด้านการตลาดและวิธีเจรจาปิดการขาย 
    วันท่ี 20 กันยายน 2563 เวลา 8.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
    ช่ือวิทยากร  คุณอารีรัตน์ อุดไธสง 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชีวิตการท างาน     
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     วันท่ี  28  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30-17.30 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
      ช่ือวิทยากร  นายอนัตต์ชัย ชุติภาสเจริญ  
2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Sticker Line "ง่าย ๆ ไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อ"  
     วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     ช่ือวิทยากร ดร.พุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 1. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “English for Tourism” 
     วันท่ี 18 กันยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
      ช่ือวิทยากร  คุณอภิรดี  พิตพีรฆ 
2. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Best Languages to Learn to Get Ahead in Your Career”  
     วันท่ี 18 มีนาคม  2564  เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 และผ่านโปรแกรม Meet 
      ช่ือวิทยากร คุณสุวนาถ  บุญยมโนนุกูล 

ระดับปวส.1 8  



ระดับปวส.2 จ านวนคร้ัง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาการบัญชี 3 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อ  "นักบัญชียุคโควิด 19"   

   วันท่ี 18 สิงหาคม 2563  เวลา 8.00-17.00 น. ห้องประชุมวิทยาลัยฯ และผ่านโปรแกรม Meet      
   ช่ือวิทยากร  1. คุณณภัทร ติงสันเทียะ  
                   2. คุณชาธินี ธรรมเจริญ 
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อ  "จรรยาบรรณนักบัญชียุคโควิด 19" 
   วันท่ี 11 มีนาคม 2564  เวลา 8.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2  และผ่านโปรแกรม Meet  
   ช่ือวิทยากร  ดร.สมศรี เวิ่นทอง 
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับช้ันปวส.2  ภาคเรียนท่ี  1/2563 
   1. คุณชาลา  ดวงแข 

- สาขาวิชาการตลาด 3 1. อบรมสัมมนา เรื่องการท าธุรกิจอย่างไรให้โดนใจลูกค้าในช่วง COVID-19  
     วันท่ี  21 สิงหาคม 2563  เวลา  8.00-17.00 น.   ณ ห้องประชุม อาคาร 2  
     ช่ือวิทยากร คุณธีรวัฒน์ สุทธิธรรมฐากูร 
2. อบรมสัมมนา เรื่องความรู้ด้านการตลาดและวิธีเจรจาปิดการขาย 
    วันท่ี 20 กันยายน 2563 เวลา 8.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
    ช่ือวิทยากร  คุณอารีรัตน์ อุดไธสง 
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับช้ันปวส.2  ภาคเรียนท่ี  1/2563 

1. คุณสุภาพร  นิลชา 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชีวิตการท างาน     

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     วันท่ี  28  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30-17.30 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
     ช่ือวิทยากร  นายอนัตต์ชัย ชุติภาสเจริญ  
2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Sticker Line "ง่าย ๆ ไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อ"  
     วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     ช่ือวิทยากร ดร.พุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล 
 

 

 



ระดับปวส.2 จ านวนคร้ัง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
  3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับช้ันปวส.2  ภาคเรียนท่ี  1/2563 

    1. คุณสุรสิทธิ์  อินต๊ะวงศ์ 
    2. คุณพงษ์พัฒน์  ไตรกิศยเวช 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 3 1. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “English for Tourism” 
     วันท่ี 18 กันยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 
      ช่ือวิทยากร  คุณอภิรดี  พิตพีรฆ 
2. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Best Languages to Learn to Get Ahead in Your Career”  
     วันท่ี 18 มีนาคม  2564  เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 และผ่านโปรแกรม Meet 
      ช่ือวิทยากร คุณสุวนาถ  บุญยมโนนุกูล 
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมนิการสอบวิชาโครงการระดับช้ันปวส.2  ภาคเรียนท่ี  1/2563 

1. คุณสุวพันธ์  ผลวงศ์ 
ระดับปวส.2 12  

 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563
มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นการประเมินท่ี ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

การประเมินข้อท่ี 4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น วัสดุ งบประมาณ

ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์

ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

(25 ก.ค.63)
จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับ

ทุนการศึกษา
ร้อยละ

ระดับปวช.1

-   สาขาวิชาการบัญชี 36 1 2.78

-   สาขาวิชาการตลาด 61 2 3.28

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 3 3.33

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 30 0 0.00

รวมปวช.1 217 6 2.76

ปวช.2

-   สาขาวิชาการบัญชี 30 2 6.67

-   สาขาวิชาการตลาด 62 1 1.61

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 2 2.67

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 34 1 2.94

รวมปวช.2 201 6 2.99

ปวช.3

-   สาขาวิชาการบัญชี 34 3 8.82

-   สาขาวิชาการตลาด 83 1 1.20

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 4 4.00

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 33 3 9.09

รวมปวช.3 250 11 4.40

รวมระดับปวช.1-3 668 23 3.44

สรุปผู้เรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ประจ าปีการศึกษา 2563



ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

(25 ก.ค.63)
จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับ

ทุนการศึกษา
ร้อยละ

สรุปผู้เรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ประจ าปีการศึกษา 2563

ระดับปวส.

ระดับปวส.1

-   สาขาวิชาการบัญชี 20 3 15.00

-   สาขาวิชาการตลาด 47 1 2.13

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 86 1 1.16

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 25 3 12.00

รวมปวส.1 178 8 4.49

ระดับปวส.2

-   สาขาวิชาการบัญชี 38 3 7.89

-   สาขาวิชาการตลาด 57 0 0.00

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 0 0.00

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 11 4 36.36

รวมปวส.2 161 7 4.35

รวมระดับปวส.1-2 339 15 4.42

รวมท้ังหมด 1,007 38 3.77

เท่ากับ 26.50เม่ือเทียบสัดส่วนระหว่างทุน : ผู้เรียน (1 ทุน:100 คน)



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3-1-2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
การประเมินข้อท่ี 4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น วัสดุ งบประมาณ ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์

ท่ี
ช่ือบุคคล หน่วยงาน ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการท่ีบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ

ครุภัณฑ์
รายการบริจาค จ านวนช้ิน บริจาคให้กับผู้เรียนระดับช้ัน/สาขา น าไปใช้ประโยชน์

1 นายปัญญา ทิพวันต์ ผลงานและงานออกแบบ                   
นายปัญญา ทิพวันต์

1 เล่ม นักศึกษาทุกระดับช้ัน ใช้ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

2 นายต่ิง พลค าสา แฟ้มแขวนกระดาษ 1,578 แฟ้ม นักศึกษาทุกระดับช้ัน เก็บเอกสาร
3 นางสิริกร มหาวงศ์ (บจก.มีโชค กราฟฟิก) เจลแอลกอฮอล์ 2 ขวด นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ใช้ล้างมือเพ่ือท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค
4 บริษัท นิกโก้เคมีคอล จ ากัด แอลกอฮอล์ล้างมือ ฆ่าเช้ือ 75% 10 ขวด นักศึกษาทุกระดับช้ัน ใช้ล้างมือเพ่ือท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค
5 นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ต้นไม้มะพร้าวน้ าหอม 1 ต้น นักศึกษาทุกระดับช้ัน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านวานิช



    
 

 
 

นายปัญญา ทิพวันต์ ในนาม ชินอักษรการพิมพ์  มอบหนังสือผลงานและงานออกแบบ จ านวน 1 เล่ม  
ส่งมอบไว้ในห้องสมุดวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ 

 
 



      
 

 
 

นายต่ิง  พลค าสา  มอบแฟ้มแขวนกระดาษ จ านวน 1,578 แฟ้ม  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
และใช้เก็บเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ 

 
 

 
 



 
 

นางสิริกร  มหาวงศ์  ในนาม บริษัท มีโชค กราฟฟิกส์ จ ากัด  มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จ านวน 2 ขวด  
เพื่อให้ทางวิทยาลัยฯ ได้น าไปใช้กับผู้เรียนในสาขาวิชาการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บริษัท นิกโก้เคมีคอล จ ากัด มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ฆ่าเช้ือ 75% จ านวน 10 ขวด  
เพื่อใช้ในห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 

 



 
 

นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล  มอบต้นไม้มะพร้าวน้ าหอม จ านวน 1 ต้น  
ปลูกภายในบริเวณวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวานิช 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3-1-3  การบริการชุมชนและจิตอาสา

ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียน ณ 25

 ก.ค.2563
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการ

ชุมชนและจิตอาสา
ร้อยละ

ระดับปวช.1

สาขาวิชาการบัญชี 36 35 97.22

สาขาวิชาการตลาด 61 43 70.49

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 86 95.56

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 30 28 93.33

รวมปวช.1 217 192 88.48

ระดับปวช.2

สาขาวิชาการบัญชี 30 35 116.67

สาขาวิชาการตลาด 62 42 67.74

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 74 98.67

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 34 31 91.18

รวมปวช.2 201 182 90.55

ปวช.3

สาขาวิชาการบัญชี 34 32 94.12

สาขาวิชาการตลาด 83 42 50.60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 65 65.00

