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ค ำน ำ 
 
 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 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ส่วนท่ี ๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ส่วนท่ี ๖ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และส่วนท่ี 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 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 
มิถุนายน 2564  จ านวนท้ังหมด 983  คน ได้จัดการเรียนการสอนท้ังหมด 8 สาขาวิชา โดยแบ่งเป็น 
ระดับช้ันปวช. 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 2564  สรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ท้ัง 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน รวมค่าเฉล่ีย ร้อยละ 88.66 ระดับ
คุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ส าหรับจุดเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ   
มีระบบการบริหารจัดการด้านการแนะแนวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมีการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
งบประมาณในการส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันนวัตกรรม โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ   
สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

________________________________________________ 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำใน
รอบปีกำรศึกษำที่จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ประกอบด้วย 

1.1 ผลสัมฤทธิ ์
1.1.1 ผลผลิต  (Output)   

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ดังนี้ 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

มำตรฐำนที่  1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึง
ประสงค ์

88.64 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 75.79 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 87.80 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 88 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา 95.29 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ 40 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 91.67 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.56 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
88.66 

(ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม) 
 

1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ในทักษะวิชาชีพของ

ตนเองเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จะสามารถประกอบ
อาชีพหรือหารายได้พิเศษในขณะเรียน โดยใช้ความรู้และประสบการณ์จากการที่ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี มีผลการประเมินผู้เรียนมีสมรรถนะเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และผลส ารวจการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 



๒ 

 

1. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความมั่นคงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง            
จะเห็นได้จากผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าท างานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ตรงสาขาของ
ตนเอง ถึงร้อยละ 78.52 ในระดับดีเลิศ  นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ได้รับรางวัลนักเรียน 
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับปวช. และปวส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 และปีการศึกษา 
2561-2563 ยังได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้เรียน จ านวน 7 คน ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งในองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี คือ นางสาวเมทิตา ม่วงอยู่ ได้รับการ
คัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี  และยังได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  และได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น
กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี จ านวน  6 คน 
ได้แก่ 

1.1  นายสุทิวัส  สะไกร  นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี 
1.2  นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์  นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.3  นายอนุชา  แจ้งไข่  นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.4  นางสาวอรสา  หอมเจริญ   นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.5  นายธนกร  พรายแสง   นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.6  นางสาวพรไพลิน  ศึกขะชาติ  นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี 

ซึ่งจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์  (Outcome) ของ
ผู้เรียนมาโดยตลอด ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย เสริมสร้างความสุข และความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม  

1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
   จากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ปรากฏผลสะท้อนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านความรู้ที่ผู้เรียนมีผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถที่ได้ฝึกฝนจากสถานศึกษา มีการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการขายหลากหลายรูปแบบ ให้สามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น  
   นอกจากการใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพแล้ว ผู้เรียนยัง
ใช้ทักษะดังกล่าวในการพัฒนาตนเองเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาของตนเองได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้
จากผลการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดท านวัตกรรม โครงงาน ที่ผู้เรียนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ท าให้ได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก             
ซึ่งผลจากการแข่งขันที่ได้รับน้ัน ผูเ้รียนสามารถน าไปใช้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ
ได้เป็นประจ าทุกปี หรือน าไปใช้ในการรับรองความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพของตนเองในการสมัครงาน
ได้ และทางสถานศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลในระดับภาค และระดับชาติเป็น
ประจ าทุกปี 



๓ 

 

   ผลสะท้อนของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ทางสถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สมัยใหม่ โดยทางสถานศึกษา ได้ส ารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากผู้ประกอบการ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ว่ามีความต้องการคุณลักษณะในด้านใดบ้าง น ามาคิดวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการจัดท า
โครงการ WAC Pro Academy และก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ในด้านการท างาน จ านวน 
8 ด้าน ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา  ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ ความเป็น
มืออาชีพด้านการสร้างนวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้น า 
ความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ และความเป็น
มืออาชีพด้านจิตอาสา  

1.2 จุดเด่น 
1. สถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ประเภท

สถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร    

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และได้รับรางวัล
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติมากขึ้นทุกปี 

3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ ท าให้มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน โดยก าหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องมีชั่วโมง
กิจกรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน ได้ออกไปบริการให้แก่ชุมชนภายนอกทุกภาคเรียน 

5. สถานศึกษา มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยการสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน และการจัดท านวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้น าผลงานเข้าร่วมแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ให้มากขึ้นด้วย 

6. สถานศึกษาด าเนินการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อพัฒนาและส่งเสริ ม
ทางด้านทักษะวิชาชีพของผู้เรียนให้มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่
ละระดับการศึกษาให้สูงข้ึน  

7. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก าหนดผู้รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษาอย่างชัดเจน มีการติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

8. สถานศึกษา มีการติดตามในด้านการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง ท าให้มีผลการประเมินในระดับดีเลิศ และสามารถน าผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้าน         
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดท าแผนงาน
และมีความร่วมมือกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โจนส์สลัด จ ากัด เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งวิทยากรในสาขาวิชาต่าง ๆ มาให้



๔ 

 

ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากรในด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน 
มูลนิธิยุวพัฒน์ และผู้มีจิตศรัทธา เป็นต้น 

10. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูล
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานที่  ข้อมูลตลาดแรงงาน และ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  โดยที่สามารถใช้ในการบริหารงานได้จริง มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้ข้อมูล
ภายในสถานศึกษา มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ที่มีความปลอดภัย สะอาด และเพียงพอต่อการใช้งาน มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้งานด้านสารสนเทศ และเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทั้ง
สถานศึกษา 
 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรพัฒนาปลูกฝังให้ผู้ เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ให้มี เจตคติในการออกไปเป็น

ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น  
2.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา            

มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการแก่ผู้เรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพได้มากขึ้น 

3.  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบทุกคนทุกรายวิชา  และน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 

4.  ผู้บริหารต้องส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
และงานวิจัย ให้มีช่องทางหรือวิธีการที่จะน าผลงานไปใช้ประโยชน์และได้รับการยอมรับ มีการเผยแพร่สู่
ภายนอกให้ได้มากยิ่งขึ้น 

5. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้มากขึ้น เพื่อน ามาปรับใช้ในการ
แก้ไขหลักสูตรหรือรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น 

6. ส่งเสริมหรือหาแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับผู้เรียน ให้มีจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี รวมทั้งจัดการหลักสูตรในระบบทวิภาคีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเข้าร่วมจัดการศึกษาในระบบ           
ทวิภาคีให้มากขึ้นด้วย 

 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ทางหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดประชุม อบรมในเรื่องการจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และการจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่สามารถน ามาเป็นแนวทางได้อย่างถูกต้อง ให้แก่
สถานศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ทางหน่วยงานต้นสังกัด ควรเสนอแนวทางหรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 
สถานประกอบการที่มีการใช้หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้แก่สถานศึกษาเอกชน ได้มี



๕ 

 

โอกาสเข้าร่วมจัดการศึกษาได้มากขึ้น รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินในด้านนี้ให้เป็นไปตามความเป็นจริง
มากขึ้น เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนมีโอกาสในการที่จะจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ได้ค่อนข้าง
ยาก ทั้งจากทัศนคติของผู้เรียนและโอกาสในการเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการใช้
หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ค่อนข้างน้อย 

 
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

1. สถานศึกษามีการวางแผนงาน แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งก าหนด
งบประมาณในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เปิดเผยได้ มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาทางด้านหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าหลักสูตรทวิภาคี โดย
ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกันที่สอดคล้องกับสังคมและความ
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ มีความมั่นใจใน
ศักยภาพของผู้เรียน   ว่าสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง 

3. สถานศึกษามีการจัดท าสัญญาความร่วมมือ MOU กับหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือในด้านการระดมทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการท าผลงาน โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
และน าผลงานเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดท างานวิจัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งสนับสนุนให้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ เป็นประจ าทุกปี จนได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก  

6. พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนในด้านทักษะวิชาชีพของตนเอง โดยส่งผู้เรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จนได้รับรางวัล
มากมาย ซึ่งเป็นการยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ว่า ผู้เรียนของสถานศึกษาเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถ ทางด้านทักษะวิชาชีพเป็นอย่างดี 

7.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่               
พึงประสงค์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงาน โครงการ ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านนี้อย่างเต็มที่ ท าให้
ผู้เรียนได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 และปีการศึกษา 
2561-2563   

 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ใช้ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมินอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 



๖ 

 

มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี จน
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ได้ค่าร้อยละ
รวม 88.64  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

2. มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ได้ค่าร้อยละรวม  87.80  ระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

3. มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ค่าร้อยละรวม 91.67 ระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน ได้ค่าร้อยละรวม 
88.66  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและ
มุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดี   

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) คือ 
  โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก 

4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ทางวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีการคัดเลือกผู้เรียน

ให้ท าการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษาก่อน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกฝนผู้เรียนที่
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ วิธีปฏิบัติ
หรือกระบวนการดังกล่าวมีส่วนอย่างยิ่งในการท าให้โครงการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
เลิศ สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง 
ท าให้เป็นคนที่มีคุณภาพ อันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 
4.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน และครูได้แสดงออกถึงความสามารถ
ในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพของตนเอง 

2. เพื่ อให้ผู้ เรียน และครูมี โอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขัน และได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติและ
คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ำมี) 

วิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ ผู้เรียนต้องมีทักษะ
ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ รวมทั้งมาตรฐานอาชีพตามระดับ
คุณวุฒิมีคุณภาพทั้ งด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ งประสงค์  ด้านทักษะและด้าน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานที่ศึกษา สามารถน าทักษะความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ และพัฒนาชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ 
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4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. วิเคราะห์ วางแผน การด าเนินงานโครงการ และประชุมชี้แจงให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบถึงแผนงาน วัตถุประสงค์ วิธีการในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
2. มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาและครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

โครงการให้แก่ผู้เรียนในสาขาวิชาของตนเองได้รับทราบถึงเกณฑ์การแข่งขันแต่ละประเภทวิชา วิธีการสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน  

3. มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาและครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน แยกแต่ละประเภทรายวิชาที่มีการจัดการแข่งขันตามรูปแบบการ
ประชุมที่ทางสถานศึกษาเจ้าภาพก าหนด             

4. มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาและครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชาท าการคัดเลือกผู้เรียนใน
สาขาวิชาที่มีความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน                
วิทยาลัยฯ เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดยแต่ละประเภทวิชา
ต้องมีการจัดการฝึกซ้อมให้กับผู้เรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนก่อนส่งเข้าแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก  

5. จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

6. ครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล โดย
เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มอบ  เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียน และเพื่อแสดงออกถึงความเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนคนอื่น 

 
4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอกที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และหน่วยงานต้นสังกัด  มีผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภทวิชาทั้งระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  ซึ่งมีข้อมูลรายงานการได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2562-2564 ดังนี้ 

ปีกำรศึกษำ 2562  ได้รับรำงวัลรวมทั้งหมด 67 เหรียญ 
ระดับจังหวัด รวมทั้งหมด 18 เหรียญ 
สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน    2  เหรียญ 
    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จ านวน 4  เหรียญ 
สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน   1  เหรียญ 
    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน    5  เหรียญ 
    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  3  เหรียญ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน  1 เหรียญ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาต่างประเทศธุรกิจ   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน  2 เหรียญ 
 ระดับภาค  รวมทั้งหมด 8 เหรียญ 
สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน   1  เหรียญ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน 3  เหรียญ 
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สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาต่างประเทศธุรกิจ   
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน  2 เหรียญ     
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน 2 เหรียญ 

ระดับชาติ  รวมทั้งหมด 41 เหรียญ 
สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จ านวน    1  เหรียญ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  2  เหรียญ 
สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน   3  เหรียญ 
    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน    1  เหรียญ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  3  เหรียญ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จ านวน  9 เหรียญ 
    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน    10  เหรียญ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  4  เหรียญ 
ได้รับรางวัลชมเชย จ านวน    2  เหรียญ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาต่างประเทศธุรกิจ   
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จ านวน  4 เหรียญ  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  2  เหรียญ 

 
ปีกำรศึกษำ 2563  ได้รับรำงวัลรวมทั้งหมด 47 เหรียญ 
ระดับจังหวัด รวมทั้งหมด 14 เหรียญ 
สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน    1  เหรียญ 
 สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน    5  เหรียญ 
    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน 4  เหรียญ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  1 เหรียญ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาต่างประเทศธุรกิจ   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จ านวน  2 เหรียญ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน  1  เหรียญ 

ระดับชาติ  รวมทั้งหมด 33 เหรียญ 
สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จ านวน    2  เหรียญ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  2  เหรียญ 
ได้รับรางวัลชมเชย จ านวน    1  เหรียญ 

สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน   8  เหรียญ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จ านวน  10 เหรียญ 
    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน  6  เหรียญ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  1  เหรียญ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาต่างประเทศธุรกิจ   
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ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จ านวน  1 เหรียญ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน  1  เหรียญ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  1  เหรียญ 

 
ปีกำรศึกษำ 2564 ได้รับรำงวัลรวมทั้งหมด 51 เหรียญ 
ระดับจังหวัด  รวมทั้งหมด  14  เหรียญ 
สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จ านวน    1  เหรียญ 
สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน   4  เหรียญ 
    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน    8  เหรียญ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาต่างประเทศธุรกิจ   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน  1 เหรียญ 
 ระดับภาค  รวมทั้งหมด 3 เหรียญ 
สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  3  เหรียญ 
ระดับชาติ  รวมทั้งหมด 34 เหรียญ 
สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จ านวน    2  เหรียญ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  1  เหรียญ 
ได้รับรางวัลชมเชย จ านวน    1  เหรียญ 

สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน   5  เหรียญ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  4  เหรียญ 
ได้รับรางวัลชมเชย จ านวน    1  เหรียญ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จ านวน  9 เหรียญ 

    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน  3  เหรียญ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  2  เหรียญ 
ได้รับรางวัลชมเชย จ านวน  3  เหรียญ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาต่างประเทศธุรกิจ   
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จ านวน  1 เหรียญ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน  1  เหรียญ 
ได้รับรางวัลชมเชย จ านวน   1  เหรียญ 
 

4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ผู้เรียนและครูผู้สอนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ

ของตนเอง 
2. ผู้ เรียนและครูผู้ สอนมี โอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขัน และได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะ                        

อันพึงประสงค์ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

________________________________________________ 
2.1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ได้แก่ ที่ต้ัง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

2.1.1  ท่ีต้ัง 
ช่ือสถานศึกษา  : วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ท่ีต้ัง : เลขท่ี 41/1 หมู่ท่ี 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางม่วง   

 อ าเภอบางใหญ่  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          

เล่ืองลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ 
 ค าขวัญอ าเภอ  
  บางใหญ่น่าอยู่ มุ่งมั่นสู่การบริการท่ีได้มาตรฐาน ประสานรักษาส่ิงแวดล้อม พร้อมดูแล

คุณภาพชีวิต 
 ท่ีอยู่ท่ีว่าการอ าเภอ    
  เลขท่ี 9/317 หมู่ท่ี 6 ซอยบางใหญ่ซิต้ี ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลเสาธงหิน 

อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0814 หมายเลขโทรสาร             
0-2595-0244-5 

 ประวัติความเป็นมา 
  อ าเภอบางใหญ่ ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2445 เป็นชุมชนท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ใน
อดีต จัดต้ังขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ตามหลักฐาน ใบบอกท่ี
ค้นพบจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติปรากฏว่า ได้เปิดท าการต้ังแต่วันท่ี 9 มีนาคม ร.ศ.121 ตรงกับ            
ปีขาล วันจันทร์ขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 พ.ศ.2545 ซึ่งมีอายุครบ 109 ปี ของการจัดต้ังอ าเภอบางใหญ่  

 เนื้อที่/พื้นท่ี   96,398 ตร.กม. 
 สภาพภูมิอากาศ    

  โดยท่ัวไปอ าเภอบางใหญ่มีสภาพเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีเนื้อท่ีประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 60,248 ไร่ มีคลองส าคัญได้แก่ คลองอ้อม คลองบางกอกน้อย คลองบางใหญ่ คลองบางม่วง และมี
คลองเล็กคลองน้อยกระจายไปท่ัว  

 ข้อมูลการปกครอง  ประกอบไปด้วย 5 เทศบาล  3 อบต. ดังนี้ 
1. เทศบาลต าบลบางม่วง  ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ท่ี 2 และบางส่วนของหมู่

ท่ี 12) ต าบลบางเลน (เฉพาะหมู่ท่ี 5 และบางส่วนของหมู่ท่ี 4, 11) และต าบลเสาธงหิน (เฉพาะบางส่วน
ของหมู่ท่ี  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


๑๑ 

 

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

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

4. เทศบาลต าบลบางเลน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางเลน (เฉพาะหมู่ท่ี 1-3, 6-10 และ
บางส่วนของหมู่ท่ี 4, 11) 

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

6. องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางแม่นาง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลบางใหญ่) 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบางใหญ่ (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลบางใหญ่) 

8. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบ้านใหม่ (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต 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 ม ี9 แห่ง ได้แก่  

 -  ธนาคารออมสิน   
 -  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 -  ธนาคารกรุงเทพ   
 -  ธนาคารไทยพาณิชย์  
 -  ธนาคารกสิกรไทย 
 -  ธนาคารกรุงไทย  
 -  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 -  ธนาคารธนชาติ 
 
 

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


๑๒ 

 

 จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 5 แห่ง ได้แก่ 
 -  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต บางใหญ่ 
 -  ห้างสรรพสินค้า พลัสมอลล์ บางใหญ่ 
 -  ห้างสรรพสินค้า Big C บางใหญ่ 
 -  ห้างสรรพสินค้า Big C Extra บางใหญ่ 
 -  ห้างสรรพสินค้า EKIA บางใหญ่ 
 ด้านสังคม 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
2. โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี (นนทกิจประชาอุปถัมภ์) 
3. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)  
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 
5. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร ี
6. โรงเรียนวัดพิกุลเงนิ  
7. โรงเรียนแก้วอนิทร์สุธาอุทิศ 
8. โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) 
9. โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) 
10. โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บ ารุง) 
11. โรงเรียนวัดอนิทร์ 
12. โรงเรียนวัดพระเงนิ (แจ่มช่ืนวิทยาคม) 
13. โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
14. โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 
15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดพระเงนิ) 
16. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) 
17. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์) 

 ด้านประชากร ตามข้อมูลจ านวนประชากรของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
  จ านวนประชากรท้ังส้ินรวม  1,288,637  คน 
  จ านวนประชากรชาย  รวม 599,167  คน 
  จ านวนประชากรหญิง รวม 689,470 คน 
  มีความหนาแน่นประชากรโดยเฉล่ียถึง 2,070.76 คนต่อตารางกิโลเมตร คน/ตร.กม. 

 ด้านการคมนาคม 
 ทางบก   

ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) 
ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302) 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215) 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก) 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
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


๑๓ 

 

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 (แยกพ่อปู-่ตลาดบางคูลัด) 
ทางหลวงชนบท นบ.5014 (บ้านใหม่จงถนอม-บ้านใหม่) 

 ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0010 (วิทยาลัยฯเตรียมอุดมศึกษาฯ บางใหญ่-วัดสวนแก้ว) 
 ทางน้ า  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร    
 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
 ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว   ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ต้นชวนชม/ลีลาวดี  

ไม้ผล เช่น ทุเรียนนนท์ มะม่วงยายกล่ า   
 ช่ือแหล่งน้ าท่ีส าคัญ (แม่น้ า/บึง/คลอง) ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองอ้อม คลองบาง

ใหญ่ คลองบางม่วง คลองอุดมมหาสวัสด์ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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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 

งานบัญชี 

งานสาร
บรรณ 

งาน
ประชา 
สัมพันธ์
ภายใน 

งาน
ประชา  
สมัพันธ์
ภายนอก 

งาน
บุคคล 

ผู้จัดการ 

งาน
อาคาร
สถานที่ 

งานซ่อม
บ ารุง IT 

งาน
ยานพาหนะ 

งานพัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

(บริการฯ) 

งาน
กองทุน  
วานิชฯ 

งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา 

งานแนะ
แนว 

งาน
ห้องสมุด 

งานนิเทศ
การสอน 

งาน
ส่งเสริม

การฝึกงาน 

งาน
วิเคราะห์
ข้อสอบ 

งาน
ทะเบียน 

งานสถิติ
และ

ข้อมูล 

งานวัดและ
ประเมินผล 

งาน
วิเคราะห์
หลักสูตร 

งาน
อนามัย 

งานกีฬา
และ

กิจกรรม
ภายนอก 

งาน
ทุนการศึกษา 

งานส่งเสริม
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

งาน
พัฒนา

หลักสูตร 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม            
(กยศ.) 

งาน
กองทุน
เงินกู้ยืม 
(กยศ.) 

งานรักษา

ดินแดน 

คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

กลุ่มงานวางแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

(ประชาสัมพันธ์) 

สาขาวิชา
คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ / 
เทคโนโลยี

ฯ 

สาขาวิชา
การบัญช ี

งานพัฒนา
ศักยภาพ

คร ู

สาขาวิชา
การตลาด 

สาขาวิชา
ทักษะ
ชีวิต / 

ภาษาต่าง
ประเทศ
ธุรกิจ 

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.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ณ วันท่ี 25 มิถุนายน  2564  จ านวนรวม 983 คน 
ตารางที่ 2.1  จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

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 31 - - 31 26 - 2 28 95 
- สาขาวิชาการตลาด 57 - - 57 51 - 1 52 63 - 2 65 174 
- สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
138 - - 138 78 - 6 84 82 - 2 84 306 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

22 - - 22 30 - 1 31 34 - 1 35 88 

รวมระดับปวช. 253 - - 253 190 - 8 198 205 - 7 212 663 
ปวส. (ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ) 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 35 - - 35 23 - - 23 - - - - 58 
- สาขาวิชาการตลาด 54 - - 54 37 - - 37 - - - - 91 
- สาขาวิชาเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล 
56 - - 56 86 - - 86 - - - - 142 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

4 - - 4 25 - - 25 - - - - 29 

รวมระดับปวส. 149 - - 149 171 - - 171 - - - - 320 
ผู้เรียนรวมทั้ง
สถานศึกษา 

402 - - 402 361 - 8 369 205 - 7 212 983 
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ตารางที่ 2.2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ปีการศึกษา 2564 

ระดับ/สาขาวิชา 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับปวช.     
- สาขาวิชาการบัญชี 20 - 2 22 
- สาขาวิชาการตลาด 40 - 2 42 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 - - 38 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 20 - - 20 
รวมระดับปวช. 118 - 4 122 

ระดับปวส.     
- สาขาวิชาการบัญชี 19 - - 19 
- สาขาวิชาการตลาด 17 - - 17 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 - - 6 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล 
52  - 52 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

11 - - 11 

รวมระดับปวส. 105 - - 105 
รวมทั้งหมด 223 - 4 227 

 
 2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
ตารางที่ 2.3  จ านวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรสนับสนุน (ส ารวจ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 
2564) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ญิ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 

1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

รองผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

รองผู้จัดการ 1 1 - 1 - - 1 - - 
ครู 32 23 9 25 7 1 9 22 - 

บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที ่ 16 - - - - - - 12 4 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ยาม
รักษาการณ์/พนักงานขับรถ/แม่บ้าน) 

3 - - - - - - - 3 
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ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ญิ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

รวม 55 27 9 29 7 1 13 34 7 

 
ตารางที่ 2.4  จ านวนครูจ าแนกตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

โปรแกรมวิชาพาณิชยกรรม 
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 - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ
สาขาวิชาการบัญชี 2 1 1 2 - - - 2 

- 

สาขาวิชาการตลาด 3 3 - 3 - - 3 - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

3 2 1 3 - - - 3 - 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ             
ธุรกิจ 

2 1 1 2 - - 2 - - 

สาขาวิชาสามัญ 6 4 2 4 2 1 2 3 - 

รวม 32 23 9 25 7 1 9 22 - 

 
 2.3.3 ด้านหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา ได้แก่ 

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

- สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
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2.  ในปีการศึกษา 2562 ทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ส าหรับนักศึกษาปวช.1 แรกเข้าปี
การศึกษา 2562   ประเภทวิชา พาณิชยกรรม มี 4 สาขาวิชา คือ  

- สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการตลาด  
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ 

- สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาระดับช้ันปวส.1 แรกเข้าปีการศึกษา 2563 (รับผู้จบปวช.3 และม.6) 
ก าหนดระยะเวลาในการเรียน 2 ปี โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน  
คือ  

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

   
 2.3.4 ด้านอาคารสถานท่ี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานท่ีให้มีความสะอาด
ร่มรื่น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีบรรยากาศท่ีดีท้ังภายในและรอบบริเวณวิทยาลัยฯ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบไปด้วย  อาคารเรียน 3 หลัง ได้แก่ 
  - อาคาร 5 ช้ัน 2 หลัง 
  - อาคาร 2 ช้ัน 1 หลัง 
 ซึ่งอาคารเรียน จะแบ่งเป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้อง
ปฏิบัติงานส านักงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ห้องเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 23  ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 9 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ 

ดังนี้ 
2.1 ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง 
2.2 ห้องปฏิบัติการทางบัญชี จ านวน 1 ห้อง 
2.3 ห้องปฏิบัติการทางตลาด จ านวน 1 ห้อง 
2.4 ห้องปฏบิัติการทางภาษา (Sound Lab) จ านวน 1 ห้อง 
2.5 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1  ห้อง 
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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. ร้านค้าวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ห้อง 
8. ห้องพยาบาลชาย จ านวน 1 ห้อง 
9. ห้องพยาบาลหญิง จ านวน 1 ห้อง 

 และยังมีอาคารประกอบอื่น ๆ ดังนี้ 
- อาคารโรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 
- อาคารโรงกีฬา จ านวน 1 หลัง 

  สถานท่ีและอาคาร ได้รับการดูแลให้เกิดความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย มีอุปกรณ์การเรียน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา   
  มีอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและความเข้าใจของนักเรียน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้โปรแกรมทันสมัย เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ          
3 มิติ  เครื่องบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอน ซึ่งมีอย่างพอเพียง 
นอกจากนี้ ยังมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ได้แก่ 

- อาคารโรงอาหาร มีความจุ จ านวน 200-300 ท่ี  
- ตู้เก็บของส าหรับนักเรียน 
- เอกสารประกอบการศึกษาส าหรับนักเรียน 
- โทรศัพท์สายตรง 
- บริการตู้เย็นน้ าด่ืม 
- ร้านค้าของวิทยาลัยฯ 
- ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ 
- ต้ังเสาไฟฟ้าและเดินระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดท าสถานท่ีท่ีจอดรถเพิ่มเติมจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คัน 
- ขุดบ่อน้ าและจัดท าคันดินรอบบริเวณ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้พื้นท่ีส าหรับปลูกพืชผักสวน

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

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
- ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียนทุกอาคาร ภายในห้องปฏิบัติการ และโดยรอบภายใน

บริเวณวิทยาลัยฯ จ านวน 32 จุด 
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 2.3.5 ด้านงบประมาณ 
  1.  งบบุคลากร 12,521,307.00 บาท 
  2.  งบด าเนินงาน 8,888,494.66 บาท 
  3.  งบลงทุน 1,929,312.55 บาท 
  4.  งบเงินอุดหนุน 673,591.00 บาท 
  5.  งบรายจ่ายอื่น ๆ 324,285.34 บาท 
    รวม  24,336,990.55 บาท 

แหล่งข้อมูล :  งานการเงิน 
 
2.4  ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 2.4.1 ปรัชญา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มุ่งหมายท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ามาศึกษาภายใน             
วิทยาลัยฯ  ให้มีความสามารถ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ จัดการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นประโยชน์
ให้เกิดกับผู้เข้าศึกษาเป็นส าคัญ  จึงได้ต้ังปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจไว้ว่า 
“เชี่ยวชาญธุรกิจ  คิดประดิษฐ์ผู้น า คุณธรรมส านึก”  โดยมีความหมายว่า 

 เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง นักเรียนทุกระดับมีความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ            
มีความรู้ความสามารถ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ
สามารถก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์ จนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในท่ีสุด 

 คิดประดิษฐ์ผู้น า หมายถึง นักเรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอัน
ควรด้วยการกระตุ้นภาวะการเป็นผู้น าของนักเรียน ให้สามารถก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานต่อไป 
สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน เป็นตัวอย่างท่ี
ดีแก่ผู้ร่วมงานให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้น าการด าเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  
 คุณธรรมส านึก หมายถึง นักเรียนได้น าเอาศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีอยู่ในจิตส านึก 
 2.4.2 อัตลักษณ ์
 ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ  

 2.4.3 เอกลักษณ ์   
 เป็นท่ีพึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลก าไร 

 
2.5  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.5.1 วิสัยทัศน์ 
  มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพท่ีเป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบ
อาชีพ 
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 2.5.2 พันธกิจ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
  พันธกิจท่ี 1  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม
ท่ัวไป 
  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
  พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ            
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 
  พันธกิจท่ี 4  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีดี ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  พันธกิจท่ี 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เป็น
ผู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
  พันธกิจท่ี 6  ปรับปรุงดูแล รักษาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้
งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2.5  ตารางก าหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารจัดการ 
1. จัดระบบการบริหาร

จัดการอย่างมีคุณภาพ 
ให้เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคมท่ัวไป 

1. ระบบการบริหารและ
การจัดการสามารถ
ตอบสนองให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี  มีความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ 

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

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษาทุกคน มี
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
  3. การปฏิบัติงานโดยมี

การก ากับติดตามและ
ตรวจสอบตาม
หลักการ (PDCA) 

เพื่อให้การด าเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใน
สถานศึกษา สามารถ
ด าเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับแผนท่ีวางไว้ เพื่อ
น าไปสู่ ความส าเร็จ และ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เพื่อพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในทักษะด้านวิชาชีพ 
รวมทั้งเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ท่ีดี 

  5. บริหารจัดการด้าน
การเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรง
ตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
สามารถตรวจสอบได้ 

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

  6. การบริหารจัดการด้าน
บุคลากรให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัติงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
   พัฒนาสถานศึกษาให้มี

คุณภาพ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  7. มีการประสานความ
ร่วมมือ เพื่อบริหารจัด
การศึกษากับทุกภาค
ส่วน 

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การยอมรับจากทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เป็นไป
ตามข้อก าหนดของสถาน
ประกอบการและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการหลักสูตร 

2. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศ 

1. จัดหลักสูตรเพิ่มเติม
และพัฒนาหลักสูตร
การเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
สังคม และมุ่งให้
นักเรียนได้เลือกเรียน
ได้ตามความถนัด 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความถนัดและมีความรู้ 
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ 
ชุมชน สังคม โดยจัด
หลักสูตรเพิ่มเติมและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม 

  2. พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้
เป็นสถาบันทาง
การศึกษาของชุมชน
และท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาครู ผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะและความ
เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ จนเป็นท่ียอมรับ
จากบุคคลภายนอก 
สถานประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังของ
รัฐและเอกชน 

  3. การพัฒนาคุณภาพใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ในหลักสูตรการเรียน
การสอน 

เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้และความ
เช่ียวชาญในรายวิชาท่ี
ตนเองสอนทุกรายวิชา 
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   และสามารถพัฒนา

รายวิชาโดยปรับปรุง
เนื้อหาสาระรายวิชาให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีหรือ
ก าหนดรายวิชาใหม่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

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

1. ครูผู้สอนและ
บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ความสามารถ
ในงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้เต็ม
ศักยภาพ 

เพื่อให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้พัฒนาตนเองทางด้าน
ความรู้และเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีประกอบการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีคุณภาพ 

  2. ครูมีความรู้ 
ความสามารถเป็นผู้ท่ี
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ครู มีความเป็นผู้น า มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้ 

เพื่อให้ครูและบุคลากรทุก
คน เกิดความตระหนัก 
พยายามและปฏิบัติใน
การท าหน้าท่ีของตนเอง
ให้ดีท่ีสุด มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีสามารถวัด
และประเมินผลในการ
ท างานได้ รวมทั้งต้อง
สามารถเป็นทั้งผู้น าและ 
ผู้ตามในการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี มี
ความสามารถในการ
ท างานเป็นกลุ่มและแก้ไข
ปัญหาได้ 

  3. ครูผู้สอนมีงานวิจัย 
นวัตกรรมและ
สามารถสร้างส่ือการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ได้ รวมถึงสามารถน า
งานวิจัย นวัตกรรม 

เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน ได้
ท างานวิจัย นวัตกรรม
หรือสร้างส่ือการสอนท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน หรือ
ผลงานอื่น ๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ 
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  และส่ือการสอนไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ได้ 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้ 
จนเป็นท่ียอมรับแก่บุคคล
ท่ัวไป 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
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน คุณธรรม 
จริยธรรม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทัง้เรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ นอกเหนือจาก
เนื้อหาในบทเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน 

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

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ครูท่ีมี
ความรู้ ความสามารถท่ีดี
เป็นท่ียอมรับแก่บุคคล 
หน่วยงานและองค์กร 
ต่าง ๆ 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาผู้เรียน 
4. ผลิตและพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพท่ีดี ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการ
และตรงกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. นักเรียนมีการพฒันา
ทางทักษะวิชาชีพท่ี
สูงขึ้น สามารถเข้า
แข่งขันหรือไป
ประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนา
ทางด้านทักษะวิชาชีพ
ตามท่ีตนเองถนัด และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงท้ังใน
การเรียนและการท างาน 
รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยยึดแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  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 
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  4. นักเรียนสามารถสร้าง

นวัตกรรม 
ผลงานวิจัย โครงการ 
โครงงาน ท่ีสามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ 
ความสามารถทางด้าน
วิชาชีพมาพัฒนาสร้าง
นวัตกรรม งานวิจัย 
โครงการ โครงงานท่ีตรง
ต่อความต้องการของผู้ท่ี
จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีคุณภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  5. นักเรียนทุกคนได้รับ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพท่ีตรงหรือ
สอดคล้องตาม
สาขาวิชาของตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากสถาน
ประกอบการในการ
ท างานตรงตามสาขาวิชา
ของตนเอง สามารถ
ท างานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ 

  6. นักเรียนได้รับการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ท่ี
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

เพื่อเป็นการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียน
ทางด้านวิชาชีพ โดย
ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ
และต้องมีผลการสอบ
ผ่านเกณฑ์ท่ีทาง
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

  7. นักเรียนได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ 
ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม
จากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่ผู้เรียน 
รวมทั้งยังเป็นการยกย่อง
ผู้เรียนท่ีกระท าความดี มี
ความรู้ความสามารถ ให้
เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก 
อันเป็นการสร้างช่ือเสียง
ให้แก่สถานศึกษาอีกทาง
หนึ่งด้วย 
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  8. ผู้บริหารก าหนด

นโยบายโครงการ 
WAC Pro 
Academy  ซึ่งมี
ความหมายว่า 
สถาบันแห่งการ
สร้างสรรค์มืออาชีพสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ในการ
ท างานในสถาน
ประกอบการ และเป็น
การยกย่องผู้เรียนท่ี
กระท าความดีและมี
คุณลักษณะท่ีดี ตรงตาม
ข้อก าหนดให้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติอีกทางหนึ่ง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อให้
เป็นผู้ท่ีมีคุณค่าต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติ 

1. นักเรียนมีบุคลิกภาพ          
ท่ีดีและมีความเป็น
ผู้น า และสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มได้ 

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

  2. นักเรียนได้เรียนรู้และ
ท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตร ท่ีเป็น
ประโยชน์ เพิ่มเติม
จากการเรียนใน
รายวิชาปกติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มี
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี
งาม มีความเป็นไทย รู้จัก
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการบ าเพ็ญประโยชน์
ให้แก่สังคม มกีารเรียนรู้
ในเรื่องต่าง ๆ และ
สามารถน ามาใช้สร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติได้ 

  3. นักเรียนมีร่างกาย 
สุขภาพจิตท่ีดีอันจะ
น าไปสู่พฤติกรรมท่ี
ช่วยเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เป็นคนเก่ง คนดีและมี 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ท้ังในด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความคิด
และสติปัญญา รู้จักการ
แก้ไขปัญหาและการใช้ 
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  ความสุข ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

6. ปรับปรุงดูแล รักษา
อาคารสถานท่ี 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มี
ความปลอดภัยพร้อม
ใช้งานและเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1. วิทยาลัยฯ มีส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เพียงพอ มี
สภาพการใช้งานท่ีดี มี
ความปลอดภัย 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษาทุกคน มีส่ือ 
วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้งาน มีความปลอดภัย 
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานหรือการ
จัดการเรียนการสอน 

  2. อาคารเรียน อาคาร
สนับสนุนห้องเรียน 
และพื้นท่ีภายใน
สถานศึกษามีเพียงพอ
และสะดวกต่อการใช้
งาน มีความสะอาด 
ร่มรื่น เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
อาคารเรียน อาคาร
สนับสนุนห้องเรียน และ
พื้นท่ีภายในสถานศึกษา 
ได้อย่างปลอดภัย สะอาด 
ร่มรื่น เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน 

  3. มีสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ท่ีน่าเรียนรู้
และปราศจาก
มลภาวะ และภูมิทัศน์
ท่ีเหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษาทุกคน มีความ
พึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ท่ีดี มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ีดีจาก
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ปราศจาก
มลภาวะ 
 
 
 



๓๐ 

 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
  4. สถานศึกษามีการน า

ส่ือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้ 

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

 
2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ 
 ศึกษา ผู้เรียน ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 
 2.6.1 ปีการศึกษา 2563 
  2.6.1.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
ตารางที่ 2.6  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภท

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

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน“สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3 ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

  2.6.1.2  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 
ตารางที่ 2.7  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายกิตติ  ค าศิริ - ได้รับเข็มและเกียรติบัตร ครูเพชร

น้ าหนึ่ง ในกิจกรรมวนัครูแห่งชาติ 
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 

1. นายอมร  สิขเรศเพชร - ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ภาค
กลาง 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

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

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี และสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน
นนทบุรี 

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

- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล 
 
 



๓๒ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมต่อ

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

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 
 
 

1. นายกฤษณ์  ค าศิริ 
2. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมและ
ท่ีปรึกษาการแข่งขันเพลงพระราช
นิพนธ์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาการ 
และประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด
นนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1. นายกฤษณ์  ค าศิริ 
2. นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมและ
ท่ีปรึกษาการแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะวิชาการ และประกวด
ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ระดับจังหวัดนนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
2. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักดิ์ 
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 ช่ัวโมง 
การพัฒนาการเขียนผลงานวิจัยใน
ช้ันเรียนและวิจัยสถาบัน 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์                 
ชาครจิรเกียรติ 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 



๓๓ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย
ระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ 
Google Apps for Education 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน ์

- โรงเรียนบ่อกรวุิทยา  ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางอารีรัตน์  นาคนก - ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมและ
การทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการ 
“Empowering HER เธอเปล่ียน
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 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม 
เรื่อง “การท าธุรกิจอย่างไรให้โดน
ใจลูกค้าในช่วง COVID-19 

- บริษัท จี แอนด์ ซีเค ลีฟวิ่ง จ ากัด 



๓๔ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
7. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี 
8. นายวิชาญ  โพธิสิทธิ์ 
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
นวัตกรรมส่ือการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดีมาก  

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. Mrs.Julie Luntao Politico - ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินการประกวดพูดในท่ี
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Public Speaking 
Contest)  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ควบคุม 

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

การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ด้าน

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 



๓๕ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศ          
อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง  
ในงาน“สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

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
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

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

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ - ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
ตัดสินการประกวดมารยาทไทย 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 



๓๖ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
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 

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

การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (Demonstration 
Contest)  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูท่ีปรึกษา 

การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศ        
อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง  
ในงาน“สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 



๓๗ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ส่ิงประดิษฐ์ของคน  รุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  

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

จิรเกียรติ 
7. นางสาวจิราภรณ์  ทองไทย 
8. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 

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

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว - ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูท่ีปรึกษา 
การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศอันดับ 
1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน  
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นางสาวสุนิษา  ทองสุข - ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูท่ีปรึกษา 
การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศ          
อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง  
ในงาน“สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคน  รุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นางสาวจิราภรณ์  ทองไทย - ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูท่ีปรึกษา 
การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว  รองชนะเลิศ       
อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง  
ในงาน“สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวด

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๓๘ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ส่ิงประดิษฐ์ของคน  รุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

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

การบรรยายแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 : การ
ตรวจเยี่ยมออนไลน์ 

- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
 
 
 
- ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

 
  2.6.2.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 2.8  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
   - ด้านวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายชัยพัฒน์  ทองจาด - ได้รับเกียรติบัตรเป็นรองนายก

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. นายราเชนทร์  สารชู 
2. นายโชติพงศ์  ขวัญอยู่เย็น 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

  
 -  ด้านทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายกอบการ  เดชานุวัติ  
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาการตลาด 

3. นางสาวลัดดาวัลย์  นามนิตย์   
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2
สาขาวิชาการตลาด 

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

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 



๓๙ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวรัตติกาล  มะโนวัน 
2. นางสาวรุ่งนภา  อภิธนาดล 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

3. นางสาวศิริวรรณ  ฟักแฟง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
เงิน วิชาทักษะกลยุทธ์การตลาด
เชิงสร้างสรรค์ “Creative 
Marketing Plan” จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

 

1. นางสาวจริญา  พงษ์สว่าง 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1
สาขาวิชาการตลาด 

2. นางสาวกวินธิดา  กลบแก้ว 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด 

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

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

1. นางสาวพุทธินันท์  ภัทราจิรนนท์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

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

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

1. นางสาวสุนิตรา  แพร่หลาย 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับเหรียญทอง การประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งหญิง  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์



๔๐ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายอาณัติ  กองทรัพย์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

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

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

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

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว ช่ือผลงาน “โครงการ
สร้างและพัฒนาสกอร์บอร์ดการให้
คะแนน โดยใช้ Internet of 
Thing (IoT) จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรม  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี 
- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 

การแข่งขันนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 6 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกลฝังตัว ช่ือ
ผลงาน “โครงการสร้างและพัฒนา
สกอร์บอร์ดการให้คะแนน โดยใช้ 
Internet of Thing (IoT)  จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๔๑ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

1. นายปัณณธร  ไพชยนต์ 
 นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
2. นายสุทิวัส  สะไกร 
 นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 

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

สาขาวิชาการตลาด 
5. นางสาวพุทธินันท์  ภัทราจิรนนท์ 
 นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน (เน้นโซล่าเซลล์) 
ช่ือผลงาน “โครงการเรื่อง คอนโด
ปลูกผักพลังงานสะอาดส่ังการผ่าน
สมาร์ทโฟน (Energy Saving 
Vertical Vegetable Plantation 
Controlled Via Smartphone 
Application) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวกนกพร  ฟังเรว็   
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

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

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวดมิสา  เอี่ยมในวงษ์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๔๒ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ 
2. นางสาวภัณฑิรา  กันต่าย 
3. นางสาวตองจันทร์  มามีทรัพย์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.2
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะเทคนิคน าเสนอขายสินค้า 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
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  เชยกล่ินพุฒ 
4. นางสาวอุรัสยา  รสจันทร์ 
5. นางสาวปิยลักษณ์  สุขวิริยถาวร 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาการตลาด 

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

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายเดชณรงค์  สนน้อย 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายอิทธิพล  ยิ่งยง 
2. นางสาวณัฐชนก  มีบุญ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายมาวิน  คล้ายกุล 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน



๔๓ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
SketchUp  Pro 2015 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายพัชรพร  ทัดวงค์ 
2. นายปฐพี  แก้วฉิม 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมส่ือ
ประสม จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายไชยชาญ  ปรารภ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายวิศรุต  ภิรมย์แย้ม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

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

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์



๔๔ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายจักรกฤษณ์  แย้มรุ่ง 
2. นายอนุวัฒน์  ปัทมานนท์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวฮุสนา  ตาสว่าง  
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายอภิชิต  ชัยช่วย 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

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

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาววรัชยา  วงค์สงวน 
2. นางสาวนาถดารา  ศิริรักวงษา 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

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

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๔๕ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายปัณณธร  ไพชยนต์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายกุลเดช  ตันลือนาม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายโสรัจจ์  ปิ่นเจริญ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

2. นายกิตติพงศ์  สุขสว่าง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายสุทธิภัทร  บุญมี 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด
ชลบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๔๖ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวนิตยา  ไพรพนา 
2. นางสาววราพร  นพกิจ 
3. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ 
4. นางสาวภัณฑิรา  กันต่าย 
5. นางสาวพานทอง  แสงใส 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี  7 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ ช่ือผลงาน “โครงการท่ี
นอนใบชารักษาอาการนอนไม่หลับ 
หรือ The  sleeping tea leaves" 
จากการประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ            
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
กรุงเทพฯ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

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

นกัศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี  8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน 
“โครงการแชมพูฟ้าทลายมิ้นท์"  
จากการประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  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 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี  8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน 
“โครงการเทียนหอมสมุนไพรไล่
ยุง"  จากการประกวดนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์  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 

- ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี  8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน 
โครงการ "สบู่สมุนไพรต้านภัย          
โควิด" จากการประกวดนวัตกรรม

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๔๗ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

และส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ             
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
กรุงเทพฯ 

1. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จาก
การแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           
การแข่งขันทักษะวิชาการ และ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด
นนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1. นายวัฒนธรรม  พานทอง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จาก
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ             
การแข่งขันทักษะวิชาการ และ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด
นนทบุรี 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 2.6.2 ปีการศึกษา 2564 
  2.6.2.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
ตารางที่ 2.9  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ท่ี ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน 

ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การ            
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 16-20 มกราคม 
2565 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุน และเข้าร่วมน าเสนอผลงาน กิจกรรม
งานส่ิงแวดล้อมศึกษา “GREEN & CLEAN โรงเรียนสีขาว ปีท่ี 4” ตาม
โครงการคลองสวยน้ าใส ระหว่างวันท่ี 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

3 ได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมน า แสดงเสนอผลการด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ประจ าปีการศึกษา 2563  มีผลงานดีเด่น 

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 

 



๔๘ 

 

  2.6.2.2  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 
ตารางที่ 2.10  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ชือ่-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายชยุต  จุลชาต - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู

โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น 
ประจ าปี 2565 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

1. นายสิตางศ์ุ  จุลชาต - ได้รับเข็มและเกียรติบัตร ครูเพชร
น้ าหนึ่ง ในกิจกรรมวนัครูแห่งชาติ 
ประจ าปี 2565 ครูดี...ศรีเอกชน 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี และสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน
นนทบุรี 

1. นายกฤษณ์  ค าศิริ - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

1. นางสาวสุนทรี  คงทอง - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น
ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
ระหว่างวนัท่ี 16-17 ธันวาคม 
2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 

1. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



๔๙ 

 

ชือ่-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาพิมพ์ดีด
ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 
และปวส. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักดิ์ - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับปวช. 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการบัญชี 
ระดับปวช. 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล - ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในงานวนั
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2565 
- ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมส่ือการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดีมาก 

 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับปวช. 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการบัญชี 
ระดับปวช. 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายภัทรุท  นามเมือง - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ าปี 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับปวช. 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์



๕๐ 

 

ชือ่-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการบัญชี 
ระดับปวส. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางอรทัย  ชินนะประภา - ได้รับเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน
ดีเด่น ประจ าปี 2565 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

1. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน - ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจ าปี 
2565 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
น าเสนอขายสินค้า “The 
Marketing Challenge” ระดับ
ปวช. ระหว่างวันท่ี 16-17 
ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
เทคนิคการน าเสนอขาย ระดับ
ปวช. 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายอธิสุ  พันธศรี - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณา
ภรณ์ ประจ าปี 2563 
- ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจ าปี 

2565 
- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวนัท่ี 16-
17 ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ระดับ
ปวส. 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๕๑ 

 

ชือ่-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. Mrs.Julie Luntao Politico - ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการ
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับปวช. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวสุนิษา  ทองสุข - ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจ าปี 
2565 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงาน
คอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายสุวรรณ  แสงดาว - ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม
นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 3
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ระดับ
ปวส. 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
โปรแกรมฐานข้อมูล ระดับปวช. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ าปี 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
โปรแกรมกราฟิก ระดับปวช. 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางพชร  หมายนาค - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ าปี 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน



๕๒ 

 

ชือ่-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงาน
ธุรกิจ ระดับปวช. 

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิร
เกียรต ิ

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม
นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองต้น 
ระดับปวช. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นายภูมินทร์  ช่วยรัมย์ - ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม
นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะ
ระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับปวส. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ าปี 2564 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณา
ภรณ์ ประจ าปี 2563 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล 
2. นายภัทรุท  นามเมือง 
3. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 

- ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมส่ือการสอน
ระดับประเทศ” ในระดับดี 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ - ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ระหว่างวนัท่ี 16-17 ธันวาคม 
2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการ
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย ระดับปวช. 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



๕๓ 

 

ชือ่-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร - ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 
ระหว่างวนัท่ี 16-17 ธันวาคม 
2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ระดับ
ปวส. 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวอุราพร  ค าสิม - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณา
ภรณ์ ประจ าปี 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระดับ
ปวส. ระหว่างวันท่ี 16-17 
ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทท่ี 3
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ระดับ
ปวส. 