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 33 24 72.73

รวมปวช.3 250 163 65.20

รวมระดับปวช.1-3 668 537 80.39

ปวส.1

สาขาวิชาการบัญชี 20 18 90.00

สาขาวิชาการตลาด 47 38 80.85

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 86 46 53.49

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 25 25 100.00

รวมปวส.1 178 127 71.35

สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3-1-3  การบริการชุมชนและจิตอาสา

ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียน ณ 25

 ก.ค.2563
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการ

ชุมชนและจิตอาสา
ร้อยละ

สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา

ปวส.2

สาขาวิชาการบัญชี 38 35 92.11

สาขาวิชาการตลาด 57 26 45.61

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 25 45.45

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 11 10 90.91

รวมปวส.2 161 96 59.63

รวมระดับปวส.1-2 339 223 65.78

รวมท้ังหมด 1,007 760 75.47

หมายเหตุ  การท ากิจกรรมในบางกิจกรรม เป็นช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง

จึงไม่สามารถให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ท้ังหมด  วิทยาลัยฯ จึงต้องท าตามค าส่ังของหน่วยงานต้นสังกัดให้จัดกิจกรรม

แบบจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3-1-3  การบริการชุมชนและจิตอาสา

ปวช. ปวส.
1 กิจกรรมบริการวิชาชีพ การท้าเจลแอลกอฮอล์น ้ามันมะพร้าว 1. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน จังหวัดนนทบุรี P P การบัญชี 

และน ้ายาล้างจานจากกระเจ๊ียบแดง
2 กิจกรรมบริการชุมชน การพับกระดาษพาเพลิน ท้าท่ีค่ันหนังสือ 1. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี P P การตลาด
3 กิจกรรมจิตอาสา Volunteer for the community by FLB. 1. โรงเรียนบ้านบึงใน จังหวัดสกลนคร P P ภาษาต่างประเทศ

รับบริจาคหนังสือ มอบโรงเรียนในต่างจังหวัด 2. โรงเรียนบ้านดอนหัน (สพฐ) จังหวัดสกลนคร
3. โรงเรียนบ้านยางค้า จังหวัดสกลนคร
4. โรงเรียนบ้านตงสว่าง จังหวัดสกลนคร
5. โรงเรียนบ้านค้าละแนน จังหวัดสกลนคร

4 กิจกรรมจิตอาสาเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 1. บริเวณภายในวิทยาลัย P P การบัญชี , การตลาด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

5 กิจกรรมจิตอาสาเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 1. บริเวณภายในวิทยาลัย P P คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 กิจกรรมจิตอาสาเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 1. ภายในห้องเรียนทุกอาคาร P P การบัญชี,การตลาด

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2. ภายในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาษาต่างประเทศ
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9

7 กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์   เน่ืองในวันคล้าย 1. วัดปรางค์หลวง จังหวัดนนทบุรี P P การบัญชี,การตลาด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 9 2. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาษาต่างประเทศ

8 กิจกรรมจิตอาสา “อาชีวะ สร้างคน สร้างชาติ” 1. วัดสังวรพิมลไพบูลย์  จังหวัดนนทบุรี P P การบัญชี,การตลาด

สรุปจ านวนโครงการท่ีให้บริการทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ,กิจกรรมบริการชุมชน ,กิจกรรมจิตอาสาแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาท่ีจัด
ระดับชั น

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีให้บริการ



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 
 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั 



รางวัล ระดับเหรียญ รางวัล ระดับเหรียญ รางวัล ระดับเหรียญ
ปวส.1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 5 - - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทองแดง - ทองแดง
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 อีเทค

2 โครงการเร่ือง Herb Cookies ปวช.3 การตลาด 5 - - - - ไม่ผ่านเกณฑ์ อีเทค ร้านค้า

โครงการเร่ือง คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาดส่ังการ
ผ่าน

ปวช.2 การบัญชี 1 - - - - ชนะเลิศ เงิน อบต.บางรักใหญ่

สมาร์ทโฟน (Energy Saving Vertical Vegetable ปวช.3 การตลาด 2 อีเทค
Plantation Controlled Via Smartphone ปวช.2,3 ภาษาต่างประเทศ 2
Application)

4 โครงการ "ท่ีนอนใบชารักษาอาการนอนไม่หลับ ปวช.2 การตลาด 5 - - - - - ทอง รพ.ไทรน้อย