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา            
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาววาสินี  อินทร์แก้ว - ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม
นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการ
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับปวส. 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาวกาญจนา  ค าศิริ 
2. นายกฤษณ์  ค าศิริ 
3. นางสาวสุนทรี  คงทอง 
4. นางสาวมณีรัตน์  ฐิติกุล 
5. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักดิ์ 

- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมและ
พัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบการเรียนวิชาเดียว 
(Block Course) 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๕๔ 

 

ชือ่-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
6. นางอรทัย  ชินนะประภา 
7. นายภัทรุท  นามเมือง 
8. นางทัศนีย์  บรรลือพรศักดิ์ 
9. นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล 
10. นางสาวโสรญา  ลือยาม 
11. นายมนัส  แก้วเขียว 
12. นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน 
13. นางสาวอุราพร  ค าสิม 
14. นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร 
15. นายสุวรรณ  แสงดาว 
16. นางพชร  หมายนาค 
17. นางสาวสุนิษา  ทองสุข 
18. นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญ

ภาส 
19. นางธาริณี  ฟุ้งสาคร 
20. นายอธิสุ  พันธศรี 
21. นายเรืองสันต์  จันมาค้อ 
22. นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์ 
23. นางสาวศิริวรรณ  ศรีแดง 
24. นางสาวชมพูนุท สุนทรพงศ์ 
25. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง 
26. นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี 
27. นางจันทร์เพ็ญ  เตชวิริยานนท์ 
28. นางสาวปิยะรัตน์  ทองจัด

ทรัพย์ 
29. นางสาวรวีพร  ฤทธิเรือง 
30. นางสาววรรณพร  สุขทวี 
31. นางอารีรัตน์  นาคนก 
32. นางสาวอิศราพร  ปีสาลี 
33. นางสาวเนตรนภา  รื่นเสือ 
34. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง 
35. นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย 
1. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักดิ์ 
2. นางอรทัย  ชินนะประภา 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสวนาครูท่ีปรึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ระหว่าง
วันท่ี 29-30 กันยายน 2564 

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 



๕๕ 

 

ชือ่-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวประชิด  ปริญญาชัยศักดิ์ 
2. นางสาวศรินณา  รักแจ้ง 

 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการประกัน
คุณภาพภายนอกภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 วันท่ี 16 
ธันวาคม 2564 

- ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

1. นางจันทร์เพ็ญ  เตชวิริยานนท์ - ได้รับเกียรติบัตร บุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชาย-หญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวนัท่ี 16-17 
ธันวาคม 2564  
- ได้รับเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

การประกวดร้องเพลงไทยสากล
ชาย-หญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวนัท่ี 16-17 
ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาเข้าแข่งขันวิชาการ
ประกวดร้องเพลงไทยประเภทขับ
ร้องเพลงลูกทุ่ง 

- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 

 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. นางสาววรรณพร  สุขทวี - ได้รับเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี  วันท่ี 16 ธันวาคม 
2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและ

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 



๕๖ 

 

ชือ่-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 

 
  2.6.2.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 2.11  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
   - ด้านวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลทุนเด็กดีของสังคม 
 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็น

ประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 
ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นนายกองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม

โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชนสู่การ
เป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น 
ID-Sign 2021 รุ่นท่ี 2 

- ธนาคารออมสิน และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 
 
 
 
- สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ

ไทย 
 

 
1. นายธนกร  พรายแสง 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

2. นางสาวพรไพลิน  ศึกขะชาติ 

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 



๕๗ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

3. นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์ 
4. นายอนุชา  แจ้งไข่ 
5. นางสาวอรสา  หอมเจริญ

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6. นายสุทิวัส  สะไกร 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี 

จังหวัดนนทบุรี วันท่ี 16 ธันวาคม 
2564 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

2. นายชัยพัฒน์  ทองจาด 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 
16-20 มกราคม 2565 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

1. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
2. นายกอบการ  เดชานุวัติ 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

3. นางสาวกนกพร  ฟังเรว็ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุน 
และเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
กิจกรรมงานส่ิงแวดล้อมศึกษา 
“GREEN & CLEAN โรงเรียนสีขาว 
ปีท่ี 4” ตามโครงการคลองสวย       
น้ าใส ระหว่างวันท่ี 12-13 
กุมภาพันธ์ 2565 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 
 -  ด้านทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวกนกพร  ฟังเรว็ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาการบัญชี 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร
เหรียญทอง การประกวดรักการ
อ่านภาษาไทย จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย (ปวช.) จากการ

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน



๕๘ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวพุทธินันท์ ภัทราจิรนนท์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เกียรติบัตรเหรียญทอง การ
ประกวดการพูดในท่ีสาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การ               
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ (ปวช.) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวกฤษณา  ศรีวิเศษ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวด
การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน (ปวส.) จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวมนสิชา  อินทร์แจ้ง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เกียรติบัตรเหรียญทอง การ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ        
ในงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 
- ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด

ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  จากการ

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย



๕๙ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
3. นางสาวชลดา  ค าเสม 
4. นางสาวสุจิตรา  ทาบัญศรี 
5. นางสาวอารีญา  วงศ์เสนา 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร
เหรียญเงิน ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ ระดับปวส. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
3. นางสาวชลดา  ค าเสม 
4. นางสาวสุจิตรา  ทาบัญศรี 
5. นายธนชาติ  สุจริตสถิตานนท์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวกัลยกร  อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

2. นายธนชาติ  สุจริตสถิตานนท์ 
3. นางสาวสุภานันท์  อุ่นคอย 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะ      
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
ระดับปวส. จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

1. นายรัตนชัย  ปูเต๊ะ 
2. นางสาวชัฎปภา พงษ์รชตะ 
3. นางสาวฐิตินันท์  บุญประดับ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.2สาขาวิชา
การตลาด 
 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร
เหรียญทอง ทักษะการน าเสนอ
ขายสินค้า ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี 

- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ

ทองแดง ทักษะการน าเสนอขาย
สินค้า ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. นางสาวกุลลดา  อินทรสูตร 
2. นางสาวตองจันทร์  มามีทรัพย์ 
3. นางสาวภัณฑิรา  กันต่าย 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การตลาด 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า 
ระดับปวช. จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายธนชาติ  สุจริตสถิตานนท์ 
2. นางสาวสุจิตรา  ทาบัญศรี 
3. นางสาวชลดา  ค าเสม 
4. นางสาวสุภานันท์  อุ่นคอย 
5. นางสาวกัลยกร อิศรางกูร ณ 

อยุธยา 
นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ ช่ือผลงาน “หมอน
ลูกแก้วสมุนไพรรักษาอาการแผล
กดทับ” จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายกอบการ  เดชานุวัติ 
2. นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
3. นางสาวอารีญา  วงศ์เสนา 
4. นางสาวณัฎฐวรรณ มุ่งอ้อมกลาง 
5. นางสาวเมธาวี  แก้วอ าพัน 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
อนุรักษ์พลังงาน ช่ือผลงาน 
“คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาด 
ส่ังการผ่านเครือข่ายสมาร์ทโฟน” 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
 
  

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 



๖๑ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวภวิกา  สุขประกอบ 
2. นางสาวดาราพร  ผลจันทร์ 
3. นายชนากรณ์  ภูวอง 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ  ช่ือผลงาน 
“แชมพูสมุนไพรไทย B&G”          
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นฟ้า 
2. นางสาวกนกพร คงมั่น 
3. นายณัฐกิตต์ิ ข ารัก 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ  ช่ือผลงาน 
“ครีมนวดสมุนไพรไทยแท้”  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายสุทิวัส สะไกร 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะ
วิชาการบัญชี ระดับปวช.          
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวณพัฒน์ชา กลีบพิพัฒน์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับปวช. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวเรมณฑนา  ศรีอุไร 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3สาขาวิชา
การบัญชี 

- ได้รับรางวัลเหรียญชมเชย ทักษะ
วิชาการบัญชี ระดับปวช. จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 



๖๒ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายปัญณวัฒน์  สนิทวงศ์ ณ 

อยุธยา 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. นายโสรัจจ์  ปิ่นเจริญ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา
พิมพ์ดีดไทย ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายกิตติพงศ์ สุขสว่าง 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. นายปฏิภาณ มีศรีเนตร 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 

3. นายธนวัฒน์ อัศวเรืองสุข 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา
พิมพ์ดีดไทย ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายสุรชัช  เป่ียมปฐม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบ้ืองต้น ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายพิพัฒน์  บรรดาศักดิ์ 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองต้น 
ระดับปวช. จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายวรวุฒิ  สาระภ ี
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบ้ืองต้น ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 



๖๓ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

1. นายกุลเดช  ตันลือนาม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
งานธุรกิจ ระดับปวช. จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายชัยวัฒน์  สิริไพบูลย์กาญจน์ 
2. นายวิศรุต  บรรเลง 
3. นายอิทธิพล  ยิ่งยง 

นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
ระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับ
ปวส. จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาววิมลสิริ  บุตรอิ่ม 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงาน
คอมพิวเตอร์ ระดับปวช. จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวอรสา  หอมเจริญ 
2. นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะ
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงาน
คอมพิวเตอร์ ระดับปวช. จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นางสาวเพชรา  แจ่มอิ่ม 
2. นางสาวอันธิกา  ศิริวงษ์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะ
โปรแกรมกราฟิกส์ ระดับปวช. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 



๖๔ 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายศุภกร  พรหมมา 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะ
โปรแกรมฐานข้อมูล ระดับปวช. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. นายโยเซพ  แซ่เจีย 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทักษะ
โปรแกรมฐานข้อมูล ระดับปวช. 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 
-  ด้านกีฬา 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นายนิติธร  โพธิ์ประดิษฐ์ 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3  
สาขาวิชาการตลาด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การ
แข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประเภท
ต่อสู้ รุ่น C ชาย น้ าหนัก 47-51 
กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 รอบ
คัดเลือกภาค 1 “ปทุมธานี
เกมส์” ระหว่างวันท่ี 20-30 
เมษายน 2565  

- จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 

 
ปีการศึกษา 2564  มีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับช้ันปวส.2 ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรีในสถานศึกษาภาครัฐ  ดังนี้ 
1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สอบเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          

พระนคร คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี-การบัญชีบริหาร จ านวน 4 คน คือ 
1.1 นางสาววันนิสา ส าอางกาย  
1.2 นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่   
1.3 นางสาวอ้อยใจ ค าพิลา 
1.4 นางสาวธิดา อินถา 

2. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สอบเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
สุวรรณภูมิ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จ านวน 1 คน คือ นายชุณนิรันดร์ แก้วปัญญา 



๖๕ 

 

3. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สอบเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) จ านวน            
2 คน คือ 

3.1 นางสาวนัชชานันท์ สุวรรณหงษ์ 
3.2 นางสาววรินทร ด้วงธิวงค์ 



   ๖๖ 
 

 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม    
 
 

 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน                 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา   



   ๖๗ 
 

 

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน รวมทั้ งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน            
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

 
 
 

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

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   

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

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 

 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

________________________________________________ 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ด้านความรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การด าเนินงาน 

1. วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้แก่
ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา  มีการประชุมเพื่อวางแผนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เกี่ยวกับวัน เวลา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการประเมินของแต่ละสาขาวิชา รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้โดยยึดประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เช่น การเชิญ
คณะกรรมการจากภายนอก ท าค าสั่งแต่งตั้ง เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ประกอบด้วยผู้แทนสถานประกอบการแต่ละสาขาวิชา และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาจากอาชีวศึกษาจังหวัด
นนทบุรี   

3. วิทยาลัยฯ มีการรักษามาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ได้ให้ผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และครูผู้ควบคุมการสอบทุกคน ได้รับการตรวจ ATK 
ก่อนเข้าห้องสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

4. หัวหน้าสาขาวิชาสรุปผลคะแนนสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ
ผู้เรียน ส่งให้ฝ่ายวิชาการตามวันที่ก าหนด เพื่อรายงานให้ผู้อ านวยการรับทราบ 

5. จัดพิมพ์วุฒิบัตรให้กับผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1) จ านวนผู้เรียน ระดับชั้นปวช.3 ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 158 คน  จากจ านวนผู้เรียนปวช.3 ทั้งหมด 181 คน 
       2) จ านวนผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 120 คน  จากจ านวนผู้เรียนปวส.2 ทั้งหมด 146 คน  
 รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน ผ่านการทดสอบ จ านวนรวม 278 คน 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : 1) ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  คิดเป็นร้อยละ 87.29 
       2) ผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  คิดเป็นร้อยละ 82.19 



๖๙ 

 

 ร้อยละของผู้เรียนปวช.3 และปวส.2 ที่ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 85.02  เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.1.3) ผลสะท้อน : จากการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ วิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดท าวุฒิบัตรให้กับผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน              
ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ 
การด าเนินงาน 

    วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
แนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด ำเนินงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศศูนย์บ่มเพำะฯ  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานรวมถึงประชุม
คณะกรรมการด ำเนินงำนศูนย์บ่มเพำะฯ 

2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
3. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำนกำรอบรม “กำรเขียน
แผนธุรกิจ” และโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำนกำรศึกษำดูงำน 

(2) จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำน
กำรอบรม “กำรเขียนแผนธุรกิจ” 

(3) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรและ
มอบหมำยหน้ำที่  

(4) ประชำสัมพันธ์โครงกำรและด ำเนินกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้
ควำมรู้เบ้ืองต้นในกำรประกอบธุรกิจและแนวทำงกำรเขียนแผนธุรกิจ ภำยใต้หลักสูตรที่ส ำนักมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำและวิชำชีพก ำหนด  

(5) ศึกษาดูงานสถานประกอบการ จ านวน 2 แห่ง คือ ส านักงาน           
สหมิตรการบัญชี และบริษัท จุลสิตศุ์ จ ากัด  

(6) แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามสาขาวิชาในการเขียนแผนธุรกิจและจัดให้มีครู
ที่ปรึกษาธุรกิจของแต่ละสาขาวิชาช่วยเหลือใหค้ าแนะน ากลุ่มธุรกิจ 

(7) หัวหน้าศูนยบ่์มเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ 
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4. การคัดเลือกแผนธุรกิจ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
 (๑) ท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวน 2 คน คือ คุณ

โสรญา  ลือยาม ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการส านักงานสหมิตรการบัญชี  และคุณภัทรพร สมพันธุ์  ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดบริษัท จุลสิตศุ์ จ ากัด รวมถึงครูจากภายในสถานศึกษา จ านวน 4 คน เพื่อ
ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ประเมินความเป็นไปได้แผนธุรกิจ  

 (๒) ผู้เรียนน าเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก           
แผนธุรกิจ  

 (๓) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  

 (4) จัดท าประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ 
5. การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
 (๑) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับ

การคัดเลือกซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้าของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
 (๒) คณะกรรมการด าเนินธุรกิจท าบันทึกข้อความเสนอผู้ บริหาร

สถานศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนในการด าเนินธุรกิจ  
 (๓) วิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติทุนในการด าเนินการธุรกิจ 
 (4) ผู้เรียนร่วมวางแผนด าเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ประกอบธุรกิจตามแผนธุรกิจร่วมกับครูที่ปรึกษาธุรกิจ เช่น เรื่องการจัดองค์การด้านต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ โดยก าหนดเป้าหมายและภารกิจ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การวางแผนด้านการตลาด ด้าน
การผลิต การวางระบบบัญชี เป็นต้น  

 (5) ด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 (6) จัดท าบัญชีและสรุปผลการด าเนินงานในรอบระยะที่ก าหนด  
 (7) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการธุรกิจในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบ            

ผลการด าเนินธุรกิจในระยะเวลาที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรงุ พัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 (8) ผู้เรียนเข้ารับการนิเทศ/ติดตามจากคณะกรรมการนิเทศในแต่ละ
เดือนเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินธุรกิจในระยะเวลาที่ผ่านมา 

 (9) ครูที่ปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอต่อหัวหน้า               
ศูนยบ์่มเพาะฯ  

 (10) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมรายงานและจัดท าสรุปเสนอต่อ              
ผูอ้ านวยการ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ระดับปวช. จ านวน 12 คน  ระดับปวส. จ านวน 13 คน 
รวมทั้งหมด 25 คน 
       2.  จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ระดับปวช. จ านวน 18 คน  ระดับปวส. จ านวน 13 คน  รวม
ทั้งหมด  จ านวน 31 คน 
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  มีการด าเนินธุรกิจ จ านวน 4 ธุรกิจ คือ  
 1) ร้าน BE GROWTH  เป็นธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบกราฟฟิก กำรออกแบบป้ำย
ไวนิล และงานบริการอื่น ๆ  มีผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน  8 คน  มีนายพัศพงศ์  เหลือจันทร์  เป็นผู้จัดการ
ร้าน   
 2) ร้าน ACC.Tree  เป็นธุรกิจแบบกิจการซื้อมาขายไป  มีผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 9 คน            
มีนางสาวอารีรัตน์  ตาดอยู่ เป็นผู้จัดการร้าน  
 3) M & K Bakery เป็นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่ เช่น ชิฟฟ่อน บรำวนี่ คุกกี้ เค้กส้ม และ
ชุดเบรก  มีผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 7 คน  มีนางสาวดารณี  ทับทิมไทย เป็นผู้จัดการร้าน 
 4) ร้ำน WAC Eggs Station เป็นธุรกิจจ ำหน่ำยไข่ไก่สด  มีผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 7 คน                 
มีนายโชติพงศ์  ขวัญอยู่เย็น  เป็นผู้จัดการร้าน 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผู้ เรี ย น ที่ ป ร ะ ส บ ค ว าม ส า เร็ จ สู่ ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 124.00  ส าหรับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน   เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  มีค่าคะแนน             
5 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

  1.1.3) ผลสะท้อน :  จากการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินธุรกิจทั้งหมด 3 ธุรกิจ ผลการด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระใน
สถานศึกษา ส าหรับในปีการศึกษา 2564 นี้  ได้ด าเนินธุรกิจเพิ่มอีก 1 ธุรกิจ คือ ธุรกิจร้าน WAC Eggs 
Station รวมเป็น 4 ธุรกิจ  ในส่วนของธุรกิจ ทุก ๆ ร้าน จะมีการแบ่งหน้าที่ในการท างานอย่างชัดเจน             
มีการประชุมชี้แจงการท างานในแต่ละหน้ำที่ ให้มีกำรท ำงำนที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมทั้งกำรแบ่งรำยได้
จำกกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน ท ำให้ผู้เรียนมีควำมมุ่งมั่น อดทน ในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงดี  

ในส่วนของร้ำน BE GROWTH  จะด ำเนินธุรกิจกำรออกแบบกรำฟิก กำรออกแบบป้ำย 
ไวนิล  และได้รับค ำชมเชยจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก  ร้ำน ACC.Tree  ด ำเนินธุรกิจขำยต้นไม้ผ่ำนทำง
ออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกผู้ขำยและผู้ซ้ือเป็นอย่ำงดี  ร้ำน M&K Bakery เป็นธุรกิจด้ำน 
Bakery ที่ผู้เรียนได้ลงทุนและผลิตสินค้ำเอง มีกำรวำงจ ำหน่ำยทั้งในและนอกสถำนศึกษำ มีกำรโปรโมท
ขนมทำงเพจ กำรรับออเดอร์สินค้า  และร้าน WAC Eggs Station ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายไข่ไก่สด 

ปีการศึกษา 2564 ผู้เรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ทั้ง 4 ธุรกิจ รวม 31 คน ได้รับความรู้/ประสบการณ์/การฝึกฝน
จากกระบวนการบ่มเพาะให้เป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระทุกคน  โดยมีผู้เรียนที่น าความรู้/
ประสบการณ์จากการบ่มเพาะไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ ดังนี้ 

- ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพระหว่างเรียน จ านวน 6 คน 
- ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 2 คน 
เมื่อวันที่ 6-14 กันยายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับ            

เกียรติบัตร  ได้เข้าร่วมน า แสดงเสนอผลงานการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจ าปีการศึกษา 2563 มีผลงานดีเด่น จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
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ทั้งนี้ยังได้มกีารประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะในด้านต่าง ๆ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 โดย
แบ่งเป็น 

- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ  4.47 ระดับความ             
พึงพอใจ  มาก 

- ด้านผู้ให้บริการ  ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ  4.54  ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.12  ระดับความพึงพอใจ  มาก 
- ด้านคุณภาพการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.46  ระดับความพึงพอใจ  มาก 

 
 โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 

 
1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การด าเนินงาน 
1. สาขาวิชามีการประชุมเพื่อวางแผนงานในการจัดการแข่งขันภายในสู่

ภายนอกและด าเนินกิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนผู้เรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด (อศจ.) ระดับภาค และระดับชาติ   

2. แต่ละสาขาวิชาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ 
เตรียมความพร้อมในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

3. มีการประชาสัมพันธ์โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน 
และผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนที่สนใจ และต้องการแสดงความสามารถของตัวเองเข้า
แข่งขัน 

4. ครูผู้รับผิดชอบแต่ละสาขาวิชา ฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนที่จะเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก 

5. มีเอกสารสรุปการรายงานผลการแข่งขันแต่ละประเภทการแข่งขัน และ             
ผลรางวัลที่ได้รับต่อผู้อ านวยการ 

   1.2.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้   
   ระดับสถานศึกษา ผู้เรียนได้รับรางวัล จ านวน 76 คน  มีการแข่งขัน
ทั้งหมด 17 รายวิชา คือ 1) วิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 2) วิชาทักษะคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับปวช. 3) วิชาทักษะโปรแกรมกราฟิก ระดับปวช. 4) วิชาทักษะโปรแกรม
ฐานข้อมูล ระดับปวช. 5) วิชาทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 6) วิชาทักษะ
โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2015 ระดับปวช. 7) วิชาทักษะการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับปวช. 8) วิชาทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับปวส. 9) วิชาการ
น าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับปวช.  10) วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ปวส. 11) วิชาทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” 12) วิชาทักษะการ
บัญชี  ระดับปวช. 13) การแข่งขันรักการอ่ าน (ภาษาไทย)  14) การขับร้องเพลงไทยลู กทุ่ ง                 



๗๓ 

 

15) การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ “English Public Speaking” 16) การแข่งขัน
การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ “English Demonstration Contest” 17) การแข่งขันการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาจีน 
   ระดับจังหวัด ผู้เรียนได้รับรางวัล  จ านวน 14 คน  มีการแข่งขันทั้งหมด 
6 รายวิชา คือ 1) วิชาการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับปวช. 2) วิชาทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 3) วิชาทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing 
Plan” 4) การแข่งขันรักการอ่าน (ภาษาไทย) 5) การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 6) การแข่งขันการพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ “English Public Speaking” 
   ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ผู้เรียนได้รับรางวัล 
จ านวน 3 คน มีการแข่งขัน 1 รายวิชา คือ วิชาการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”  
ส าหรับการแข่งขันรักการอ่าน (ภาษาไทย) เข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล 
   ระดับชาติ ผู้เรียนได้รับรางวัล  จ านวน 34 คน มีการแข่งขันทั้งหมด 14
รายวิชา คือ 1) วิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 2) วิชาทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ ระดับปวช. 3) วิชาทักษะโปรแกรมกราฟิก ระดับปวช. 4) วิชาทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล 
ระดับปวช. 5) วิชาทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 6) วิชาทักษะการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับปวช. 7) วิชาทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับปวส. 8) วิชาการ
น าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับปวช. 9) วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
ปวส. 10) วิชาทักษะการบัญชี ระดับปวช. 11) การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 12) การแข่งขันการกล่ าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับปวช.  13) การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับปวช. 14) การ
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับปวส. 
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : 1 ) ผ ล ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ ร ะ ดั บ
สถานศึกษา 
     ระดับเหรียญทอง  จ านวน 14 เหรียญ 
     ระดับเหรียญเงนิ  จ านวน  33 เหรียญ 
     ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน 29 เหรียญ 
       2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด 
     ระดับเหรียญทอง  จ านวน 6 เหรียญ 
     ระดับเหรียญเงิน   จ านวน 8 เหรียญ 
       3) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค           
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

   ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน 3 เหรียญ 
       4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 
     ระดับเหรียญทอง  จ านวน 10 เหรียญ 
     ระดับเหรียญเงิน  จ านวน 10 เหรียญ 
     ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน 8 เหรียญ 
     ระดับชมเชย จ านวน 6 เหรียญ 
  การด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนดและมีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 4 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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   1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เป็นเกียติบัตรการแข่งขันระดับชาติ  ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติ
บัตรรวม 32 เหรียญ ในปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติบัตรรวม 34 เหรียญ ซึ่งมีจ านวนผู้ เรียนได้รับ
รางวัลเพิ่มข้ึน  ทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลทุกคน สามารถน าเกียรติบัตรที่ได้รับตั้งแต่ระดับ
ภาคขึ้นไป  มาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนค่าเล่าเรียนกับทางวิทยาลัยฯ ในภาคเรียนถัดไปได้ และมี
โอกาสได้รับเกียรติบัตรในโครงการ WAC Pro Academy อีกด้วย 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก 
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

 
 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
การด าเนินงาน 

    วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบการดูแลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ดูแลผู้เรียน ดังนี้ 

1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการ
ออกกลางคัน ท าให้ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  โดยเริ่มจัดท าโครงการตั้งแต่             
ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการน าระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการศึกษาเล่า
เรียน รวมทั้งมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้เรียนและครูมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการ
ออกกลางคัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย
กิจกรรมและงำน คือ 

1.1  กำรมอบหมำยหน้ำที่และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูที่ปรึกษำ 
  โดยครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนในคาบโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

เพื่อดูแลและแนะแนวผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม รวมถึงผลกระทบภายใน
ครอบครัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  รวมทั้งติดตำมกำรขำดเรียน มำสำย หนีเรียน 
หรืออื่น ๆ  ซึ่งครูที่ปรึกษำจะต้องท ำบันทึกกำรติดตำมกำรขำดเรียน หนีเรียน มำสำย หรืออื่น ๆ ส่งให้แก่
ผู้อ ำนวยกำรเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ 

1.2  กำรเย่ียมบ้ำนผู้เรียน 
 โดยครูที่ปรึกษำเดินทำงไปเยี่ยมบ้ำน บ้ำนเช่ำ ที่อยู่อำศัยของ

ผู้เรียนได้ตำมควำมเหมำะสม หรือจะมีกำรพบปะ/สัมภำษณ์ผู้ปกครอง ผ่ำนระบบออนไลน์ก็ได้ พร้อมกับท ำ
บันทึกในแบบบันทึกกำรเย่ียมบ้ำนผู้เรียนส่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำร 



๗๕ 

 

1.3  งำนมอบทุนกำรศึกษำ  
 วิทยำลัยฯ มีกำรจัดหำทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนที่ประสบปัญหำ

กำรเงิน/ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรศึกษำและเป็นขวัญก ำลังแก่ผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษำ
คัดเลือกผู้เรียนตำมคุณสมบัติส่งมำให้คณะกรรมกำรฯ เพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนกำรศึกษำจำกบุคคล ชุมชน 
มูลนิธิ หน่วยงำน/สถำนประกอบกำร เป็นรำยบุคคล 

1.4  งำนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
 ครูที่ปรึกษำศึกษำรำยงำนผลกำรเรียนของผู้เรียน และให้

ผู้เรียนที่มีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์มำพบ เพื่อให้ค ำแนะน ำและช่วยแก้ปัญหำ ท ำให้ผู้เรียนมีก ำลังใจในกำร
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เพิ่มมำกขึ้น 

1.5  กำรตรวจสำรเสพติดผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ยังคงมีการด าเนินงานป้องกันสารเสพติดในผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมให้
ความรู้ โครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน เรื่องยาเสพติด โดยวิทยากรจาก สภ.บางใหญ่ และตัวแทนนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมอบรม , การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด , การเผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด
ผ่านไลน์กลุ่มผู้เรียน และเพจของวิทยาลัย , การให้ผู้เรียนจัดท าหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด และการตรวจสาร
เสพติดผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 

2. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อปรับพฤติกรรมและชี้แจงกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ ผ่าน Facebook Live เพจของวิทยาลัยฯ  

3.  มีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ โดยครูที่ปรึกษาพบ          
ผู้เรียนในที่ปรึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ เช่น ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ห้องเรียน กลุ่มไลน์
ผู้ปกครอง  เพื่อดูแลพฤติกรรมและให้การอบรมผูเ้รียนทุกวัน 

4.  มีการด าเนินงานกิจกรรมให้ผู้ เรียนสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ โดยร่วมมือกับโรงเรียนสอนขับรถ อ้อ ไดรเวอร์ นนทบุรี 
   1.1.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.3                   
และปวส.2  รวมทั้งหมด 228 คน 
     ระดับชั้นปวช.3  จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 228 คน จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 123 คน 
     ระดับชั้นปวส.2 จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 178 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 105 คน 
 จ านวนผู้เรียนแรกเข้าระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 รวมทั้งหมด 406 คน 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.3  และปวส.2      
คิดเป็นร้อยละ 56.16 

     ระดับชั้นปวช.3  มีผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.95 
     ระดับชั้นปวส.2  มีผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.99 
 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 2 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ปาน
กลาง 
   1.1.3) ผลสะท้อน :  ปีการศึกษา 2563 มี ผู้ ส า เร็จการศึกษา
ระดับชั้นปวช.3 จ านวน 165 คน และระดับชั้นปวส.2  จ านวน 119 คน  รวมทั้งหมด 284 คน                 
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ปีการศึกษา 2564  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.3 จ านวน 123 คน และระดับชั้นปวส.2  จ านวน 
105 คน  รวมทั้งหมด 228 คน   
 ทั้งนี้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  และลดปัญหาการออกกลางคัน  ด าเนินการโดย ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจ าห้องเรียนเพื่อช่วยดูแลผู้เรียนที่รับผิดชอบ
ในทุกเรื่อง เช่น พฤติกรรมการมาเรียน ผลการเรียน ปัญหาครอบครัว รวมถึงปัญหาที่ส าคัญมาก ๆ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ปัญหาทางด้านสุขภาพของ
ผู้เรียนและสมาชิกในครอบครัว  โดยจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูมทุกสัปดาห์ และจัดให้ครูที่ปรึกษามีวิชาสอนใน
ห้องเรียนของตนเองด้วย  เพื่อที่จะได้พบปะพูดคุยกับผู้เรียนได้อย่างสม่ าเสมอ  ถ้าพบปัญหาสามารถโทร
แจ้งประสานงานกับผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ ได้ทันที 
 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  ยังมีความ
รุนแรงอยู่  ในปีการศึกษา 2564  จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านทาง Facebook Live เพจ
ของวิทยาลัยฯ  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และผู้เรียนเข้าร่วมรับฟังนโยบายทางด้านการจัดการเรียน
การสอนและกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ จากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก   
  ทั้งมีนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบัน ในการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวช.1 โดยมอบ
ทุนการศึกษาชื่อ “กองทุนวานิช”  เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา ทั้งยังมี
ทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และฐานะทางครอบครัวยากจน หรือขัดสน
ไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายในการเรียนอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานภายนอก และผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงมีทุน
อาหารกลางวันให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงส่งผลท าให้ผู้ปกครองให้การยอมรับในการดูแลและ
แนะแนวผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่ง และสถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไปศึกษาต่อ ที่มีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระ ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22  
 รวมถึงมีจ านวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 เพิ่มขึ้น ดังนี้ ปีการศึกษา 
2562 มีจ านวนผู้เรียนเข้าศึกษาต่อรวมจ านวน 371 คน  ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนผู้เรียนเข้าศึกษา
ต่อรวมจ านวน 395 คน  และปีการศึกษา 2564  มีจ านวนผู้เรียนเข้าศึกษาต่อรวมจ านวน 402 คน 
แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองให้ความไว้วางใจต่อการดูแลผู้เรียนของวิทยาลัยฯ จึงส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อ
จ านวนมากขึ้นทุกปี 
  
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
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1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่า และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนคี คนเก่งและมีความสุข  โดยการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี แต่เนื่องจากในปีนี้ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จึงท าให้การด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมมีการจ ากัด
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ส่งผลกระทบท าให้จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีจ านวนน้อยลง 
   1.2.1) เชิงปริมาณ  : 1)  ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่        
พึงประสงค์  ระดับชั้นปวช.1-3  จ านวน 577 คน  จากจ านวนผู้เรียน จ านวน 663 คน  
       2)  ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่        
พึงประสงค์  ระดับชั้นปวส.1-2 จ านวน 233 คน จากจ านวนผู้เรียน จ านวน  320 คน   
 รวมจ านวนผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
จ านวน  810 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 983 คน    
 ผลจากการด าเนินงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ที่จัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มีจิตสาธารณะให้บริการด้านวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน                 
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : 1) ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่            
พึงประสงค์หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท.  ระดับชั้นปวช.1-3  ร้อยละ 87.03 
       2) ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่            
พึงประสงค์หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท.  ระดับชั้นปวส.1-2  ร้อยละ 72.81 
 ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  คิดเป็น            
ร้อยละ 82.40  การด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนดและมีผลการประเมินตามข้อ 4 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 4 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   1.2.3) ผลสะท้อน : ทางวิทยาลัยฯ ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ทุก ๆ ปีอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้เรียน จ านวน 7 คน ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
 1. นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่  ด ารงต าแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
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 2. นายธนกร  พรายแสง ด ารงต าแน่ง กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
 3. นางสาวพรไพลิน  ศึกขะชาติ  ด ารงต าแน่ง กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
 4. นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์  ด ารงต าแน่ง กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
 5. นายสุทิวัส  สะไกร ด ารงต าแน่ง กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
 6. นายอนุชา  แจ้งไข่ ด ารงต าแน่ง กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
 7. นางสาวอรสา  หอมเจริญ ด ารงต าแน่ง กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
 ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ  ได้ส่งครูที่ปรึกษาและผู้เรียนเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ จังหวัด
ระยอง  ซึ่งนางสาวเมทิตา ม่วงอยู่ ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคอีกด้วย 
 ทางวิทยาลัยฯ ได้คะแนนประเมินฯ สูงสุดของแต่ละสถานศึกษา (ขนาดเล็ก) ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด อยู่ในระดับเหรียญทอง  และได้รับการประเมินกิจกรรมองค์การอวท. ระดับภาค ได้รับเกียรติบัตร
เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับรางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 การด าเนินงานโครงการ WAC Pro Academy เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในด้านการท างานแบบมืออาชีพ จ านวน 8 ด้าน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีผู้เรียนได้รับการเสนอชื่อจาก
ครูที่ปรึกษา ให้เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ  โดยผ่านการประเมิน
จากทางคณะกรรมการระดับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาขาวิชา มีผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรใบใหญ่ตรง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2  จ านวน 2  คน  คือ นายสุทิวัส สะไกร 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี  และนางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
สาขาวิชาการตลาด 
 ทั้งนี้ จากการที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดีมาโดยตลอด จึงส่งผลท าให้ผู้เรียนของ
วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ระดับปวช. และปวส.  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 -
2559 และปีการศึกษา 2561-2563 รวมทั้งหมด 10 คน จากสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  
และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   
(1) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรมท าบุญตักบาตรและกิจกรรมปันอิ่มปันสุข) 
(2) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
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(3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 
(4) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
(5) กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 
(6) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
(7) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) 

2. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
(2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

3. ด้านการกีฬาและนันทนาการ  
(1) โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมคริสต์มาส) 
(2) โครงการประกวดร้องเพลง 
(3) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมลอยกระทง) 
(4) โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 

4. ด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
(1) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
(2) โครงการประหยัดและออม 
(3) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
(4) โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (108 อาชีพ) 

5. ด้านการท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มีจิตสาธารณให้บริการด้านวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน                 
(1) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนทุกสาขาวิชา 
(2) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรมปันอิ่มปันสุข) 

6. โครงการอบรม/แข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
พระราชทาน 

7. งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน 
8. งานส่งเสริมความสามารถพิเศษดีเด่นของผู้เรียน 
9. งานการแข่งขันนักเรียน นักศึกษารางวัลลูกกตัญญูต่อแม่อย่างสูง     
10. กิจกรรมตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
11. โครงการ WAC Pro Academy 

 
1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และความพึงพอใจของตลาดแรงงาน 
ดังนี้ 

1) มีการส ารวจผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว มีงานท าในสถานประกอบการ  
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยฝ่ายวิชาการ จะส ารวจในวันที่ผู้เรียนมารับเอกสาร            
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ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1)  ให้กรอกแบบส ารวจการมีงานท า  ศึกษาต่อ และข้อมูลประวัติส่วนตัว             
ณ ปัจจุบัน  เพื่อการติดตามข้อมูลในอนาคต 

2) เจ้าหน้าที่งานติดตามนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษา และส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ไปยังสถานศึกษา
ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ สถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และให้ส่งแบบประเมินดังกล่าวกลับคืนวิทยาลัยฯ 

3) มีการแนะแนวศึกษาต่อ จัดหางานแก่ผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษาใช้เป็น
ข้อมูลในการศึกษาต่อ และท างานในสถานประกอบการ หรือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัว โดย
ให้สถานศึกษาภายนอก แนะแนวการศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ 

4) ครูที่ปรึกษาสร้างกลุ่มไลน์ (Line) ของผู้เรียนในที่ปรึกษาและชี้แจงให้
ผู้เรียนในที่ปรึกษาทราบถึงความส าคัญในการแจ้งหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดตามข้อมูลของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 

6) มีการด าเนินการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง เพื่อ
ฝึกทักษะประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาชีพ 
   1.3.1) เชิงปริมาณ  : 1)  จ า น ว น ผู้ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ว ช .3                   
ในปีการศึกษา 2563  มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน  10 คน  
ประกอบอาชีพอิสระ 4 คน หรือศึกษาต่อ จ านวน  124 คน  รวมทั้งหมด  138 คน 
       2)  จ า น ว น ผู้ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ว ส .2                   
ในปีการศึกษา 2563  มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน  35 คน 
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  5 คน  หรือศึกษาต่อ จ านวน  45 คน  รวมทั้งหมด  85 คน 
 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ในปีการศึกษา 2563 ที่มีงานท า ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ จ านวน  223 คน จากจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 284 คน  
   1.3.2) เชิงคุณภาพ  : 1) ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 ในปีการศึกษา 
2563 มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ  
คิดเป็นร้อยละ 83.64 
       2) ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส.2 ในปีการศึกษา 
2563 มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ  
คิดเป็น     ร้อยละ 71.43 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 78.52  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 4 คะแนน ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

   1.3.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ยกย่องคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและมีความต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ  โดยดูจากผลการประเมินความพึงพอใจ ทั้ง ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ของผู้ส าเร็จ
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การศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2  มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับคะแนนดี แบ่งแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

 (๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.44  และระดับปวส.2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.03 

 (๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.38  และระดับปวส.2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.92 
 (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 ค่าเฉลี่ยความ              
พึงพอใจเท่ากับ 4.68  และระดับปวส.2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.13 
 สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการการจัดการศึกษา เข้า
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้                
แอพพลิเคชัน Google Meet  ได้แก่   

1) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
3) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
4) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ในส่วนของบันทึกข้อตกลงมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรปริญญาตรี  โดยให้โควตา 
จ านวน 1 คนต่อปี คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ซึ่งทุก ๆ ปี ทางวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกนักศึกษา
ระดับชั้นปวส.2 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เพื่อเข้ารับทุนกำรศึกษำภำยใต้
โครงกำรทุนสถำบันเครือข่ำยวิชำชีพ ประจ าปี 2565  และในปีการศึกษา 2564 นี้ ได้คัดเลือกนายธนกร  
พรายแสง  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาลัย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

2) จุดเด่น 
1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติทุกปี    
2. สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการ

จัดการบูรณาการในรายวิชาตามตารางสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อแป็นการสร้างความตระหนัก
และเพิ่มความรู้ทางทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  ส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและ
ตลาดแรงงาน 

3. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นอย่างดี รวมทั้งในด้านการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามบริบทของสถานศึกษา  
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3) จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาปลูกฝังให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีเจตคติที่ดีในการออกไปเป็น

ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น  
2. พัฒนาให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชามีทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนดให้สูงขึ้น   
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

-- 
 

4.2 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ ได้น ามาตรฐานอาชีพ (จัดท าขึ้นร่วมกับสถานประกอบการ) หรือ

มาตรฐานสมรรถนะตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพไปพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ แล้วจัดท าเป็นหลักสูตร
ตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่มีการรับระดับความรู้ ความสามารถ หรือระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ที่ผ่านประเมินตามข้อก าหนดของมาตรฐานอาชีพนั้น ๆ  ผู้สอนมีการก าหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และรายละเอียดของรายวิชา   
   1.1.1) เชิงปริมาณ  : มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  และได้มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ระดับปวช. 
จ านวน 2 สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชา 4 สาขาวิชา  และในระดับปวส. จ านวน 4 ส าขาวิชา จาก
จ านวนสาขาวิชา 4 สาขาวิชา  รวม 6 สาขาวิชา จากจ านวนทั้งหมด 8 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 75.00 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประ เมิ นการพัฒ นาหลั กสู ต รฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนดและมีผลการประเมินตามข้อ 
1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ            
ยอดเย่ียม 
   1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีผลงานที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด จ านวน 14 คน  ระดับภาค จ านวน 3  คน  และระดับชาติ จ านวน  
34  คน และยังมีผลงานของผู้เรียนในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ จ านวน 16 คน ผลงาน 4 ชิ้นงาน  น าไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชน และระดับสถานศึกษา
ภายนอก  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน
ตะลุมพุก  รวมทั้งมีผลการประเมินผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ใน
ระดับยอดเย่ียม และมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเย่ียมอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทาง
สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบได้อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายนอก 
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

 
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
การด าเนินงาน 
ทางวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการ 
1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการ 
2. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
3. น าหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ได้พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ           

ไปใช้จัดการเรียนการสอน 
4. จัดท าแผนการเรียนรู้และวางแผนกิจกรรมตามค าอธิบายรายวิชาที่เพิ่มเติม 
5. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง 
   1.2.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ระดับ
ปวช. มีจ านวน 2 สาขาวิชา จากจ านวน  4 สาขาวิชา  ระดับปวส. จ านวน  4 สาขาวิชา จากจ านวน                  
4 สาขาวิชา    
 จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งระดับปวช. และปวส. จ านวน  6  สาขาวิชา  
จากจ านวน 8  สาขาวิชา 
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 
75.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 4 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน            
สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในด้านความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและศึกษาต่อ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวส.2 สอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาล ดังนี้ 
     1) นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สอบเข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี-การบัญชีบริหาร จ านวน 
4 คน คือ 

1.1 นางสาววันนิสา ส าอางกาย  
1.2 นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่   
1.3 นางสาวอ้อยใจ ค าพิลา 
1.4 นางสาวธิดา อินถา 
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     2) นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สอบเข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จ านวน 1 คน คือ            
นายชุณนิรันดร์ แก้วปัญญา 
     3) นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเน่ือง)  จ านวน 2 คน คือ 

3.1 นางสาวนัชชานันท์ สุวรรณหงษ์ 
3.2 นางสาววรินทร ด้วงธิวงค์ 

 นอกจากนี้งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนยังได้รับรางวัลในระดับชาติเป็นประจ าทุกปี  
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครู 
2. งานการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 

 
 4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา เกี่ยวกับวิธีการสอน กิจกรรมการ
สอน การวัดผลและประเมินผล และวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาเพื่อแบ่งหน่วยการเรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ 

2. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอนในแต่ละภาคเรียน 
พร้อมทั้งเขียนบันทึกหลังการสอนทุกสัปดาห์ ส่งฝ่ายวิชาการ โดยแบ่งหน่วยการเรียน ทั้งหมด 18 สัปดาห์ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ในหลักสูตร 

3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมืออุปกรณ์  และ
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายตามแบบ ฝว.13 

5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดกิจกรรมที่หลากหลาย 
6. หัวหน้าสาขาวิชามีหน้าที่ตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครู

ในสาขาวิชาทุกรายวิชาที่สอนอย่างสม่ าเสมอ 
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7. เมื่อสิ้นภาคเรียนในทุก ๆ ปีการศึกษา ก าหนดให้ครูผู้สอนส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้คณะกรรมการตรวจโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า เพื่อประเมินและสรุปผลเสนอ
ผลการประเมินให้ผู้อ านวยการรับทราบ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ  : ครูผู้สอนมีการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 81.25 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนดและมีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
   1.1.3) ผลสะท้อน :  ท า ง ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร ไ ด้ ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการจัดท าแผนการสอนล่วงหน้า หรือแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งมีผลการประเมินเป็นรายบุคคลและมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี ถึงดีมาก ส าหรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในปีการศึกษา 2564             
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                    
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจัดการเรียน
การสอนแบบ Online ผสมกับ Onsite แต่ทั้งนี้ผู้สอนแต่ละคนได้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีคุณภาพ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานการตรวจประเมินโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า 
2. งานนิเทศการสอน 

 
1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ครูผู้สอนมีการส ารวจผู้เรียนก่อนท าการสอนเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ 

ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
2. ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนให้มี

ความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน โดยใช้สื่อการสอนที่เข้าใจง่าย และไม่น่าเบ่ือ 
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนให้ทุกสาขาวิชาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มทักษะในการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

4. มีการเขียนบันทึกหลังการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา เพื่อ
บันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนในชั่วโมง จะได้น ามาใช้ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 



๘๖ 

 

   1.2.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีจ านวน 27 คน จากครูทั้งหมด 
32 คน 
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 84.38  เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
   1.2.3) ผลสะท้อน : การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีการด าเนินงานโดยครูที่
ปรึกษารายงานผลการเรียน และให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า และเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 มาพบเพื่อเขียน
แบบสอบประวัติเพื่อการแนะแนวและให้ค าแนะน า/ช่วยแก้ปัญหา จึงท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น จากผู้เรียนจ านวน 90 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22 รวมถึง
สังเกตได้จากผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ เป็นจ านวนมาก มีผลงานของผู้เรียนในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชน และมีผลการประเมินผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ในระดับยอดเยี่ยม รวมทั้งมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดบัยอดเยี่ยมอีกด้วย 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานการตรวจประเมินโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า 
 

1.3) การจัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน 
1) วิทยาลัยฯ มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนให้มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่

สอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ก าหนดนโยบายให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา เสนอ

ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาตามล าดบัข้ันก่อนเปิดภาคเรียน และก าหนดการเรียนการสอน 18 สัปดาห์/ภาคเรียน 
หรือ 180 วันต่อปี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ในหลักสูตร  และฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้ก าหนดวัน
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละภาคเรียน 

3) ก าหนดนโยบายให้ครูทุกคนจัดท าผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1  
รายวิชาต่อปี และเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น รวมถึงวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูผู้สอนส่ง
งานวิจัยในชั้นเรียนเข้าประกวดกับหน่วยงานภายนอกทุกปี และได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ  

4) วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา  

5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงการสอนและแผนการสอนล่วงหน้า 
โดยให้คณะกรรมการฯ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูปีละ 2 รายวิชา มีการประเมินเมื่อสิ้นสุด             
ปีการศึกษา พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้ผู้อ านวยการทราบ 

6) มีการรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกรายวิชา 



๘๗ 

 

   1.3.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 32 คน 
       2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาที่สอน จ านวน 23 คน 
       3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 27 คน 
       4. จ านวนครูที่ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 31 คน 
       5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 17 คน 
   1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน             
คิดเป็นร้อยละ 81.25  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.3.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งมีผลการประเมินเป็นรายบุคคลและมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก และครูผู้สอนได้
ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน เข้าประกวดของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี              
มีครูผู้สอนจ านวน 4 คน  ได้รับการประเมินผลงานในระดับดีมาก  1 คน ระดับดี 3 คน    
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครู 
2. งานนิเทศการสอน 

 
1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การด าเนินงาน 
1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้            

มีความปลอดภัยและมีความสุข 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด เกิดทักษะชีวิต และทักษะการท างาน 
3) อบรมนิสัยให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังด้านความเป็นประชาธิปไตย  ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ                
ที่สถานศึกษาก าหนด 

4) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดท าและ
ใช้สารสนเทศดูแลช่วยเหลือได้แก่พูดคุยกับผู้เรียนโดยตรง ส่งข้อมูลผ่านทางไลน์ ติดต่อทางโทรศัพท์ 

5) มีโครงการและจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ได้แก่ 
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เล่นเกมส์ กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 

6) มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม  google classroom Line VDO สอนผ่าน Classroom google From 



๘๘ 

 

Edpuzzle google meet และการท างานใน google sheet คลิปวีดีโอใน Youtube  โปรแกรม Power 
point โปรแกรม work โปรแกรม Excel และส่งข้อมูลผ่าน Gmail 
   1.4.1) เชิงปริมาณ  :  1. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
จ านวน 31 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 32  คน  คิดเป็นร้อยละ 96.88 
       2. ครูที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ า
ชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 31 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 32  คน  คิดเป็นร้อยละ 
96.88 
       3. ครูที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จ านวน 31 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 32  คน  คิดเป็นร้อยละ 
96.88 
       4. ครูที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการเรียน จ านวน 31 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 32  คน  คิดเป็นร้อยละ 96.88 
       5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
ด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จ านวน 31 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 32  คน  คิดเป็นร้อยละ 96.88 
   1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้น
เรียนคิดเป็นร้อยละ 96.88 จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 32 คน  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่า
คะแนน 5 คะแนน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามอบหมายหน้าที่ ให้ครูที่ปรึกษา
บันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในสมุดบัญชีเรียกชื่อนักเรียน ทุกห้อง ทุกระดับชั้น  มีการมอบหมายหน้าที่
การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาอย่างชัดเจน ผู้ เรียนพบครูที่ปรึกษาในชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูมทุกสัปดาห์
รูปแบบ Online  และเยี่ยมบ้านของผู้เรียนทุกภาคเรียน แบบ Online  ผ่าน Application Google Meet 
หรือรูปแบบ Online ประเภทอื่น ๆ  มีการติดตามการมาสาย ขาดเรียน และหนีเรียนของผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ โดยในปีการศึกษา 2563  
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.21 ในปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 จะเห็นว่าผลการประเมินของครูที่ปรึกษาสูงข้ึนมาก 
 ด้านการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน ทางสถานศึกษาได้มอบหมายให้ครู บุคลากรทางการศึกษา               
ได้ร่วมกันพิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ภายใต้โครงการ WAC Pro 
Academy ซึ่งมอบให้แก่ผู้เรียนที่มีความเป็นมืออาชีพทั้งหมด 8 ด้าน คือ 1) ความเป็นมืออาชีพด้านความ
ตรงต่อเวลา  2) ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ 3) ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัตกรรม    
4) ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ 5) ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้น า 6) ความเป็นมืออาชีพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม  7) ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ 8) ความเป็นมืออาชีพด้าน          
จิตอาสา เป็นประจ าทุกภาคเรียน  ในปีการศึกษา 2564  ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตร WAC Pro Academy 
ทั้งหมด 260 คน รวมเกียรติบัตรทั้งหมด 658 ใบ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ 
2. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 



๘๙ 

 

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
การด าเนินงาน 
1) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทั้ง

ในรูปแบบของการอบรม การประกวดและการแข่งขันทั้งรูปแบบ Online และ Onsite 
2) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ในการพัฒนา

ตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และส่งเสริมให้ครูน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยให้มีการเขียนสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 

3) มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1.5.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเอง
และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 27 คน  
       2. จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
12 ชั่วโมงต่อป ีจ านวน 25 คน 
       3. จ านวนครูที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 28 คน 
       4.  จ านวนครูที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 19 คน 
       5. จ านวนครูที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ จ านวน  7 คน 
   1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ครูผู้สอนที่ ได้รับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 66.25  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 3 คะแนน ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพ ดี 
   1.5.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียน ผู้ปกครองให้การยอมรับต่อสมรรถนะ
ของครูผู้สอน เน่ืองด้วยสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรมเทคนิควิธีการสอน อบรมทักษะความรู้ตามสาขาที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ผ่านรูปแบบ Online  โดยครูผู้สอนมีจ านวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  และยังมีการจัดอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาที่
เกี่ยวข้องภายในเป็นประจ า ทุกปี  ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษายังได้รับเกียรติบัตรจากการอบรมทั้ง
ภายในและหน่วยงานภายนอกเป็นหลักฐานรับรองที่เชื่อถือได้ 
  ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และได้น าผลงานจากการ
พัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์วิชาญ  โพธิสิทธิ์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชา
การตลาด  มีผลงานทางวิชาการที่อาจารย์ได้เขียนข้ึน  ประเภท หนังสือเรียนระดับอาชีวศึกษา ที่ตีพิมพ์กับ
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด  และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว  สามารถน ามาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ จ านวน 2 วิชา ได้แก่ 

1) วิชากฎหมายพาณิชย์  รหัสวิชา 20001-1005  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นปวช.3                  
ทุกสาขาวิชา 

2) วิชาจริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20204-2009 ส าหรับผู้เรียน
ระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 



๙๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. งานเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ในช้ันเรียน 
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงของ

สถานศึกษา  ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสถานศึกษา ดังนี้  
1) มีจุดปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังทุกอาคาร ท าให้ครูผู้สอนสามารถใช้

งานอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนได้สะดวก ส่งเสริมทักษะและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน

การอสน โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ไว้ประจ าห้องเรียนเพื่อความสะดวก
ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตใน
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ขัดข้อง 

4) มีการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
   1.6.1) เชิงปริมาณ  : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 32 ห้อง  จากจ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการทั้งหมด                  
32 ห้อง  
   1.6.2) เชิงคุณภาพ  : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของสถานศึกษา  จ านวน 6 วงจร  วงจรที่ 1 ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps วงจร
ที่ 2 ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps  วงจรที่ 3  ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps. วงจรที่ 4 ความเร็ว 
1 ,000/1 ,000 Mbps. วงจรที่  5 ความเร็ว 1 ,000/1 ,000 Mbps.  และวงจรที่  6 ความเร็ว 
1,000/1,000 Mbps. เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   1.6.3) ผลสะท้อน : การจัดการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ทางฝ่ายบริการการศึกษาจะมีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในด้านนี้ทั้งจากครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้เรียนที่ใช้บริการสถานที่และใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกปีการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยจากการ
ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ทาง
สถานศึกษายังได้มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 



๙๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 

 
 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ   ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ  ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
การด าเนินงาน 
1. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบดูแล บริหาร
จัดการ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

3. มีระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงาน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน คือ  
 2.1)  ข้อมูลทั่วไป 
 2.2)  ข้อมูลผู้เรียน 
 2.3)  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4)  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
 2.5)  ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 2.6)  ข้อมูลครุภัณฑ์ 
 2.7)  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 2.8)  ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 2.9)  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา               
มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และ
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนดและ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลายทันสมัย และเป็นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Wanich Database  ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่เหมาะส าหรับการบริหารงานที่ครอบคลุมการท างานทุกฝ่ายภายในองค์กร ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านผู้เรียน ด้านบุคลากร  ด้านผลการเรียน  ด้านการเงิน  และยังใช้ระบบ Google Clound  หรือ 
Google Drive File Stream เก็บข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรทุกคน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ
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อินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ลดขั้นตอนในการท างาน 
ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล บุคลากรทุกฝ่าย สามารถดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ได้ทันทีโดยง่ายและสะดวก             
จึงท าให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ส่งผลให้ระบบงานบริหารภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา  
   1.1.3) ผลสะท้อน : ทางสถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีความทันสมัย สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน ท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง  มีการตรวจสอบข้อมูลและแบ่งระดับการใช้งานของฐานข้อมูลที่ชัดเจน มีการเผยแพร่
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภทผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ  รวมทั้งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายใน
สถานศึกษา มีการใช้โปรแกรม Microsoft Office  รวมถึงโปรแกรมส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้  ซึ่งจำกผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารงานระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดี 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 
 

1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) มีการด าเนินงานโครงการรักษ์สิ่ งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
Zero Waste School ในทุกปีการศึกษา 

2) มีการด าเนินงานโครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา  และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสถานศึกษา 

3) มีการด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่  
บ้านพักคนงาน โรงเก็บเครื่องมือก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน 

4) จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลท าความสะอาด ซ่อมแซม บ ารุงรักษา มีระบบการ
ดูแลความปลอดภัยทั้งภายในอาคาร และรอบอาคาร วิทยาลัยฯ จัดแบ่งพื้นที่อาคารอย่างเหมาะสม โดยมี
การมอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารต่าง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพื้นที่ โดยรอบ
สถานศึกษา ทุกอาคาร จัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดรับผิดชอบตรวจสอบความช ารุดที่ต้องด าเนินการซ่อม
หากพบมีจุดช ารุดเกินวิสัยที่จะซ่อมแซมได้เองจะท าบันทึกให้งานอาคารสถานที่ไปด าเนินการตรวจสอบ          
แก้ไข และถ้าจุดช ารุดนั้นเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ได้ท าการตรวจสอบ หากไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ก็
จะท าบันทึกขออนุญาตจัดซื้อมาทดแทน  เมื่อสิ้นภาคเรียนเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่จะส ารวจความช ารุด 



๙๓ 

 

หรือจุดที่ต้องซ่อมแซม  รวบรวมด าเนินการซ่อมแซมในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้อาคารสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้เรียน เช่น ที่จอดรถจักรยานยนต์ ที่จอดรถยนต์  จัดที่นั่งพักผ่อนส าหรับผู้ เรียนตามจุดต่าง ๆ             
ที่เหมาะสม การบริการจ าหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ ในราคาย่อมเยาว์ การ
บริการตู้น้ าดื่ม การบริการสหกรณ์ของวิทยาลัยฯ  

6) จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการห้องสมุด ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร้าน
ACC.Tree  ร้าน WAC Eggs Station  ร้าน B&K Bakery  และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวานิช 

7) มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ เป็น
ประจ าทุกปี 
   1.2.1) เชิงปริมาณ  : ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการพัฒนาให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  มีอาคารเรียน จ านวน 4 อาคาร มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด จ านวน 32 
ห้อง และมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 ห้อง คิดเป็น
ร้อยละ 56.25   
  อาคารเรียน 1  จ านวน 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนทฤษฎี  ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ห้อง Sound Lab  ห้องปฏิบัติการของฝ่าย ห้องพยาบาล 
  อาคารเรียน 2  จ านวน 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนทฤษฎี  ห้องปฏิบัติการบัญชี 
ห้องปฏิบัติการการตลาด  ห้องประชุมใหญ่  ห้องพักครูสาขาวิชาการบัญชี การตลาด  ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจและทักษะชีวิต  
  อาคารเรียน 3 จ านวน 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพักครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัลและทักษะวิชาชีพ  ห้องสหกรณ์  ห้องปฎิบัติการของผู้รับใบอนุญาต 
  อาคารเรียน 4  จ านวน 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนทฤษฎี   ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการของฝ่าย 
  อาคารโรงอาหาร และโรงกีฬา 
  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการ
ใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนดและ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และสถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชาชีพที่
มีสภาพพร้อมใช้งาน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ครูและผู้เรียน มีความ           
พึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.89 ระดับความ           
พึงพอใจ ดี   
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   1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
อาคารสถานที่ ดังนี้  
 1) ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง ขอใช้สถานที่เป็นหน่วยเลือกตั้ง 
เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  
 2) ที่ว่าการอ าเภอบางใหญ่ ขอใช้สถานที่เป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  
 3) ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านคลองลัด หมู่ที่ 14 ขอใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์เพื่อจัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
 4) ที่ท าการคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านคลองลัด หมู่ที่ 14 ขอใช้โรงอาหารและอุปกรณ์ 
เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างอาชีพให้กับสตรี
ในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา   
2. โครงการจัดซื้อยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
5. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
6. โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ 

 
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดการด้านระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ

รักษาความปลอดภัย การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา              
ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา โดยมีการจัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดให้มีผู้รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ 
   1.3.1) เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ได้แก่ ระบบไฟฟ้า               
3 เฟส  หม้อแปลงขนาด 500 kVa. ความถี่ 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  :  มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนดและ
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบ
การสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวย
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ประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑) ระบบไฟฟ้า ได้แก่  
  1.1 ระบบส่งก าลัง  ระบบควบคุม มีการตรวจสภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่สามารถตรวจเช็ค บ ารุงรักษาได้เบ้ืองต้น 
  1.2) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  มีการดูแลระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร  โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ  “ช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1” จากส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี 
 2) สถานศึกษามีระบบประปาเพียงพอต่อความต้องการ โดยได้ติดตั้งถังเก็บน้ าส ารองขนาดใหญ่
ไว้ที่บริเวณดาดฟ้าหลังคาห้องน้ าข้างอาคาร 2 และโรงอาหาร  ส่วนน้ าดื่มได้ติดตั้งถังเก็บน้ าเพื่อเป็นการ
ส ารองน้ า พร้อมกับติดตั้งเครื่องกรองน้ าชุดใหญ่ และชุดเล็กก่อนส่งน้ าดื่มที่สะอาดเข้าตู้กดน้ าดื่มตามจุด  
ต่าง ๆ  
 3) ระบบการสื่อสารภายใน ใช้ระบบโทรศัพท์ที่เป็นตู้สาขาสามารถเชื่อมโยงไปยังห้องส านักงาน          
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Application Line  สร้างกลุ่ม Line ของแต่ละฝ่ายหรือ
สาขาวิชา เพื่อสั่งการและติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว 
 4) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย                
มีพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของบุคลากร ผู้เรียน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับ
วิทยาลัยฯ  ได้อย่างเพียงพอ เป็นสัดส่วน และมีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 5) ระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษา  ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณวิทยาลัยฯ 
จ านวน 32 จุด ทุกอาคารเรียน โดยมีจอโทรทัศน์ติดตั้งไว้ที่ห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อสอดส่องดูแล
ความเรียบร้อยของผู้เรียน  มีการดูแลและซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  และติดตั้ง            
ถังดับเพลิงตามอาคารเรียนทุกอาคาร และภายในห้องปฎิบัติส านักงาน  
 6)  ส าหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดปีการศึกษา 2564  
วิทยาลัยฯ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้วางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่าง
ต่อเนื่อง มีครูเวรประจ าจุดคัดกรองก่อนเข้าวิทยาลัยฯ  โดยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  ตรวจ
ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  และสแกนไทยชนะ   
   1.3.3) ผลสะท้อน :  ค วามพึ งพ อ ใจขอ งผู้ ใช้ บ ริ ก าร ใน ระบ บ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดี และความพึงพอใจโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  อยู่ ในระดับความพึงพอใจ ดี  
เช่นเดียวกัน 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

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

(COVID-19) 
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1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
การด าเนินงาน 
1. วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการโครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้

ห้องสมุด โดยมีการส ารวจความต้องการการใช้หนังสือกับครูผู้สอน และผู้เรียน เพื่อจัดซื้อหนังสือให้ตรงกับ
ความต้องการของครู และผู้เรียน 

2. มีการด าเนินการให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้ท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ เพื่อทราบถึงความพึงพอใจจะได้น ามาปรับปรุง 
พัฒนาให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
   1.4.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการ  จ านวน 674 คน  จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 983 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.57 และมีผู้เรียน
เข้าใช้บริการ จ านวน 2,123 ครั้งต่อปี   มีหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหนังสือทั่วไปที่ซื้อ
เพิ่มเติม                 ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 48 เล่ม  เมื่อรวมกับหนังสือเดิม จะเพียงพอส าหรับ
การค้นคว้าของผู้เรียน  ผู้เรียนยังมีความสนใจยืมหนังสือ เพื่อใช้ในการเรียนรู้และอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน 
จ านวน 15 คน  จ านวน 27 เล่ม 
   1.4.2) เชิงคุณภาพ  : มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนด และ
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  และสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด ห้องปฎิบัติการ
ของแต่ละสาขาวิชา แหล่งเรียนรู้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน หน้าอาคารต่าง  ๆ ภายใน
สถานศึกษา ที่มีความพร้อมและเพียงพอ ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ               
ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   1.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดี   
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
 

1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการใช้งานด้านสารสนเทศโดยเชื่อมโยงกับระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อความมีประสิทธิภาพของการใช้สารสนเทศในการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ดังนี้ 

1. มีการด าเนินงานเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทริปเปิล
ที อินเทอร์เน็ต จ ากัด  (3BB Broadban) บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิว นิเคชั่น จ ากัด  และ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด   เพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้าน
สารสนเทศ 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา พร้อมก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  โดยเฉพาะ
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การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ใหส้ามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ 

3. มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานด้านสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของ
การใช้งาน  และน าข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
   1.5.1) เชิงปริมาณ  : ความ เร็วของสัญ ญ าณ อิน เทอร์ เน็ ต  และ
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา มี 6 วงจร คือ วงจรที่ 1 1,000/1,000 Mbps  วงจรที่ 2 
1,000/1,000 Mbps  วงจรที่ 3  1,000/1,000 Mbps วงจรที่ 4 1,000/1,000 Mbps วงจรที่ 5 
1,000/1,000 Mbps  และวงจรที่ 6 1,000/1,000 Mbps   
   1.5.2) เชิงคุณภาพ  : มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนด และ
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  และสถานศึกษาใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ ากัด  (3BB Broadban) จ านวน 2 วงจร  บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิว นิเคชั่น 
จ ากัด  จ านวน 1 วงจร และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  จ านวน 3 วงจร  โดยมีการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ระหว่างอาคารด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และมี
สัญญาณ WiFi ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งสถานศึกษา เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน และเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศภายนอกสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  และมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ระบบ E-office (งานสารบรรณ)  ระบบ PVIS (งานอุดหนุน)  ระบบ Data 
Center (งานข้อมูลรับสมัคร)  ระบบ V-esar (งานประกันคุณภาพ) และระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” เป็น
ระบบที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://dropout.edudev.in.th หรือแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
   1.5.3) ผลสะท้อน : ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บริการที่ มี ต่ อระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยู่
ระดับความพึงพอใจ ดี 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 
 

 4.2.4 ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนการเรียนหลักสูตรทวิภาคีสาขาวิชาการตลาด และ

ด าเนินการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อร่วมกันจัดท าหลักสูตรทวิภาคี คือ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โจนส์สลัด จ ากัด  มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนในระดับชั้นปวช.3 
และบุคคลภายนอก ให้ทราบถึงการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิภาคี โดยท าเป็นคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เพจ facebook วิทยาลัย  และกลุ่ม Line ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ 



๙๘ 

 

   1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. สถานศึกษาไม่มีการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี เน่ืองจากไม่มีนักศึกษาประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ 
       2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี                
คิดเป็นร้อยละ 0.00   
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนด และ
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1,2  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 2 คะแนน       
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง  สถานศึกษามีการด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน 2 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการส ารวจความพร้อม
ของสถานประกอบการ และการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ   
ทวิภาคี 
 ขั้นที่ 2 การวางแผนและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดท าแผนงานและ
แผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(สาขาวิชาการตลาด)  และมีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน   
   1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีความตระหนัก และพยายามที่จะ
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีการด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาในสาขาวิชาการตลาด ระดับชั้นปวส.  แต่ด้วยผู้เรียนอาจ
ยังไม่เข้าใจในเรื่องการเรียนหลักสูตรทวิภาคีว่ามีประโยชน์กับตนเองมากน้อยอย่างไร  ปีการศึกษา 2564  
จึงไม่มีนักศึกษาประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้  
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

2) จุดเด่น  
1. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอย่าง

น้อย 12 ชั่วโมงต่อปีอย่างต่อเน่ือง 
2. วิทยาลัยฯ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 

และการบริหารงานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
3. วิทยาลัยฯ  มี การพัฒ นาปรับปรุงด้ านอาคารสถานที่  ห้ อ งเรียน 

ห้องปฏิบัติการอยู่เสมอ เพื่อให้มีพร้อม และเพียงพอเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
4. วิทยาลัยฯ บริหารจัดการด้านระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) จุดที่ควรพัฒนา 

วิทยาลัยฯ ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เรียน เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคีให้มากขึ้น มีการกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นถึงความส าคัญของการเรียนในระบบนี้                 
ว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มากขึ้น รวมทั้งต้อง



๙๙ 

 

พยายามสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่สถานประกอบการ ให้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาให้มากขึ้นด้วย 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
วิทยาลัยฯ ควรประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอค าแนะน าแนว

ทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หรือขอให้หน่วยงานต้นสังกัดช่วยเหลือเพื่อจัดหาสถานประกอบการที่
จะเข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษาที่เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจให้มากขึ้น 
 

4.3 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
การด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทที่ก าหนด เช่น การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ  
ต่าง ๆ  โดยได้จัดให้มีการประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง รวมถึงจัดประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการบริหารงาน ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล ด้านแผนงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการดูแลผู้เรียน  

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายในการด าเนินงานด้านงบประมาณ ด้าน
แผนงานโครงการ ด้านบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2564-2566) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 ของ
สถานศึกษา  ก าหนดแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และตรง
ตามบริบทของสถานศึกษา 
   1.1.1) เชิงปริมาณ  : ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา จ านวน 39 คน ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 48 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 81.25  
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม  มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนด และมีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน  มีผลการประเมินอยู๋ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม   
  เน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บริหารด้วยหลักธรรมา            
ภิบาล เปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การใช้ Application Line และ Google Meet ในการติดต่อสื่อสาร สั่งการ การประชุม 
และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  



๑๐๐ 

 

   1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้บริหารเป็นที่รักและเคารพของครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก จากการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่นเป็นประจ าทุกปี ย้อนหลัง 3 ปี ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา  
 บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม ให้ข้อคิดเห็น ให้ค าปรึกษา และการสนับสนุนในการจัดการศึกษา             
ทุกด้าน 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 

 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
1) วิทยาลัยฯ ได้เชิญครูพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ มาเป็น

วิทยากรให้ความรู้ โดยผ่านการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้เรียน และเป็นคณะกรรมการประเมิน              
ผลสอบโครงการเป็นประจ าทุกภาคเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยมีการอบรมผ่านช่องทาง Online  

2) วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติดี มีฐานะครอบครัวยากจนอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน มูลนิธิ            
และผู้มีจิตศรัทธา  

3) วิทยาลัยฯ ส่ งผู้ เรียนระดับชั้นปวช.2 และปวส.1  เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงาน ในช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการ
ฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพในสถานประกอบการให้แก่ผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
   1.2.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละ ๑๐๐ ของสาขาวิชาที่ มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน    
   1.2.2) เชิงคุณภาพ  : มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนด และ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม   
  สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาในประเทศ ในด้านครูพิ เศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นครู ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาน



๑๐๑ 

 

ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
 1)  ด้านครูพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ  มีการระดมทรัพยากรบุคคลมา
เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ โดยผ่านการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการให้แกผู่้เรียนในทุกสาขาวิชา  และใน
การสอบประเมินผลวิชาโครงการ ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา เป็น
คณะกรรมการประเมินผลการสอบโครงการ 
 2)  ด้านทุนการศึกษา  สถานศึกษาได้ด าเนินการสรรหาหน่วยงาน สถานประกอบการ มูลนิธิ 
และผู้มีจิตศรัทธาจากภายนอก เพื่อมอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ฐานะ
ครอบครัวยากจน  มีจ านวนผู้เรียนได้รับทุนการศึกษา จ านวน 33 คน  จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
สถานประกอบการ มูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ 
  1.  มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน    ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  12  คน 
  2.  มูลนิธิยุวพัฒน์   ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  1  คน 
  3.  ทุนธนาคารออมสิน  ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  1  คน 
  4.  ทุนผู้มีจิตศรัทธา  ผู้เรียนได้รับทุน จ านวน  19  คน 
 3)  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีบุคคลภายนอกมอบไว้ จ านวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
 4)  ด้านการมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจัดการ
เรียนการสอน โดยมีการส่งผู้เรียนระดับชั้นปวช.2  และปวส.1  เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ฝึกงาน ดังนี้ 
  สาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นปวช.2 จ านวน 24 แห่ง ระดับชั้นปวส.1 จ านวน 16 
แห่ง 
  สาขาวิชาการตลาด  ระดับชั้นปวช.2 จ านวน 29 แห่ง ระดับชั้นปวส.1 จ านวน 
17แห่ง 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปวช.2 จ านวน 37 แห่ง ระดับชั้ นปวส .1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จ านวน 20 แห่ง 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นปวช.2 จ านวน 17 แห่ง ระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จ านวน 3 แห่ง 
   1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
สถานประกอบการ สถานศึกษาและบุคคลต่าง ๆ เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนในสถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือ
ในด้านอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง สามารถแก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการลาออกกลางคันลดลง ส าหรับสถิติผู้เรียนออกกลางคันย้อนหลังตั้งแต่                
ปีการศึกษา 2561 จนถึงปีการศึกษา 2564 ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. ออกกกลางคันก่อนจบ
หลักสูตร มีจ านวนลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี  และทางสถานศึกษามีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอ
และเหมาะสมแก่ผู้เรียน ท าให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงาน มีบริษัท อักษรโลจิสติกส์ จ ากัด ได้ให้ความ
ไว้วางใจผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ได้ท าบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดส่งผู้เรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกงานเป็นประจ าทุกปี และเมื่อผู้เรียนสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงาน ทางบริษัทฯ ได้
มอบเกียรติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์ การเรียนรู้และใช้ชีวิตในวัยท างานจากประสบการณ์จริง  



๑๐๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานมอบทุนการศึกษา 
2. งานระดมทรัพยากรเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ 

 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
การด าเนินงาน 

   วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานภายใต้โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ            
สู่ชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน รวมถึงมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และน าวิชาขีพที่
ตนเองถนัดไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. สาขาวิชามีการประชุมเพื่อวางแผนงานในการจัดท าโครงการบริการ
ชุมชนและจิตอาสา 

2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ในการติดต่อประสานงานกับชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายอก เพื่อจัดท าโครงการให้
ประสบผลส าเร็จ 

3. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการออก
ให้บริการชุมชม หรือท ากิจกรรมจิตอาสา 

4. สรุปรายงานผลการจัดท าโครงการเสนอผู้อ านวยการรับทราบ 
    1.3.1 เชิงปริมาณ  : มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ              
สู่ชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์  มีจ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ทั้งหมด 8 กิจกรรม 
 มีการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสาในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

1) กิจกรรมบริการวิชาชีพ “ศูนย์บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์”  ผู้เรียนระดับชั้น
ปวช. และปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เป็นผู้ท ากิจกรรม 

2) กิจกรรมบริการวิชาการ สอนการออกแบบตราสินค้าด้วยโปรแกรม Canva 
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี  ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. 
สาขาวิชาการตลาด  เป็นผู้ท ากิจกรรม 

3) กิจกรรมบริการชุมชน “ปันรักปันสุข ในยุคโควิด by FLB.” โดยจัดชุดถุงปันสุข                 
ที่ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน หรือครอบครัวผู้มีฐานะยากจน
และขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแห้ง ส่งมอบให้กับน้องบนดอยสูง อ าเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก  ผู้ เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศและสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ เป็นผู้ท ากิจกรรม 

4) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ โดยให้ผู้เรียนที่อาสาท ากิจกรรม
ร่วมกับโรงพยาบาลบางใหญ่ เพื่อให้บริการอ านวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่จะเข้ารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  รวมถึงจิตอาสาบันทึกข้อมูลผู้ฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม ที่เซ็นทรัล 
พลาซ่าเวสต์เกต  และยังท ากิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ชุมชนต าบลบ้านบางม่วง ผู้เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. สาขาวิชาการ
บัญชี เป็นผู้ท ากิจกรรม 



๑๐๓ 

 

5) กิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์“เราท าความดีด้วยหัวใจ” เน่ืองในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)  ท าความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะหน้าวิทยาลัยฯ และภายใน
วิทยาลัยฯ  ผู้เรียนระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการตลาด และภาษาต่างประเทศ  เป็นผู้ท ากิจกรรม   

6) กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ) ร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง ท ากิจกรรมเก็บขยะท าความสะอาดทางเดินเท้าถนน
สาธารณะหน้าบริเวณวิทยาลัยฯ และชุมชนโดยรอบ ผู้เรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เป็นผู้ท ากิจกรรม 

7) กิจกรรมอาชีวศึกษานนทบุรี จิตอาสาท าความดีด้วยใจถวายพ่อหลวง" เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ ท าความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะหน้าวิทยาลัยฯ และภายในวิทยาลัยฯ  ผู้เรียน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการตลาด เป็นผู้ท ากิจกรรม 

8) กิจกรรม “ปันอิ่มปันสุข เพื่อคลายทุกข์ช่วงโควิด -19” ภายใต้โครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม  โดยจัดชุดถุงปันอิ่มปันสุข  มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ  นักเรียนโรงเรียน          
วัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค            
โควิด-19 ผู้เรียนระดับชั้นปวส. ทุกสาขาวิชา เป็นผู้ท ากิจกรรม 
   1.3.2) เชิงคุณภาพ  : มีผู้ เรียนระดับชั้นปวช. และปวส. เข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา  จ านวน 687 คน จากผู้เรียนรอบเช้า ทั้งหมด 983 คน  คิดเป็น            
ร้อยละ 69.89  มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนด และมีผลการประเมิน 5 ข้อ เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม    
   1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่ วยงานภายนอก หรือผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา โดยได้รับค าชื่นชมจากเทศบาลต าบลบ้านบางม่วงที่ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสาและบริการชุมชนทุกครั้ง   รวมถึงได้รับค าชื่นชมจากบุคคลใน
ชุมชนบริเวณวิทยาลัยฯ ที่ไปมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19  ให้แก่ผู้ป่วย             
ติดเตียง  ผู้สูงอายุ และนักเรียนโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)  
 ทั้งนี้ ผู้รับบริการได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา             
มีผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนทุกสาขาวิชา 
2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย 
การด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตาม

หลักสูตรทุกสาขาวิชา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาที่เรียน ก าหนดด าเนินงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. มีการด าเนินงานโครงการวิจัย (เบื้องต้น) ในสาขาวิชาชีพ ผู้เรียนระดับชั้น 
ปวส.1  ก าหนดด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี  จัดประกวดงานวิจัยของผู้เรียน และมีคณะกรรมการตัดสิน
พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนที่ได้รับรางวัล 

3. มีการด าเนินงานโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับปวช. และปวส. เป็นประจ าทุกปี 

4. มอบหมายสาขาวิชามีการประชุมเพื่อวางแผนงานในการจัดการประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ภายในสู่ภายนอกและด าเนินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ภายในสถานศึกษา 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด (อศจ.) ระดับภาค และระดับชาติ   

5. แต่ละสาขาวิชาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ 
เตรียมความพร้อมในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

6. มีการประชาสัมพันธ์โดยให้ครูที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน และ
ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนที่สนใจ และต้องการแสดงความสามารถของตัวเองเข้าแข่งขัน 

7. มี เอกสารสรุปการรายงานผลการแข่งขันและผลรางวัลที่ ได้ รับ ต่อ
ผู้อ านวยการ 

1.1.1) เชิงปริมาณ  :  
1) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ  มีจ านวน 4 ชิ้นงาน แบ่งเป็นสาขาวิชาการบัญชี จ านวน 2 ชิ้นงาน และสาขาวิชา
การตลาด จ านวน 2 ชิ้นงาน ดังนี้ 

 1. ผลงานประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน    
ชื่อผลงาน “คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาดสั่งการผ่านเครือข่ายสมาร์ทโฟน”  ของสาขาวิชาการตลาด 
ระดับชั้นปวส. 