หรือ The  sleeping tea leaves" หมู่บ้านครู 

5 โครงการ "แชมพูฟ้าทลายม้ินท์" ปวส.1 การบัญชี 5 - - - - - เงิน รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก

หมู่บ้านครู 

6 โครงการ "เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง" ปวช.3 การบัญชี 5 - - - - - เงิน รพ.ศิริราช (ตึก 72 ปี)
หมู่บ้านครู 

7 โครงการ "สบู่สมุนไพรต้านภัยโควิด" ปวช.3 การบัญชี 5 - - - - - เงิน รร.วัดพิกุลเงิน

หมู่บ้านครู 

8 รายงานวิจัย การส ารวจการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ปวส.1 การบัญชี 2 ชนะเลิศ - - - - - -

1 โครงการสร้างและพัฒนาสกอร์บอร์ดการให้คะแนน
โดยใช้ Internet of Thing (loT)

บริษัท จุลสิตศ์ุ จ ากัด

3

สรุปรางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน   ประจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือผลงาน ระดับช้ัน สาขาวิชา
จ านวนผู้

เข้าประกวด
ระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (หมู่บ้านครู/อีเทค) Online  

น าไปใช้ประโยชน์
ระดับจังหวัด (อศจ.นนทบุรี)



รางวัล ระดับเหรียญ รางวัล ระดับเหรียญ รางวัล ระดับเหรียญ

สรุปรางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน   ประจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือผลงาน ระดับช้ัน สาขาวิชา
จ านวนผู้

เข้าประกวด
ระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (หมู่บ้านครู/อีเทค) Online  

น าไปใช้ประโยชน์
ระดับจังหวัด (อศจ.นนทบุรี)

9 รายงานวิจัย การส ารวจความนิยมและพฤติกรรมการ
เลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ปวส.1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 ชนะเลิศ
อันดับ 1

- - - - - -

10 รายงานวิจัย การส ารวจพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟนของนักเรียน นักศึกษาระดับช้ันปวช.1-3 
และปวส.1-2 รอบเช้า ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ

ปวส.1 การบัญชี 2 ชนะเลิศ
อันดับ 2

- - - - - -

11 รายงานวิจัย การส ารวจพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย 
ของนักศึกษาระดับช้ันปวช.1-3 รอบเช้า ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ปวส.1 การบัญชี 2 ชมเชย - - - - - -

12 รายงานวิจัย การวิจัยการศึกษาปัญหาการติดเกมของ
นักเรียนระดับช้ันปวช.1-3 รอบเช้า วิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ปวส.1 การบัญชี 3 ชมเชย - - - - - -

สรุป มีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  จ านวน  12 ผลงาน  น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จ านวน 7 ผลงาน



มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3-2-1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

ระดับ
สถานศึกษา

ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

ระดับปวช.1
สาขาวิชาการบัญชี 36
สาขาวิชาการตลาด 61
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 30
รวมปวช.1 217 0 0 0 0 0
ระดับปวช.2
สาขาวิชาการบัญชี 30 1
สาขาวิชาการตลาด 62 5
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 34 1
รวมปวช.2 201 0 0 0 7 0
ปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี 34 9 10
สาขาวิชาการตลาด 83 54 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 46
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 33 26 1
รวมปวช.3 250 135 0 0 13 0
รวมระดับปวช.1-3 668 135 0 0 20 0
ปวส.1
สาขาวิชาการบัญชี 20 4 5
สาขาวิชาการตลาด 47
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 86 3 5 5
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 25
รวมปวส.1 178 7 5 0 10 0
ปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี 38 10
สาขาวิชาการตลาด 57 44

ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด (25 
ก.ค.2563)

จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย



มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3-2-1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

ระดับ
สถานศึกษา

ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
ระดับ

นานาชาติ

ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด (25 
ก.ค.2563)

จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 14 5 5
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 11 8
รวมปวส.2 161 76 5 0 5 0
รวมระดับปวส.1-2 339 83 10 0 15 0
รวมท้ังหมด          1,007 218 10 0 35 0

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1 ก าลังพัฒนา

ผลการประเมิน ค่าคะแนน
มีการประกวดภายใน น าไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชน และได้รับรางวัลระดับชาติ 4

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 ยอดเย่ียม
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 ดี





























































 



















 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 







 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ที ่วนบ.007/2563 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2563 

 

















 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ลงนามรับรองรายงานผลการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
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