 2. ผลงานประเภทที่  7  สิ่ งประดิษฐ์ด้ านการแพทย์                  
ชื่อผลงาน “หมอนลูกแก้วสมุนไพรรักษาอาการแผลกดทับ  ของสาขาวิชาการตลาด ระดับชั้นปวส. 

 3. ผลงานประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อผลงาน “แชมพูสมุนไพรไทย B&G” ของสาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นปวช. 

 4. ผลงานประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อผลงาน “ครีมนวดสมุนไพรไทยแท้” ของสาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นปวช. 
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2) ผลงานวิ จั ย  จ านวน  4  ผลงาน  จากการประกวด
โครงการวิจัย (เบ้ืองต้น) ในสาขาวิชาชีพภายในสถานศึกษา  แบ่งเป็น สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 3 ผลงาน 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จ านวน 1 ผลงาน  ดังนี้ 

1. ผลงานการวิจัย เรื่อง รายงานวิจัยความพึงพอใจการใช้
บริการในห้องสมุดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ผู้ท าวิจัยนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

2. ผลงานการวิจัย เรื่อง การส ารวจความนิยมในการเลือก
ฟังเพลงของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ผู้ท าวิจัยนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชา
การบัญชี 

3. ผลงานการวิจัย เรื่อง การส ารวจผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของนักศึกษารอบเช้า ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ ผู้ท าวิจัยนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 

4. ผลงานการวิจัย เรื่อง การส ารวจความนิยมในการสั่งซื้อ
สินค้าออนไลน์ของนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ผู้ท าวิจัยนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาการบัญชี 

3) ผลงานโครงการวิชาชีพระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.
2 รวมทั้งหมด 109  ผลงาน สรุปได้ดังนี้ 
  ผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 
  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน 8 ผลงาน 
  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 17 ผลงาน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 16 ผลงาน 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 8 ผลงาน 
  รวมผลงานระดับปวช.3  จ านวน 49 ผลงาน 
   
  ผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 
  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน 9 ผลงาน 
  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 9 ผลงาน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 33 ผลงาน 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 9 ผลงาน 
  รวมผลงานระดับปวส.2  จ านวน 60 ผลงาน 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ  : มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนด และ
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 4 คะแนน ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
  มีรางวัลที่ได้รับจากการประกวดงานวิจัยของผู้เรียนภายในสถานศึกษา มีผู้เรียน
ระดับชั้นปวส.1 ได้รับรางวัลทั้งหมด จ านวน 12 คน จาก 4 ผลงาน  โดยแยกเป็นสาขาวิชาการบัญชี 
จ านวน 9  คน จาก 3 ผลงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จ านวน 3 คน จาก 1 ผลงาน 
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  ระดับสถานศึกษา ผู้เรียนระดับชั้นปวส.1  จ านวน 12 คน  
  รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 3 รางวัล 
  ระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 3 รางวัล 
  ระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 6 รางวัล 
  รวมรางวัลทั้งหมด จ านวน 12 รางวัล 
  และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ภายนอกระดับชาติ ได้รับรางวัลทั้งหมด 
จ านวน 16 รางวัล  โดยถ้าแยกเป็นจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล มีจ านวนผู้เรียนระดับชั้นปวช. ได้รับรางวัล 
จ านวน 6 คน ระดับชั้นปวส. จ านวน 10 คน  รวมทั้งหมด 16 คน รางวัลที่ได้รับแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ 
ดังนี้ 
  ระดับเหรียญทอง  จ านวน 5 เหรียญ 
  ระดับเหรียญทองแดง จ านวน 11 เหรียญ 
  รวมเหรียญท้ังหมด จ านวน 16 เหรียญ 
  ทั้งนี้ สถานศึกษายังมีการจัดท าโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตาม
หลักสูตรของทุกสาขาวิชา  มีผู้เรียนได้รับรางวัล แยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3  สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 8 ผลงาน ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับดีมาก จ านวน 3 ผลงาน และระดับดี จ านวน 5 ผลงาน และระดับชั้นปวส.2  จ านวน              
9  ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับดีมาก จ านวน 7 ผลงาน และระดับดี 2 ผลงาน 

- ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด จ านวน  17 ผลงาน ได้รับรางวัล
เกียรติบัตร ระดับดีมาก จ านวน 17 ผลงาน  และระดับชั้นปวส.2 จ านวน  9 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับดีมาก จ านวน 9 ผลงาน  

- ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  19 ผลงาน ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับดีมาก จ านวน 7 ผลงาน  ระดับดี จ านวน 3 ผลงาน  ระดับพอใช้ จ านวน              
9 ผลงาน และระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จ านวน  22  ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับดีมาก จ านวน 16 ผลงาน ระดับดี จ านวน 6 ผลงาน 

- ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน  8  ผลงาน ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับดีมาก จ านวน 3  ผลงาน ระดับดี จ านวน 4 ผลงาน ระดับพอใช้ จ านวน 1 ผลงาน 
และระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จ านวน  9 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับดี
มาก จ านวน 4 ผลงาน และระดับดี จ านวน 5 ผลงาน 
   1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด  ผู้เรียน
ทุกคนได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสามารถน าเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป  
มาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในภาคเรียนถัดไปได้  
  การน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับปวช. และปวส. จ านวน 4 ผลงาน ไป
ใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  จ านวน 4 ผลงาน  และผลงานโครงการวิชาชีพระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้น
ปวส.2 จ านวน 109 ผลงาน ไปใช้ประโยชน์ในระดับต่าง ๆ ดังนี้  
 
 



๑๐๗ 

 

  การน าไปใช้ประโยชน์ ระดับสถานศึกษา 
  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน 8 ผลงาน 
  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 1 ผลงาน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 12 ผลงาน 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จ านวน 9 ผลงาน 
  รวมผลงานระดับปวช.3 และปวส.2 จ านวน 30 ผลงาน 
 
  การน าไปใช้ประโยชน์ ระดับชุมชน 
  สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน 9 ผลงาน 
  สาขาวิชาการตลาด จ านวน 25 ผลงาน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 37 ผลงาน 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 8 ผลงาน 
  รวมผลงานระดับปวช.3 และปวส.2 จ านวน 79 ผลงาน 
 วิทยาลัยฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชิญให้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “GREEN & CLEAN โรงเรียนสีเขียว ปีที่  4” ตามโครงการคลองสวย             
น้ าใส ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี  ได้น าผลงานที่วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองจากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ชื่อผลงาน 
“คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาดสั่งการผ่านเครือข่ายสมาร์ทโฟน”  เข้าร่วมน าเสนอ  และน าไปเผยแพร่             
สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของนักเรียน 
2. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตรทุกสาขาวิชา 
3. โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
4. โครงการวิจัย (เบ้ืองต้น) ในสาขาวิชาชีพ 

 
2) จุดเด่น 

1) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รบัรางวลัระดับชาติเป็น
ที่ยอมรับในการน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน สถานศึกษาภายนอกอย่างต่อเน่ือง 

3) จุดที่ควรพัฒนา 
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาให้

เพิ่มมากขึ้น 
 
 



๑๐๘ 

 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา สร้างสรรค์ผลงานใน

สาขาวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมประกวดผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในองค์กรหน่วยงานภายใน และ
ภายนอกที่จัดขึ้น ในระดับภาค ชาติ  

2) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูผู้สอนและผู้ เรียนในด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้มากขึ้น โดยการให้ครูมีโอกาสได้เข้าเรียนรู้และพัฒนาตนเองตาม
สาขาวิชาที่ตนเองสอน เพื่อน ามาเผยแพร่หรือสอนผู้เรียนให้มีการพัฒนาให้มากขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

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

5.1  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 5.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู ้

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านผู้เรียน  
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ด ี(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
หรือการประกอบอาชีพอสิระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 92.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ด ี(ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๑๐ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 2 4 8 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

15 4 60 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 72 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 95 75.79 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ด ี(ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.2  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 5.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 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 หรือปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 22 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 25 88.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ด ี(ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิี่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชัน้เรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 3 6 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง             
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 81 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 85 95.29 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ด ี(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           
เพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที ่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 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ด ี(ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 2 12 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 30 40.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ด ี(ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.3  มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 5.3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน ้าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

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

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 43 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 45 95.56 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ด ี(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 ผลงานของผู้เรียนดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค ์งานวจิัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 15 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)     ด ี(ร้อยละ 60.00-69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)  ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 5.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 88.64 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 75.79 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 87.80 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 88 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา 95.29 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ 40 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 91.67 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.56 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 88.66 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   
   ดีเลิศ   (ร้อยละ 70.00-79.99)    
   ดี    (ร้อยละ 60.00-69.99) 
   ปานกลาง   (ร้อยละ 50.00-59.99) 
   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพ่ิมเติม 

________________________________________________ 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม  ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้       
 
 **ไม่มีก าหนดมาตรฐานเพิ่มเติม** 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

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

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 1.1 ดา้นความรู ้ - 
 1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.  โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพทั้งภายใน

และภายนอก   
ข้อการประเมิน 2.2  จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผู้เรียน 

ให้มีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอกให้ได้รับรางวัลที่
สูงข้ึน และส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1.  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  
 ข้อการประเมิน 3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียนจัดท า

โครงการเพื่อยกระดับผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มี
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น โดมีกิจกรรมติดตามผู้เรียน 
ในระหว่างเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน และให้ทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียน เป็นต้น 
2. โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ตามรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) 
  ข้อการประเมิน 3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ฯลฯ จนเป็นที่
ยอมรับต่อสาธารณชน และเข้ารับการประกวดองค์การ
มาตรฐานดีเด่นให้ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
3. โครงการติดตามผู้เรียนหลังส าเร็จการศึกษา 
 ข้อการประเมิน 3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้มีจ านวน
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถ 
ทางด้านทักษะวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อ
เข้าสู่ตลาดแรงงานให้มากขึ้น 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 2.1 ดา้นหลักสูตรอาชวีศึกษา 1.  งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ   

ข้อการประเมิน 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม จัดท าแผนงานเพื่อยกระดับครูผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรมากขึ้น และ
สาม ารถป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ขอ งแต่ ล ะส าขาวิ ช า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2.2 ดา้นการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1.  งานพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2.  งานนิเทศการสอน 
3.  งานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน

ของครู     
 ข้อการประเมิน 2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     จัดท าโครงการขึ้น เพื่ ออบรมให้ความรู้  ยกระดับ

ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
มีการใช้สื่อการสอนที่ดี มีการจัดนิเทศการสอนกับครูผู้สอน            
ทุกคน เพื่อประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ในการน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ท างานวิจัยในชั้นเรียนให้
มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อน าผลงานวิจัยไปประกวดกับหน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

 2.3 ดา้นการบริหารจัดการ - 
 2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

 ข้อการประเมิน 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
     จัดคณะท างานเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการ

สอนระบบทวิภาคี  เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถทางด้าน
หลักสูตรทวิภาคี และจะได้น าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเรียนระบบทวิภาคีให้มากยิ่งขึ้น  
จะสามารถเพิ่มจ านวนผู้ เรียนในระบบทวิภาคี ให้สูงขึ้นได้ 
รวมทั้งมีการประสานความรว่มมือกบัสถานประกอบการในการ
เข้าร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้มากขึ้นด้วย 



๑๑๗ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

1. โครงการบรกิารวิชาการวชิาชพีสู่ชุมชน 
2. กิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ 
 ข้อการประเมิน 1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
 จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผู้ เรียนให้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านบริการชุมชนและจิตอาสาให้มากขึ้น เพื่อปลูกฝังให้
ผู้เรียนรู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม และพัฒนาให้มี
นวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 

 3.2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. โครงการประกวดผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานของนักเรียน 
 ข้อการประเมิน 2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผู้เรียนให้มีผลการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยให้ได้รับรางวัล
ที่สูงขึ้น และส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
รวมถึงพัฒนาให้ผู้เรียนได้น าผลงานไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เอกสาร หลกัฐาน ที่ใช้อา้งอิง 



 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานมาตรฐานที่ 1 
 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ที่พึงประสงค ์

  



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 
 

ด้านความรู ้



มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564
ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านความรู้
1-1-1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร

จ านวนผู้เรียนท่ีผ่าน
การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพในคร้ังแรก

ร้อยละจ านวนผู้เรียนท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ระดับปวช.
ปวช.3
-   สาขาวิชาการบัญชี 26 23 88.46
-   สาขาวิชาการตลาด 57 46 80.70
-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 66 60 90.91
-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 32 29 90.63
รวมระดับปวช.3 181 158 87.29
ระดับปวส.2
-   สาขาวิชาการบัญชี 18 18 100.00
-   สาขาวิชาการตลาด 29 21 72.41
-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 62 82.67
-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 24 19 79.17
รวมระดับปวส.2 146 120 82.19
รวมท้ังหมด 327 278 85.02

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 85.02 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 



มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1-2-1  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

หลักสูตร ปวช.

/ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

/สาขาวิชา

1 การบัญชี 3 4 133.33

2 การตลาด 3 3 100.00

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 6 200.00

4 ภาษาต่างประเทศ 3 5 166.67

รวมระดับ ปวช. 12 18 150.00

หลักสูตร ปวส.

/ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

/สาขาวิชา

1 การบัญชี 4 5 125.00

2 การตลาด 3 4 133.33

3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 2 66.67

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 3 2 66.67

รวมระดับ ปวส. 13 13 100.00

รวมท้ังส้ิน 25 31 124.00

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ = 31

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. กลุ่มเป้าหมาย = 25

คิดเป็นร้อยละ 124.00

หมายเหตุ ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้รับผลประเมิน อยู่ในระดับ......ยังไม่ได้รับการประเมิน..

(ระบุ 1 ดาว,2 ดาว,3 ดาว,4 ดาว,5 ดาว)

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

5 ยอดเย่ียม

ผลการประเมิน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว

ล าดับ
จ านวนนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

จ านวนนักเรียนท่ี

ประกอบอาชีพ
ร้อยละ

ล าดับ
จ านวนนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

จ านวนนักเรียนท่ี

ประกอบอาชีพ
ร้อยละ



เกณฑ์การประเมิน

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

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

ร้อยละ 70.00 - 79.99  หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว











 
 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 
 

 

ค าน า 
  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เป็นแผนงานที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนของศูนย์บ่มเพาะฯ ให้มีทักษะทางวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนที่สอดคล้องกับการ
เรียนสายอาชีพ ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งเสริมให้มีการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อ
เป็นกลไกส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
คู่มือในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
          
 
 
                       วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

ปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ 1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมชื่ อโรงเรียนวานิชพณิชยการ จัดตั้ งเมื่อปี  2538 
โดยประมาณกลางปี 2554 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมชื่อโรงเรียนวานิชพณิชยการ 
เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
เขต 2 ในการก ากับดูแลของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
อาจารย์สุทัศน์ จุลชาต  ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้บริหาร
และผู้ก่อตั้งโรงเรียนในภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 
หมู่ 14  ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140  
โทรศัพท์ 0-2924-7601-5  โทรสาร  0-2924-7606 
  ปี 2538 เปิดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการ
ขาย  มีนักเรียนจ านวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง มีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวม
ทั้งสิ้น 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้อง และห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 
 ปี 2539 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด 
 ปี  2541 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  ปี 2542 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2546  ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเอกชน
ในระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาที่เปิดท า
การสอน  

  ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด  ซึ่งจากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้พยายามที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะทางจิตใจที่น าไปสู่ พฤติกรรมที่จะ
ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ปีการศึกษา 2543 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด
การพัฒนาจิตพิสัยภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาที่เข้าร่วม
ประกวดจาก 5  จังหวัด คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนครปฐม      

  ปีการศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา จาก  สมศ. และได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี 

  ปีการศึกษา 2548 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นเป็นปีแรก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยี           
วานิชบริหารธุรกิจให้มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคมและความถนัดของ
นักเรียนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็นส าคัญ นอกจากนี้ทาง
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วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถาบันทางการศึกษาของ
ชุมชนและท้องถิ่น โดยได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิทยาการการจัดการขึ้นภายในวิทยาลัยฯ อีกด้วยและมีแนวความคิดที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้
สูงข้ึนในระดับปริญญาโทต่อไป 

  ปีการศึกษา 2550 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับ
สถานศึกษาอยู่ในระดับคะแนน 4.20  ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

  ปีการศึกษา 2557  ทางวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวช. เป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มใช้ในระดับชั้นปวช.1  

 ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
จ านวน 2 คน คือ นางสาวพรทิพย์  ยุติศาสตร์  นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการขาย เข้าคัดเลือกในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนางสาวโสรญา  ลือยาม นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เข้าคัดเลือก
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2557 
ทั้ง  2 คน  และสถานศึกษาได้จัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ 19 รายวิชา ได้รับเหรียญรางวัล
รวม 64 เหรียญ แบ่งเป็น  23 เหรียญทอง  25 เหรียญเงิน และ 16 เหรียญทองแดง 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้เข้า
สอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายปารินทร์  ฉัตรแก้วไพศาล 

 ปีการศึกษา 2558  ทางวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวส. เป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเริ่มใช้ในระดับชั้นปวส.1 

  ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
จ านวน 2 คน คือ นางสาวศุภลักษณ์  ใจสาร นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด  เข้าคัดเลือกในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนางสาวธนพร  ชูจันทร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
เข้าคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา พระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา 2558  ทั้ง 2 คน และสถานศึกษาได้จัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับเหรียญ
รางวัลรวม 74 เหรียญ  แบ่งเป็น 42 เหรียญทอง  26 เหรียญเงิน  6  เหรียญทองแดง 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้เข้า
สอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ปี 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) คือ นายภูมินทร์  ช่วยรัมภ์ 

 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับคะแนน  80.84  มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
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 นายชยุต  จุลชาต   ได้มอบเอกสารงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาการคิด ส าหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับปวช.2 โรงเรียนวานิชพณิชยการ ให้กับนายชัยวัฒน์  สุมัง
คะละ  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  จังหวัดก าแพงเพชร  ใช้ส าหรับเขียนเอกสารคู่มือครูเพื่อฝึก
ทักษะการคิดให้กับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2559  

 ปีการศึกษา 2559 ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ  เข้าคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนางสาวพัชรินทร์  วงค์แก้ว นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด  เข้าคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับรางวัล
นักเรียน นักศึกษา พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559  ทั้ง 2 คน และสถานศึกษาได้จัดส่งนักเรียน นักศึกษา
เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับเหรียญรางวัลรวม 63 เหรียญ  แบ่งเป็น 37 เหรียญทอง  10 เหรียญเงิน  16  
เหรียญทองแดง 
 นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559  ได้เข้า
สอบคัดเลือกโครงการรับตรง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ต่อเน่ือง 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT) คือ นางสาว
ณัฐรินทร์  อินมณี 
 ปีการศึกษา  2560 ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับเหรียญ
รางวัลรวม 67 เหรียญ  แบ่งเปน็ 32 เหรียญทอง  18 เหรียญเงิน  17  เหรียญทองแดง 
 นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี  ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้เข้าสอบ
คัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2561 และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี-การบัญชีการเงิน จ านวน 6  คน  
และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและ
ประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระ
นคร  ประจ าปีการศึกษา 2561 และได้สอบผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน คณะ
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา สารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์ จ านวน  4  คน  
 ปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน จ านวน 1 คน นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ เข้าคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา 
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561 และสถานศึกษาได้จัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ได้รับเหรียญรางวัลรวม 54 เหรียญ  แบ่งเปน็ 26 เหรียญทอง  19 เหรียญเงิน  9  เหรียญทองแดง 
 นายสิตางศุ์   จุลชาต  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จังหวัดนครปฐม  
ให้เป็นวิทยากร โครงการ “กิจกรรมการสร้าง พัฒนา และบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่กลุ่ม Tech Start up”                
ในวันที่ 14 พฤษภาคม และวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

 ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ กับทางหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่าง
เรียนสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาภาคตะวันอออกและกรุงเทพมหานคร  จากศูนย์
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ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชน 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 เน่ืองในโอกาส
มหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ  พระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

- ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบ้ืองต้น  จากเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานด้านสิ่ งแวดล้อม เนื่องในงาน 
“สิ่งแวดล้อมศึกษา” ตามโครงการคลองสวยน้ าใส ประจ าปีการศึกษา 2561  จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 

ปีการศึกษา 2562 ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ นายกอบการ เดชานุวัติ  นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด  
เข้าคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนางสาวปริชาติ  สุขคง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  เข้าคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา 
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้ง 2 คน และสถานศึกษาได้จัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ได้รับเหรียญรางวัลรวม 43 เหรียญ  แบ่งเป็น 14 เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน  11  เหรียญทองแดง  
รวมถึงนายกอบการ  เดชานุวัติ  นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด ได้รับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความ
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ปี  2562  จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 
 นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้สอบ
ผ่านโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2563  ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปกติ (เทียบโอน)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ  จ านวน 2 คน คือ นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา และนายอัครพล  เข่ือนนอก  
 นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี  สอบเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 7 คน  
 นางสาวอ าเอ้ย  ตาสังฆ์  นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด สอบเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  ภาคสมทบ 
 ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ กับทางหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

- เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยเบ้ืองต้น" วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 จากเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา" ประจ าปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่ งยืน จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง                
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จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ส านัก
บริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

- เกียรติบัตรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิม         
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม “กยศ. รวมใจปัน
โลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ จังหวัดนนทบุรี  จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงาน  DSN Open House 2019 “เด็กไทย           
ยุคใหม่ ก้าวไกลการเรียนรู้ สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้            
สู่ศตวรรษที่ 21”  จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MK OPEN HOUSE ‘2019 “ก้าวไกลสู่สากล          
บนวิถีความพอเพียง” จากโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 

- ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทร            
ธรรมิการาม   

- ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 
- ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่น

วิทยาคม) 
- ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดพิกุลเงิน 
ปีการศึกษา 2563  ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับ

รางวัลพระราชทาน จ านวน 1 คน คือ นางสาวดารณี  ทับทิมไทย นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด  
เข้าคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 
2563    
 นายสิตางศุ์  จุลชาต  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการด ำเนินโครงกำรสร้ำงต้นแบบเยำวชน             
รักสำมัคคีและส ำนึกควำมเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” ของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท ำเนียบรัฐบำล 
  ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ  ยังได้รับรางวัลด้านการสอนของผู้บริหาร คณะอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ดังนี้ 

1. ได้รับรางวัลจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี  จ านวน 2 คน คือ 

1.1 นายกิตติ  ค าศิริ  ได้รับรางวัล  “ครูเพชรน้ าหน่ึง”  ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 2564  
ครูดี...ศรีเอกชนนนทบุรี   

1.2 นางทัศนีย์  บรรลือพรศักดิ์ ได้รับรางวัล “ครูสอนดี” ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 
2564  ครูดี...ศรีเอกชนนนทบุรี   

2. ได้รับรางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 3 คน คือ 

2.1 นายกฤษณ์  ค าศิริ  ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” 
2.2 นางพชร  หมายนาค  ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” 
2.3 นายอมร  สิขเรศเพชร  ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” 
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3. ได้ รับรางวัลจากสมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย                          
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์เข้า
ร่วมการประกวด  จ านวน  4  คน  คือ   

3.1 อาจารย์กานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด   
 ประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน  ชื่อผลงานวิจัย คือ การพัฒนาการสอนโดยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบ LT (Learning Together) ในวิชาการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002 ของผู้เรียนระดับชั้น
ปวช.3 ห้อง 602ช สาขาวิชาการตลาด  ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดีมาก 

3.2 อาจารย์ทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี   
 ประเภทงานวิจัยสถาบัน ชื่อผลงานวิจัย คือ  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

พัฒนาการท างานของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ได้รับการประเมินผลงานในระดับ               
ดีมาก 

3.3 อาจารย์ภัทรุท  นามเมือง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
 ประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อผลงานวิจัย คือ  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

กิจกรรมการท าสมาธิเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 สาขาการบัญชี วิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ   ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี 

3.4 อาจารย์ธาริณี  ฟุ้งสาคร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและทักษะวิชาชีพ 
 ประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อผลงานวิจัย คือ  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน วิชา

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ได้รับการประเมินผลงานในระดับ 
ผ่าน 
 ปีการศึกษา 2563  ทางวิทยาลัยฯ ไดร้ับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวชิาการของผู้เรียน ดังนี ้

1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  กลุ่มภาคกลาง  จัดการแข่งขันแบบออนไลน์  ในวันที่ 19,23 มีนาคม 2564               
ผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 54 คน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 48 เหรียญ  ดังนี้ เหรียญทอง  11  เหรียญ เหรียญเงิน 22  เหรียญ  
เหรียญทองแดง  14  เหรียญ  และชมเชย 1 เหรียญ 

 
ตารางแยกจ านวนเหรียญท่ีได้ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เข้า

แข่งขัน/ประกวด 
ทอง เงิน ทองแดง ชมเชย รวม 

1 สาขาวิชาการบัญช ี 4 - 2 2 - 4 
2 สาขาวิชาการตลาด 15 - 10 - - 10 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยธีุรกจิดิจิทัลและทักษะ

วิชาชพี 
30 10 7 12 - 29 

4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกจิและ
ทักษะชีวิต (ร้องเพลงลูกทุ่งและสุนทร
พจน์) 

5 1 3 - 1 5 

รวมทั้งสิ้น 54 11 22 14 1 48 
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2. การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  กลุ่มภาคกลาง  จัดการแข่งขันแบบออนไลน์ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2564  ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 3 ทีม ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
  2.1  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เน้นโซล่า
เซลล์)  ชื่อผลงาน คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาดสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน (Energy Saving Vertical Vegetable 
Plantation Controlled Via Smartphone Application)  นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี และ
ภาษาต่างประเทศ  และนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด และภาษาต่างประเทศ จ านวน 5 คน 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
  2.2  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว ชื่อผลงงาน โครงการสร้างและพัฒนาสกอร์บอร์ดการให้คะแนนโดยใช้ Internet of Thing (IoT) 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ านวน 10 คน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2563  และได้ส่งนักเรียน นักศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ระดับจังหวัด  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 
21-22 ธันวาคม 2563  ได้ส่งแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภทวิชา  คือ 

3.1.1 การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า ระดับปวช. สาขาวิชาการตลาด “The 
Marketing Challenge” จ านวน 3 คน  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร
เหรียญเงิน  ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับภาค 

3.1.2 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. จ านวน 5 คน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับภาค 

3.1.3 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan) ระดับปวส. 
จ านวน 3 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน  ได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับ
ภาค ที่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 

3.1.4 ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่หญิง จ านวน 1 คน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1เกียรติบัตรเหรียญทอง  ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับภาค 

3.1.5 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking 
Contest)จ านวน 1 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญทอง  
ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับภาค 

3.1.6 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) จ านวน 1 คน 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันใน
ระดับภาค 

4. การแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ระดับจังหวัด  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่าง
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563  ได้ส่งแข่งขันทั้งหมด  1  ทีม  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จ านวน 10 คน 
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ชื่อผลงาน “โครงการสร้างและพัฒนาสกอร์บอร์ดการให้คะแนนโดยใช้ Internet of Thing (IoT)” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ไม่ได้ผ่านเข้าไปแข่งขันระดับภาค  

5. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  กลุ่มกรุงเทพมหานคร  เจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  กรุงเทพมหานคร มีการจัดการแข่งขันแบบออนไลน์  ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 4 ทีม ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
  5.1  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์  ชื่อผลงาน ที่นอนใบ
ชารักษาอาการนอนไม่หลับ หรือ The  sleeping tea leaves นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 
จ านวน 5 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
  5.2  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อผลงาน 
"แชมพูฟ้าทลายมิ้นท์"  นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 5 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
  5.3  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อผลงาน 
"เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง" นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 4 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
  5.4  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อผลงาน 
"สบู่สมุนไพรต้านภัยโควิด" นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 5 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 ปีการศึกษา 2563  ทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ำวิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิช
บริหำรธุรกิจได้รับคัดเลือกเป็นองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค            
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และผ่านการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปีการศึกษา 2563  มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวส.2 ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในสถานศึกษาภาครัฐ  ดังนี้ 

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   

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 
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3.4 นายบุญฤทธิ์ จังโส 3.9 นางสาวปิยภรณ์ จิตร์รังษี 
3.5 นายนิธิ ปิยะด ารง 3.10 นายจีรศักดิ์ 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 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
หลักสูตรการเรยีนการสอน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา 

การบัญชี (ปวช.1)  
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา 

การตลาด (ปวช.1)  
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.1) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา 

ภาษาตา่งประเทศ (ปวช.1)  
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา 

การบัญชี (ปวช.2,3)  
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา 

การตลาด (ปวช.2,3)  
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.2,3) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา 

ภาษาตา่งประเทศ (ปวช.2,3)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการ
บัญชี สาขางานการบัญชี  

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
การตลาด สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
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จ านวนครู  บุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรสนับสนุน (ส ารวจ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
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 1 1 - 1 - - 1 - - 

รองผู้จัดการ 1 1 - 1 - - 1 - - 
ครู 32 23 9 25 7 1 9 22 0 

บุคลากรทาง 
การศึกษา/เจ้าหน้าที ่

16       12 4 

บุคลากรอื่นๆ (นักการ
ภารโรง/ยาม

รักษาการณ/์พนักงาน
ขับรถ/แม่บ้าน) 

3        3 

รวม 55 27 9 29 7 1 13 34 7 
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จ านวนผู้เรียน 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จ านวนรวม 983 คน 

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 31 - - 31 26 - 2 28 95 
- สาขาวิชาการตลาด 57 - - 57 51 - 1 52 63 - 2 65 174 
- สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

138 - - 138 78 - 6 84 82 - 2 84 306 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

22 - - 22 30 - 1 31 34 - 1 35 88 

รวมระดับปวช. 253 - - 253 190 - 8 198 205 - 7 212 66 
ปวส. (ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ) 

             

- สาขาวิชาการบัญชี 35 - - 35 23 - - 23 - - - - 58 
- สาขาวิชาการตลาด 54 - - 54 37 - - 37 - - - - 91 
- สาขาวิชาเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล 
56 - - 56 86 - - 86 - - - - 142 

- สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ 

4 - - 4 25 - - 25 - - - - 29 

รวมระดับปวส. 149 - - 149 171 - - 171 - - - - 320 
ผู้เรียนรวมท้ัง
สถานศึกษา 

402 - - 402 361 - 8 369 205 - 7 212 983 
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ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี 
บริหารงานโดย 
 นางสาวกาญจนา ค าศิริ  ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 นายกฤษณ์  ค าศิริ  รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 นายสิตางศุ์  จุลชาต  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการ
พัฒนาให้เกิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว และเป็นการเพิ่มช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษานอกเหนือจากการเป็น
ลูกจ้างในสถานประกอบการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เพื่อสนองและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่สร้าง
องค์ความรู้ให้กับผู้เรียนที่สอดคล้องกับการเรียนสายอาชีพ 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจ มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความคิดและทักษะ
ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศักยภาพที่ดีและมั่นคงในอนาคต 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะและการคิดในด้านการประกอบการทางธุรกิจ ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการทางธุรกิจได้ในอนาคต 

2. สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้มากขึ้นในระหว่างเรียน จากการประกอบธุรกิจ 
3. พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ  

 
เป้าหมาย 

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ความคิด และทักษะทางวิชาชีพในการประกอบธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยการเรียนรู้และ

ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริง 
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ส่วนที่ 3 
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 

 
ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ที่ วนบ.011/2564 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 

——————————————— 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้ทุกสถานศึกษา จัดตั้งศูนย์               
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ 
ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจเห็นความส าคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในการ
เป็นผู้ประกอบการในอนาคต จึงได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯขึ้น และเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดังรายนามต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
      1.1 นางสาวกาญจนา  ค าศิริ ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
      มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  1.2  นายกฤษณ์  ค าศิริ รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
                           มีหน้าที่ ช่วยเหลือประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และก ากับดูแล 
ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 2.  คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก 
  2.1 นายจงรักษ์  เหรียญวิไลรัตน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียล (ประเทศไทย)  
      จ ากัด 

  2.2 นายอาร์ม   ทิพยจันทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิสเวย์ จ ากัด 
  2.3 นายสราวุธ   เครือศรี  เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาตลาดเจ้าพระยา 
       มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนด 

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาภายใน 
  3.1  นางสาวสุนทรี    คงทอง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  3.2  นายสิตางศุ์     จุลชาต  หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
  3.3  นางสาวมณีรัตน์  ฐิติกุล หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
  3.4  นางทัศนีย์  บรรลือพรศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
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  3.5  นางกานต์ชนา    คงฤทธิ์ระจัน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
  3.6  นางพชร หมายนาค หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและ 
    ทักษะวิชาชีพ 
  3.7  นายอธิสุ พันธศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจและ 
    ทักษะชีวิต 
         มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนด 

4. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  4.1  นายสิตางศุ์   จุลชาต  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
  มีหน้าที่  
 1)  ท าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง  ๆ 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด 
 2)  ด าเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ  
ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 3)  ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมาย 
 4)  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม 
 5)  รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 6)  ด าเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด 
 7)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 8)  งานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
 5. ฝ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 5.1  นายสิตางศุ์   จุลชาต  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  5.2  นางสาวเนตรนภา   รื่นเสือ  เจ้าหน้าที่งานบุคคล 
  มีหน้าที่  
 1)  ประสานงานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักสูตรของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดหาวิทยากร สร้างเครือข่ายธุรกิจ และก าหนด
กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
  2)  ประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรับสมัครผู้เรียนที่มีความสนใจเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   3)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  4)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
 6. ฝ่ายบ่มเพาะ 
  มีหน้าที่  
  1)  สรรหา พิจารณา คัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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  2)  ท าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้การดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าธุรกิจ แก่ผู้เข้า
รับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ 
  3)  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมการบ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
  4)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  5)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
  6.1  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
  6.1.1  นางพชร หมายนาค ธุรกิจ “การให้บริการ” 
  6.1.2 นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส ธุรกิจ “การให้บริการ” 
  6.1.3 นางสาวสุนิษา ทองสุข ธุรกิจ “การให้บริการ” 
  6.1.4 นางธาริณี ฟุ้งสาคร ธุรกิจ “การให้บริการ” 
  6.1.5 นายอธิสุ พันธศรี ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” 
  6.1.6 นางสาวปริม ศรประสิทธิ์ ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” 
  6.1.7 นายเรืองสันต์ จันมาค้อ ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” 
  6.1.8 นางสาวศิริวรรณ ศรีแดง ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” 
  6.1.9 นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์ ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” 
  6.1.10 นายภัทรุท   นามเมือง ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” 
  6.1.11 นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” 
  6.1.12 นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน ธุรกิจ “ผลิตและจ าหน่าย 
     สินค้า” 
  6.1.13 นางสาวอุราพร ค าสิม ธุรกิจ “ผลิตและจ าหน่าย 
     สินค้า” 
  6.1.14 นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร ธุรกิจ “ผลิตและจ าหน่าย 
     สินค้า” 
  มีหน้าที่  
  1)  ให้ค าปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ การ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2)  นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ            
ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการจัดการธุรกิจ การจัดท าบัญชี  การตลาด การเงินและอื่นๆ 
  3)  ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง เพื่อให้ค าปรึกษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย 
  4)  ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าเอกสารรายงาน สรุปผลการประกอบการ การเขียน             
Best Practice และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา 
  5)  จัดท าแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียน หรือตามเวลาที่ก าหนด 
และ   เมื่อสิ้นสุดการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเสนอสถานศึกษาเพื่อทราบ 
  6)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  6.2  ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะฯ) 
  6.2.1  นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
  มีหน้าที่  
  1)  ดูแลให้ค าปรึกษาในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ 
  2)  ให้ค าปรึกษาและรับรองการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และรายงาน
ทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ประกอบการ 
  3)  ให้ค าปรึกษาในการจัดสรรก าไรสุทธิของผู้ประกอบการ 
  4)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  5)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  6.3  ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะฯ) 
  ธุรกิจ “การให้บริการ” 
  6.3.1  นางพชร หมายนาค   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ 
     ดิจิทัล และทักษะวิชาชีพ 

  6.3.2  นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส รองหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีธุรกิจ 
     ดิจิทัล และทักษะวิชาชีพ 
  6.3.3  นางสาวสุนิษา ทองสุข ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
     และทักษะวิชาชีพ 
  6.3.4  นางธาริณี  ฟุ้งสาคร ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
     และทักษะวิชาชีพ 

  ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” 
  6.3.5  นายอธิสุ พันธศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
     ธุรกิจ และทักษะชีวิต 
  6.3.6  นางสาวปริม ศรประสิทธิ์ รองหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
     ธุรกิจ และทักษะชีวิต 
  6.3.7  นายเรืองสันต์ จันมาค้อ ครูสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
     และทักษะชีวิต 
  6.3.8  นางสาวศิริวรรณ ศรีแดง ครูสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
     และทักษะชีวิต 
  6.3.9  นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
  6.3.10 นายภัทรุท นามเมือง ครูสาขาวิชาการบัญชี 
  6.3.11 นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ครูสาขาวิชาการบัญชี 

  ธุรกิจ “ผลิตและจ าหน่ายสินค้า” 
 6.3.12 นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
 6.3.13 นางสาวอุราพร ค าสิม ครูสาขาวิชาการตลาด 
 6.3.14 นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร ครูสาขาวิชาการตลาด 

  มีหน้าที่  
  1)  ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการผลิตของผู้ประกอบการ 
  2)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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  3)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  6.4  ครูที่ปรึกษาด้านการตลาด (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะ) 
   6.4.1  นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
   6.4.2  นางสาวอุราพร ค าสิม ครูสาขาวิชาการตลาด 
   6.4.3  นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร ครูสาขาวิชาการตลาด 
  มีหน้าที่ 
  1)  ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการตลาดของผู้ประกอบการ 
  2)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  3)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  6.5  ครูที่ปรึกษาด้านการจัดการ (เป็นครูที่ปรึกษากลางศูนย์บ่มเพาะฯ) 
  6.5.1  นายสิตางศุ์ จุลชาต หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
    อาชีวศึกษา 
  6.5.2  นางจันทร์เพ็ญ เตชวิริยานนท์ เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 
  มีหน้าที่ 
  1)  ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการจัดการของผู้ประกอบการ 
  2)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  3)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7. ฝ่ายนวัตกรรม 
  7.1  นายสิตางศุ์  จุลชาต หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
     อาชีวศึกษา 
  7.2  นางพชร  หมายนาค หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
     และทักษะวิชาชีพ 
  7.3  นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส รองหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ 
     ดิจิทัล และทักษะวิชาชีพ 
  7.4  นางสาวสุนิษา  ทองสุข ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
     และทักษะวิชาชีพ 
  7.5  ว่าที่ร้อยตรีนพอนต์  ชาครจิรเกียรติ ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
     และทักษะวิชาชีพ 
  7.6  นายสุวรรณ  แสงดาว ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
     และทักษะวิชาชีพ 
  7.7  นายภูมินทร์  ช่วยรัมภ์ ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
     และทักษะวิชาชีพ 
 มีหน้าที่ 
  1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือน าไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร 
   2)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  3)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
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 8. ฝ่ายธุรการ  
   8.1  นางสาวมณีรัตน์ ฐิติกุล หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
     8.2  นางสาวอิศราพร ปีสาลี เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
   8.3  นางสาวเนตรนภา รื่นเสือ เจ้าหน้าที่งานบุคคล 
   8.4  นางจันทร์เพ็ญ เตชวิริยานนท์ เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 
 มีหน้าที่ 
  1)  จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ และเอกสารภายในหน่วยงาน 
  2)  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  3)  รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถานศึกษา และ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  4)  ให้บริการด้านเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ารับ
บริการและผู้เข้ารับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ 
  5)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ขอให้คณะกรรมการ ที่ ได้ รับการแต่งตั้ ง ปฏิบัติ หน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบและเต็ม
ความสามารถเกิดผลส าเร็จในงานเป็นอย่างดี 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง ณ วันที ่11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

         (นางสาวกาญจนา  ค าศิริ) 
       ผู้อ านวยการ 
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ปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2564 
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

มิ.ย.64 - จัดท าโครงการบ่มเพาะผูป้ระกอบการใหม่ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
- จัดท าโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ใหม่ 
- จัดท าปฏิทินปฎิบัติงานศนูย์บ่มเพาะฯ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์บ่มเพาะฯ 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 

- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 

ก.ค.64 
 
 

- ประชาสัมพันธร์ับสมัครสมาชิกศูนย์บ่มเพาะ/นักศึกษาส่งใบสมัคร 
- จัดท ารายชือ่สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้นการอบรม “การเขียนแผน

ธุรกิจ” 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ

อบรม “การเขียนแผนธุรกิจ” 
- จัดท าหนังสือขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมและประกวดการเขียนแผน

ธุรกิจ 
- จัดท าหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากรในการอบรมและประกวดการเขียน

แผนธุรกิจ 
- จัดท าหนังสือขอบคุณการเป็นวิทยากรในการอบรมและประกวดการเขียน

แผนธุรกิจ 
- การอบรม “การเขียนแผนธุรกิจ” และการประกวดเขียนแผนธุรกิจ 

 
 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ 
- การด าเนินธุรกจิของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- การให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 

 
- การนิเทศ/ติดตาม 

- ฝ่ายบ่มเพาะฯ 
 

- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการ

ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนฯ 

- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
- สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- คณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ส.ค.64 
 
 
 

- จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้นการศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน ส านักงานสหมิตรการบัญชี (ที่ตั้ง 42/1 หมู่ 14                

ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี) 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน บรษิัท จุลสิตศุ ์จ ากัด (ที่ตั้ง 41/1 หมู่ 14 ต.บางมว่ง 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี) 

- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 

และครูที่ปรึกษาธรุกิจ 
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วัน เดือน ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศกึษาดูงาน 
- จัดท าสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงาน ส านักงานสหมิตรการ

บัญชี และบริษัท จุลสิตศุ์ จ ากัด  
- การด าเนินธุรกจิของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- การให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 

 
- การนิเทศ/ติดตาม 

- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 
 

- สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- คณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ก.ย.64 - การด าเนินธุรกจิของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- การให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 

 
- การนิเทศ/ติดตาม 

- สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- คณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการนิเทศ  
- ประธาน

คณะกรรมการ
ด าเนินงานนิเทศ 

ต.ค.64 - การด าเนินธุรกจิของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- การให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 

 
- การนิเทศ/ติดตาม 

- สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- คณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการนิเทศ 

พ.ย.64 - การด าเนินธุรกจิของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- การให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 

 
- การนิเทศ/ติดตาม 

- สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- คณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ธ.ค.64 - การด าเนินธุรกจิของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- การให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 

 
- การนิเทศ/ติดตาม 

- สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- คณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ม.ค.65 - การด าเนินธุรกจิของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- การให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 

 
- การนิเทศ/ติดตาม 

- สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- คณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ก.พ.65 - การด าเนินธุรกจิของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- การให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 

 
- การนิเทศ/ติดตาม 

- สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 
- คณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการนิเทศ  
- ประธาน

คณะกรรมการ
ด าเนินงานนิเทศ 
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วัน เดือน ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค.65 - การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละธุรกิจ 

- สรุปผลการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจ 
- สรุปผลการด าเนินงานของทุกธุรกิจ 

- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 

 
หมายเหตุ  การด าเนินงาน การด าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินการภายใต้มาตรการการควบคุม/ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การประชุมจ ากัดจ านวน การเว้นระยะห่าง การใช้เทคโนโลยี   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet  การศึกษาดูงานผ่านระบบ
ออนไลน ์
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ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ที่ วนบ.012/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 

——————————————— 
 การนิเทศเป็นกระบวนการที่ช่วยให้การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพื่อให้มีการติดตามประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  
 1.1 นางสาวกาญจนา ค าศิร ิ ประธานกรรมการ 
 1.2 นายกฤษณ์  ค าศิร ิ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสาวสุนทร ี คงทอง กรรมการ 
 1.4 นางสาวมณรีัตน ์ ฐิติกุล กรรมการ 
 1.5 นายสิตางศุ ์ จุลชาต กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1 นายกฤษณ์  ค าศิร ิ  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายสิตางศุ ์  จุลชาต  รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน กรรมการ 
 2.4 นางพชร  หมายนาค  กรรมการ 
 2.5 นางสาวสริิภัทรา  วสุภิญโญภาส กรรมการ 
 2.6 นายอธิส ุ  พันธศร ี  กรรมการ 
 2.7 นางสาวปริม  ศรประสิทธิ ์ กรรมการ 
 2.8 นายเรืองสันต ์  จันมาค้อ  กรรมการ 
 2.9 นางสาวศริิวรรณ  ศรีแดง  กรรมการ 
 2.10 นางสาวทพิวรรณ  ดีไพศาลสกุล กรรมการ 
 2.11 นายภัทรุท  นามเมือง  กรรมการ 
 2.12 นางสาวอุราพร  ค าสิม  กรรมการ 
 2.13 นางสาวพรทรพัย ์  รักมิตร  กรรมการ 
 2.14 นางสาวสุนิษา  ทองสุข  กรรมการ 
 2.15 นางธาริณ ี  ฟุ้งสาคร  กรรมการ 
 2.16  นางสาวจริยา  กรมพิชา  ประธานคณะกรรมการบริษัท เจ แอนด ์ 
      เอ็น จิ๊บช็อป ออนไลน์ จ ากัด 
 2.17 นายพรพพิัฒน ์  สีกลัดหนู  เจ้าของกิจการสวนบอลไม้กระถาง 
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 2.18 นายณภัทร  ติงสันเทียะ เจ้าของกิจการนมสดกดไลค์ 
 2.19 นางทัศนีย ์  บรรลือพรศักดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ช่วยเหลือหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการตรวจสอบผลการบริหาร
จัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ว่ามีความเข้มแข็ง โดดเด่นในเรื่องใด มีสิ่งใดที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง และเตรียมความพร้อม
รับการนิเทศ ตลอดจนแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะฯ ให้ได้ทราบ เพื่อการอ านวยความสะดวก
และการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่คณะกรรมการนิเทศ 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ.2564 
 
 
        
       (นางสาวกาญจนา  ค าศิริ) 
              ผู้อ านวยการ 
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1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม “การเขียนแผนธุรกิจ” 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1  ที่ปรกึษาโครงการ นางสาวกาญจนา ค าศิร ิ ผู้อ านวยการ 
2.2  ผู้อ านวยการโครงการ นายกฤษณ์  ค าศิร ิ รองผู้อ านวยการ 
2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิตางศุ ์ จุลชาต หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
    อาชีวศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเน่ือง 
4. หลักการและเหตุผล 

 แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกจิการ การเขียนแผน
ธุรกิจจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในแนวคิดการท าธุรกิจ เรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ การ
คาดคะเนทางการเงินหรือกระบวนการคิดพิจารณาที่สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธรุกิจ 
5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติทีด่ีและเห็นประโยชน์ในการเขียนแผนธุรกิจ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจได้รับความรู้และปฏิบัติจริง จ านวน 25 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจได้ฝึกประสบการณจ์นสามารถเขียนแผนธุรกิจ และด าเนินธุรกิจโดย
ใช้แผนธุรกิจเป็นแนวทางในการประกอบธรุกิจ 
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7. กิจกรรม/วิธดี าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินงาน 
2564 2565 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
1. จัดท าและเสนอโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 
“การเขียนแผนธุรกิจ” (P) 

  _          

2. ด าเนินโครงการพัฒนาศกัยภาพ
ผู้เรียนด้านการอบรม “การเขียน
แผนธุรกิจ” (D)  
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านการอบรม “การ
เขียนแผนธุรกิจ” 

2.2 การประชุมคณะกรรมการฯ 
และประชาสัมพันธ์
โครงการ 

2.3 จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร
อบรมการเขียนแผนธุรกจิ 

2.4 วิทยากรด าเนินการอบรม
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อ
สร้างจติส านึกในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  __          

3. การนิเทศ/ก ากับติดตาม (C)             
4. สรุปผลแบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านการอบรม “การเขียน
แผนธุรกิจ” และรายงานสรุปผล
การด าเนินโครงการ (A) 

   __         

 
8. วัน เวลา สถานที่ด าเนินการ 

 กรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกจิ 
9. งบประมาณ 

 ได้รับเงินงบประมาณจากวิทยาลัยฯ 
10. การประเมินผลกิจกรรม 

10.1  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
10.2  จากการนิเทศ/ก ากับติดตาม และการสังเกต 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียน นักศึกษา และผูท้ี่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบที่ควรมอียู่ในแผนธุรกิจ (ซึ่งเป็น

จุดเริ่มต้นในการกอ่ตั้งธรุกิจใหม่) ก่อนที่จะไปประกอบธุรกิจจริง 
11.2 นักเรียน นักศึกษา และผูท้ี่สนใจได้พัฒนาขีดความสามารถดา้นทักษะวิชาชีพอันเป็นการฝึกประสบ

กาณณ์ด าเนินธุรกิจผา่นกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
12. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
    ลงชื่อ................................................................. 
                      (นายสิตางศุ์  จุลชาต) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
    ลงชื่อ................................................................. 
                      (นายกฤษณ์  ค าศิริ) 
               ผู้เห็นชอบโครงการ/หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 
     
    ลงชื่อ................................................................. 
                    (นางสาวกาญจนา  ค าศริิ) 
                  ผู้อนุมตัิโครงการ/ผู้อ านวยการ 
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ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ที่ วนบ.014/2564 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ปีการศกึษา 2564 

——————————————— 
 ด้วยส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่
ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา               
โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ประสบการณ์การท าธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ 
อันจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้มี
การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  
 1.1 นางสาวกาญจนา  ค าศิร ิ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายกฤษณ์   ค าศิร ิ  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสาวสุนทร ี คงทอง  กรรมการ 
 1.4 นางสาวมณรีัตน ์ ฐิติกุล  กรรมการ 
 1.5 นายสิตางศุ ์ จุลชาต  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก 
 2.1 นายจงรักษ์  เหรียญวิไลรัตน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียล (ประเทศไทย)  
      จ ากัด 
 2.2 นายอาร์ม  ทิพยจันทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิสเวย์ จ ากัด 
 2.3 นายสราวุธ  เครือศรี   เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาตลาดเจ้าพระยา 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน ให้บรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.1  นายสิตางศุ์ จลุชาต ประธานกรรมการ 
 3.2 นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางสาวอุราพร ค าสิม  กรรมการ 
 3.4 นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร กรรมการ 
 3.5 นายภัทรุท นามเมือง กรรมการ 
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 3.6 นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล กรรมการ 
 3.7 นางพชร หมายนาค กรรมการ 
 3.8 นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส กรรมการ 
 3.9 นางสาวสุนิษา ทองสุข กรรมการ 
 3.10  นางธาริณี ฟุ้งสาคร กรรมการ 
 3.11 นายอธิสุ พันธศรี กรรมการ 
 3.12 นางสาวปริม ศรประสิทธิ์ กรรมการ 
 3.13  นายเรืองสันต์ จันมาค้อ กรรมการ 
 3.14 นางสาวศิริวรรณ ศรีแดง กรรมการ 
 3.15 นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ด าเนินงานตามโครงการ วางแผนงาน ดูแลและให้ค าแนะน าในด้านสินค้าและบริการ 
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
 4. คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ 
 4.1   ธุรกิจ “การให้บริการ”  ร้าน BE GROWTH 
 4.1.1 นางพชร หมายนาค ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 4.1.2 นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 4.1.3 นางสาวสุนิษา  ทองสุข ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 4.1.4 นางธาริณี  ฟุ้งสาคร ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 4.1.5 นางทัศนีย์  บรรลือพรศักดิ์ ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี 
 4.1.6 นายพัศพงศ์  จันทร์เหลือ ผูจ้ัดการ 
 4.1.7 นางสาววัณนิสา หมั่นกลาง ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 4.1.8 นางสาวพรไพลิน  ศึกขะชาติ ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 4.1.9 นางสาววนัสบดี  ผ่องมณ ี ฝ่ายขาย 
 4.1.10 นายวิศรุต  ภิรมย์แย้ม ฝ่ายออกแบบ 
 4.1.11 นายกิตติพงศ์  สุขสว่าง ฝ่ายออกแบบ 
 4.1.12 นายสุริยะ  ศรีเพ็ง ฝ่ายออกแบบ 
 4.1.13 นายธชธร  ธนาคุณวรากร ฝ่ายจัดส่งสินค้า 
 4.2  ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” ร้าน ACC.Tree 

4.2.1 นายภัทรุท นามเมือง ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.2.2 นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.2.3 นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์ ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี 
4.2.4 นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่ ผู้จัดการ 
4.2.5 นางสาวนัฐพร รักการ ฝ่ายการเงินและบัญชี 
4.2.6 นางสาวธิดา อินถา ฝ่ายขาย 
4.2.7 นางสาวจิตรดา ตั้งสุนันท์ธรรม ฝ่ายขาย 
4.2.8 นางสาวเพ็ญนภา อุ่นฟ้า ฝ่ายขาย 
4.2.9 นางสาวอริศรา เสนผาบ ฝ่ายขาย 
4.2.10 นางสาวมาลิสา บัวศรี ฝ่ายจัดซื้อ 
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4.2.11 นางสาวกนกพร ฟังเร็ว ฝ่ายจัดซื้อ 
4.2.12 นางสาวอ้อยใจ ค าพิลา ฝ่ายจัดซื้อ 

 4.3  ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” ร้าน WAC Eggs Station 
4.3.1 นายอธิสุ พันธศรี ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.3.2 นางสาวปริม ศรประสิทธิ์ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.3.3 นายเรืองสันต์ จันมาค้อ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.3.4 นางสาวศิริวรรณ ศรีแดง ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.3.5 นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์ ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี 
4.3.6 นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น ผู้จัดการ 
4.3.7 นางสาววรัชยา วงศ์สงวน ฝ่ายการเงินและบัญชี 
4.3.8 นางสาวกนกภัณฑ์ ยิ้มโสด ฝ่ายขาย 
4.3.9 นางสาวปนัสนันต์ หมื่นหาญ ฝ่ายขาย 
4.3.10 นางสาวพุทธินันท์ ภัทราจิรนนท์ ฝ่ายธุรการ 
4.3.11 นายณธกร ทัศนศิริ ฝ่ายผลิต 
4.3.12 นางสาวปพิชญา กาญจนปฐมพร ฝ่ายจัดส่งสินค้า 

4.4  ธุรกิจ “ผลิตและจ าหน่ายสินค้า” ร้าน M&K Bakery 
4.4.1 นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.4.2 นางสาวอุราพร ค าสิม ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.4.3 นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.4.4 นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์ ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี 
4.4.5 นางสาวดารณี ทับทิมไทย ผู้จัดการ 
4.4.6 นางสาวมณีรัตน์ มีใจกลั่น ฝ่ายการเงินและบัญชี 
4.4.7 นางสาวกัลยกร กิจพานิช ฝ่ายการเงินและบัญชี 
4.4.8 นางสาวเมทิตา ม่วงอยู่ ฝ่ายขาย 
4.4.9 นายนิติธร โพธิ์ประดิษฐ์ ฝ่ายขาย 
4.4.10 นางสาวนริศรา อิสมาแอล ฝ่ายผลิตและจัดซื้อ 

 4.4.11 นายกอบการ เดชานุวัติ ฝ่ายผลิตและจัดซื้อ 
มีหน้าที่ ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ จัดท าบัญชี รายรับ รายจ่าย รายงานการเงิน สรุปรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
 
        
 
       (นางสาวกาญจนา  ค าศิริ) 
               ผู้อ านวยการ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ที่อยู่ เลขที่ 41/1 หมู่ 14 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยวัดสังวรฯ ต าบลบางม่วง  

อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 
 โทรศัพท์  02-924-7601-5  โทรสาร   02-924-7606 
 E-mail   wac2538@gmail.com 

2. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
3. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการ
ส่งเสริมให้มีการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นการเพิ่มช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 
  ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านการศึกษาดูงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ เรียน เป็นการเปิดมุมมองทางธุรกิจจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ เสริมสร้างทักษะในการท าธุรกิจ และประสบการณ์
เชิงพาณิชย์ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้ครูที่ปรึกษาธุรกิจและ

นักศึกษา 
4.2 เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และเพิ่มโอกาสทางการฝึกอาชีพให้นักศึกษา 
4.3 เพื่อฝึกประสบการณ์การด าเนินธุรกิจผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงให้นักศึกษา 

5. เป้าหมายในการด าเนินการ 
5.1 ครูที่ปรึกษาธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ 
5.2 นักศึกษาที่เป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขั้นตอนการวางแผน (P) 
 6.1.1 เสนอโครงการศึกษาดูงานฯ 
 6.1.2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ (D) 
 - ด าเนินโครงการ โดยนักศึกษา จ านวน 32 คน พร้อมทั้งครูที่ปรึกษา  

  เข้าร่วมโครงการ และศึกษาดูงานตามหน่วยงานดังนี้ 
 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท จุลสิตศุ์ จ ากัดและส านักงาน

สหมิตรการบัญชี 
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 6.3 การติดตามและประเมินผล (C)  
  6.3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน 
  6.3.2 ภาพศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ 
 6.4 การรายงานผล (A) 
  สรุปรายงานผลการศึกษาดูงานระบบการจัดการการด าเนินธุรกิจภายในสถานประกอบการ 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการธุรกิจ 
7.2    ผู้ร่วมโครงการมีประสบการณ์ทางธุรกิจ และสามารถมีธุรกิจเป็นของตนเอง 

8. งบประมาณ 
ได้รับเงินงบประมาณจากทางวิทยาลัยฯ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 

9. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
 นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 นางทัศนีย ์ บรรลือพรศักดิ์  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 นายอธิสุ  พันธศรี   ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 นางพชร  หมายนาค  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายสิตางศุ์ จุลชาต   หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
 

 

      ลงชื่อ............................................................ 
             (นางสาวกาญจนา  ค าศิริ) 
       ผู้อนุมัติโครงการ/ผู้อ านวยการ 
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ส่วนที่ 5 
แผนธุรกิจ 

 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาจัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ ให้สามารถน า
ความรู้ทักษะวิชาชีพไปสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ และให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
หรือต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ จึงก าหนดให้มีโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม “การเขียนแผนธุรกิจ” ภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างจิตส านึกในการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ เนื่องจากแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ โดยแผนธุรกิจจะประกอบด้วยแนวคิดการท าธุรกิจ เรื่องการตลาด การ
แข่งขันและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินหรือกระบวนการคิดพิจารณาที่สามารถน าองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จ และวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม “การเขียนแผนธุรกิจ” มีดังนี้  
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ 

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการ 
     ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีและเห็นประโยชน์ในการเขีนแผนธุรกิจ 
 
 ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้มี
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม “การเขียนแผนธุรกิจ” และการประเมิน
คัดเลือกแผนธุรกิจในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จ านวน 4 กลุ่ม คือ 
 
กลุ่มที่ 

 
ประเภทธุรกิจ ชื่อร้าน 

ชื่อ – สกุล 
ผู้จัดการรา้น 

รวมจ านวนสมาชกิ 
(คน) 

1 ธุรกิจ “การให้บริการ” BE GROWTH นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์ 8 
2 ธุรกิจ “ผลิตและจ าหน่ายสินค้า” M&K Bakery นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 7 

3 ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” ACC.Tree นางสาวอารีรัตน์  ตาดอยู่ 9 

4 ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” WAC Eggs 
Station 

นายโชติพงศ์   ขวัญอยู่เย็น 7 

 
 

 
 
 



40 
 

 
 

 

ธุรกิจ “การให้บริการ” ร้าน BE GROWTH 
 
ส่วนที่ 1 สรุปความเป็นมาของธุรกิจ/ผู้บริหาร 
สรุปความเป็นมาของธุรกิจ 
1. ชื่อเจ้าของกิจการ นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์  ชื่อกิจการ  ร้าน BE GROWTH  
2. ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
3. ประเภทสินค้าหรือบริการ  บริการด้านการออกแบบกราฟฟิก และงานบริการอื่น ๆ 
4. มูลเหตุจูงใจหรือแรงบันดาลใจ ที่ท าให้ประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการด้านออกแบบงานกราฟฟิก และทางผู้ประกอบการมีความพร้อมใน
การให้บริการด้านการออกแบบกราฟฟิก และงานบริการอื่น ๆ 

5. ระยะเวลาการก่อตั้ง 
เป็นธุรกิจที่ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจ 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค-ภาพรวมของทั้งบริษัท 
จุดแข็ง (ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน) 
1. สถานศึกษาให้การสนับสนุนในการด าเนินงานกิจการร้านในทุกปีการศึกษา 
2. สินค้า และบริการมีคุณภาพที่ดี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย 
3. มีบริการจัดส่งชิ้นงานถึงที่ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม 
4. ผู้ออกแบบชิ้นงานสินค้ามีความช านาญ และมีอาจารย์ประจ าสาขาคอยให้ค าแนะน าอยู่เสมอ 
5. มีการบูรณาการในด้านการท างานร่วมกันของนักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชา เช่น นักเรียนสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจรับผิดชอบงานออกแบบ และส่งสินค้า นักเรียนสาขาบัญชีรับผิดชอบด้านการเงิน และการ
บัญชี 

จุดอ่อน (ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการเสียเปรียบคู่แข่งขัน) 
1. ยังไม่สามารถขยายตลาดไปสู่ภายนอกได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีออร์เดอร์จากภายในวิทยาลัยฯ จ านวนมาก 
2. ก าลังในการออกแบบงาน และผลิตงานมีน้อยท าให้เกิดความล่าช้าในการผลิตชิ้นงานในบางครั้ง โดยอาจต้อง

ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน 
โอกาส (ปัจจัยภายนอกที่จะส่งเสริม หรือสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้ในอนาคต) 
1. ทางร้านปรับรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้ 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น 
3. ค่านิยมและความต้องการของผู้บริโภค 
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อุปสรรค (ปัจจัยภายนอกที่จะท าให้กิจการไม่รุ่งเรือง เติบโตช้า เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ) 
1. จ านวนคู่แข่งขันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
2. ปัญหาเศรษฐกิจท าให้ผู้บริโภคประหยัดมากขึ้น 

 
ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การบริหาร 
แผนการตลาดและการวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
1. คู่แข่งขัน 

จากการวิเคราะห์คู่แข่งขัน มีคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่ส าคัญและมีผลต่อกิจการ 
คู่แข่งขันทางตรง คือ บริษัทใหญ่ ๆ ที่เป็นที่รู้จัก 
คู่แข่งขันทางอ้อม คือ ร้านค้าหรือบริการออนไลน์และฟรีแลนซ์ 

2. การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

คุณสมบัติของสินค้า/บริการ 
เปรียบเทียบกับคูแข่งขัน 

หมายเหตุ 
ดีกวา่ ใกล้เคียง ด้อยกวา่ 

1. ราคา     
2. ท าเลที่ตั้งกับกลุ่มลูกค้า     
3. ลักษณะสินค้า/บริการ     
4. คุณภาพสินค้า/บริการ     
5. ชื่อเสียงของสินค้า/บริการ     
6. ยอดขายสินค้า/บริการ     

  
3. ตลาดของสินค้า/บริการ 

เป็นตลาดในองค์กร ชุมชน 
4. ลักษณะของผู้ซ้ือ 

มีผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม/ตลาดแคบ 
5. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ซื้อสินค้า/บริการ 

ครู-อาจารย์ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ และชุมชน 
6. การส่งเสริมการตลาด (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 

มีและด าเนินการต่อเนื่อง โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย, ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็ปไซต์ของ
วิทยาลัยฯ และทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค แฟนเพจของธุรกิจ เป็นต้น 

7. การก าหนดราคาขาย 
7.1  ราคาสินค้า/บริการ ก าหนดจากต้นทุนสินค้า/บริการ และความต้องการของลูกค้า 
7.2  ราคาขาย        -       บาท 

8. ช่องทางการจ าหน่าย 
รับจ้างผลิต 

แผนการผลิต/การให้บริการ 
1. กระบวนการผลิต/การให้บริการ 

คุยรายละเอียดกับทางลูกค้าพร้อมเสนอแบบหรือจัดท างานตามที่ลูกค้าสนใจและต้องการจากนั้น หากเป็นงาน
ผลิตจะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
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2. แผนผังที่ตั้งกิจการ 

 
 

แผนที่ตั้งร้าน ในวิทยาลัยฯ 
ณ อาคาร 3 ช้ัน 2 

 
 
3.   แหล่งวตัถุดิบ 

ร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน ห้างสรรพสินค้า 
 
แผนการจัดการ 
1. โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการ 

พัศพงศ์  เหลือจันทร์ 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
วัณนิสา หมั่นกลาง 
พรไพลิน  ศึกขะชาต ิ

ฝ่ายขาย 
วนัสบดี  ผ่องมณี 

ฝ่ายออกแบบ 
วิศรุต  ภิรมย์แย้ม 
กิตติพงศ์  สุขสว่าง 
สุริยะ ศรีเพ็ง 
 

ฝ่ายจัดส่งสินค้า 
ธชธร  ธนาคุณวรากร 
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2.  การจ้างงาน 
กิจการมีพนักงาน ณ ปัจจุบันรวม 8 คน ค่าจ้างรวม แปรผันตรงตามปริมาณงาน 

แผนการเงิน 
1. ปัจจุบัน วงเงินที่ใช้ในการด าเนินการ  5,000  บาท 
2. เงินลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียน 5,000  บาท 
 
 
 ลงชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                (นายพัศพงศ์  เหลือจันทร์) 
 
   
 ลงชื่อ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
                                                                (นางพชร    หมายนาค)  
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ธุรกิจ “ผลิตและจ าหน่ายสินค้า”  ร้าน M&K Bakery 

 

ส่วนที่ 1 สรุปความเป็นมาของธุรกิจ/ผู้บริหาร 

สรุปความเป็นมาของธุรกิจ 

1.  ชื่อเจา้ของกิจการ นางสาวดารณ ี ทับทิมไทย ชื่อกิจการ M & K Bakery  
2.  ทีต่ั้งของสถานที่ประกอบการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
3.  ประเภทสินค้าหรือบริการธรุกิจผลติ/ซื้อ และจ าหน่ายเบเกอรี่ 
4.  มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ ที่ท าให้ประกอบธุรกิจ หรือขยายกิจการ ธุรกิจเบเกอรี่เป็นธุรกิจที่สามารถ
ประกอบกิจการได้ง่าย เงินลงทุนไม่สูงมากนัก ประกอบกับเจ้าของกิจการมีความสามารถในการผลิต การมองเห็น
โอกาสจากการเข้ามาด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ และสามารถน ามาปรับ
วิธีการจัดจ าหน่ายให้เป็นแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่เป็นสื่อสังคม
ออนไลน ์(Social Media) 
5.  ระยะเวลาการก่อตั้ง 
 เป็นโครงการต่อเน่ืองการท าธุรกิจในปี 2562 – ปี 2564  
 วัตถุประสงค์และวงเงินการของสินเชื่อ (กู้ยืมเงิน) 
 เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจ  
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค – ภาครวมของทั้งบริษัท 
จุดแข็ง ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการมีความได้เปรียบคู่แข่ง 
1. บุคลากรมีประสบการณ์ในการท าเบเกอรี่ รับผิดชอบในงานด้านการผลิต 
2. ผลิตภัณฑ์ใหม่สด สะอาด และรสชาติอร่อย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รับประทานได้
ทุกที่ทุกเวลา 
3. ราคาผลิตภัณฑ์ไม่แพง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ใกล้เคียงกัน 
4. ผลิตภัณฑ์ของร้านมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
5. พนักงานของร้านมีการบริการที่ดีใส่ใจลูกค้า และจัดส่งของให้ลูกค้าถึงมือ 
จุดอ่อน ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการเสียเปรียบคู่แข่งขัน 
1. ผลิตภัณฑ์เก็บได้ไม่นาน เพราะไม่ใส่วัตถุกันเสีย 
2. ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก เพราะจะขายภายในสถานศึกษาโดยส่วนใหญ่ 
3. เป็นผู้ประกอบการใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักจากลูกค้ามากนัก 
4. เงินลงทุนมีน้อย ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย 
5. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเพราะลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ภายในวิทยาลัยฯ  
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โอกาส (เป็นปัจจัยภายนอกที่จะส่งเสริม หรือสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้ในอนาคต)  
1. ปัจจุบันทางร้านได้น าเอา Social Network มาใช้ในการโฆษณา เช่น ทางเพจของวิทยาลัยฯ สามารถโฆษณาได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 
2. ผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมได้ส าหรับลูกค้าที่ชอบทานเบเกอรี่ 
3. สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ งานท าบุญ งานเลี้ยงต่าง ๆ  
4. รัฐบาลให้การสนับสนุนธุรกิจ SME 
อุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอกที่จะท าให้กิจการไม่รุ่งเรือง เติบโตช้า เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ 
1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรี ท าให้ยอดขายของร้านลดลง 
2. คู่แข่งขันในตลาดมีมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันมีผลต่อการแย่งส่วนแบ่งการตลาด 
3. ปัญหาเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นท าให้ผู้บริโภคต้องประหยัด 
4. กระแสการรักสุขภาพ ผู้บริโภคจึงเลี่ยงไม่รับประทานของหวาน 
5. ลูกค้าบางกลุ่มยังสนใจในเรื่องตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียงอยู่ 
 
ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การบริหาร 
แผนการตลาด และการวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
1. คู่แข่งขัน (ระบุชื่อคู่แข่งขัน ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบของกิจการที่มีต่อคู่แข่งขัน) 
  คู่แข่งขันทางตรง ร้านเบเกอรี่ทั่ว ๆ ไป ที่เป็นร้านค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งก าลังได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก และเป็นร้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปจ านวนมาก ถือเป็นคู่แข่งขันทางตรงของร้าน            
M & K Bakery 
  คู่แข่งขันทางอ้อม ขนมขบเคี้ยวทั่ว ๆ ไป ธุรกิจเบเกอรี่ระดับบน  
2. การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

คุณสมบัติของ 
สินค้า / บริการ / อาชีพ 

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หมายเหตุ 
ดีกวา่ ใกล้เคียง ด้อยกวา่ 

1.ราคา  √   
2.ท าเลที่ตั้งกับกลุ่มลูกค้า √    
3.ลักษณะสินค้า/บริการ/(รูปร่างบรรจุภัณฑ์)  √   
4.คุณภาพสินค้า/บริการ  √   
5.ชื่อเสียงของสินค้า/บริการ  √   
6.ยอดขายสินค้า/บริการ   √  
 
3. ตลาดของสินค้า/บริการ 

      เป็นตลาดในองค์กร พัฒนาต่อยอดด้วยการรับจัดอาหารว่างงานสัมมนา และงานต่าง ๆ ภายใน
วิทยาลัยฯ 
4. ลักษณะของผู้ซ้ือ 
 มีลูกค้าประจ า/แน่นอน/ตลาดเปิด 
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5. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ซื้อสินค้า/บริการ (ควรระบุรายชื่อลูกค้าให้ได้มากที่สุด) 
 - นักเรียน นักศึกษา  
 - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
 - บุคคลทั่วไป 
6. การส่งเสริมการตลาด (เข่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม เป็นต้น) 
 มีและด าเนินการต่อเนื่อง โดยวิธีการโฆษณาผ่านเพจของสมาชิก และเพจของศูนย์บ่มเพาะของร้าน
โดยตรง  
7. การก าหนดราคาขาย 
   7.1 ราคาผลิตภัณฑ์ ก าหนดจากต้นทุนของสินค้าและค่าแรงงาน 
   7.2 ราคาขายจะข้ึนอยู่กับเบเกอรี่แต่ละแบบ 
 
แผนการผลิต / การให้บริการ 
1. กระบวนการผลิต / การให้บริการ (อธิบายข้ันตอนการผลิตสินค้า หรือการให้บริการให้ละเอียด) 

- การคัดสรรวัตถุดิบ และอุปกรณ์ 
- การชั่งตวงวัด 
- การผสมอย่างถูกวิธี 
- การเตรียมพิมพ์ 
- การอบ 
- การตกแต่ง  
- การบรรจุหีบห่อ 
- การส่งมอบสินค้า 

2. แผนผังที่ตั้งกิจการ (อธิบายให้ละเอียด หรือวาดเป็นแผนที่ ระบุที่ตั้งให้ชัดเจน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แหล่งวัตถุดิบ (สั่งซื้อจากใคร ระบุชื่อผู้จ าหน่ายวัตถุดิบให้ชัดเจน) 
   3.1. ร้านค้าที่ขายอุปกรณ์เบเกอรี่และท าขนมทั่วไป  ซึ่งมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอย่างครบถ้วน 
 



47 
 

 
 

 
แผนจัดการ  
1.โครงสร้างองค์กร (แสดงแผนภูมิองค์กร และระบุชื่อ,หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตามแผนภูมิ) 
 
 
 

 

 

 

 

 
2.การจ้างงาน 
กิจการมีพนักงาน ณ ปัจจุบัน รวม  7  คน คา่ตอบแทนรวม ผันแปรตามยอดขาย 
แผนการเงิน 
1. ปัจจุบัน วงเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน         13,000   บาท 
2. เงินลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียน                 13,000   บาท 
 
 
  ลงชื่อ...........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางสาวดารณี ทับทิมไทย)  
 

 
       ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
                                         (นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน) 

 
 
 
 
 

ผู้จัดการ 

นางสาวดารณี ทับทิมไทย
ไทย 

 

 ฝ่ายการเงินและบัญชี 

นางสาวกัลยกร  กิจพานชิ 
นางสาวมณรีัตน์  มีใจกลัน่ 

 

 

 

ฝ่ายขาย 

นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู ่
นายนิติธร  โพธิ์ประดิษฐ ์

 
 

 

ฝ่ายผลิตและจัดซื้อ 

นายกอบการ  เดชานุวัต ิ
นางสาวนริศรา  อิสมาแอล 
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ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” ร้าน ACC.Tree 

ส่วนที่ 1 สรุปความเป็นมาของธุรกิจ/ผู้บริหาร 
 
สรุปความเป็นมาของธุรกิจ 
 
1. ชื่อเจ้าของกิจการ  นางสาวอารีรตัน์  ตาดอยู่   ชือ่กิจการ ร้าน ACC.Tree 

 
2. ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

 
3. ประเภทสินค้าหรือบริการ กิจการซื้อมาขายไป 

 
4. มูลเหตุจูงใจหรือแรงบันดาลใจ ที่ท าให้ประกอบธุรกิจ 
 เป็นธุรกิจที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากสภาพแวดล้อมบริเวณวิทยาลัยฯ ได้รับฉายาว่าเป็นถนน
สายดอกไม้ และประกอบกับการด าเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดี แม้จะเจอสถานการณ์ของ
โรคโควิด 19 จึงท าให้ตัดสินใจที่จะด าเนินธุรกิจนี้ต่อไปอีก 

5. ระยะเวลาการก่อตั้ง 
 ด าเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกนิ 1 ปี 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกิจการซื้อมาขายไป 
2.  เพื่อสร้างประสบการณ์วชิาชีพ หารายไดร้ะหว่างเรียน ตลอดจนเป็นแนวทางในการท าธุรกจิในอนาคต 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค – ภาครวมของทัง้กิจการ 
จุดแข็ง ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการมีความได้เปรียบคู่แข่ง 
  1. ต้นทุนสินค้ามรีาคาถูก 
  2. หน่วยงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในดา้นการขาย  และการประชาสัมพันธ์ 
  3. มีการสนับสนุนจากสถานศึกษา 

ACC.Tree 
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จุดอ่อน ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการเสยีเปรียบคู่แข่ง 
  1. ผู้ประกอบการยังเป็นมือใหม ่และไม่มีลูกค้าประจ า 
  2. รา้น ACC.Tree ยังไมค่่อยเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก 
โอกาส ปัจจัยภายนอกที่จะส่งเสริม หรือสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้ในอนาคต 
  1. ผู้บริโภคมีความต้องการความสะดวกสบายในการซื้อ 
  2. มีแอปพลิเคชั่นทางดา้นการเงินมาช่วยในการช าระเงินมากขึ้น 
  3. ผู้ประกอบการมีความคุ้นเคยกับผู้บริโภค 
 
อุปสรรค ปัจจัยภายนอกที่จะท าให้กิจการไม่รุ่งเรือง เติบโตช้า เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจการ 
  1. ปัญหาเศรษฐกิจท าใหผู้้บริโภคใช้จ่ายอย่างประหยัด 
  2. จ านวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น 
  3. ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รูจ้ัก 
 
ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การบริหาร 
แผนการตลาด  และการวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
1. คู่แข่งขัน 
 คู่แข่งขันทางตรง รา้นขายต้นไม้ที่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ และมีฐานลกูค้าประจ า เช่น ตลาดนดัจตุจกัร 
ตลาดต้นไม้แสงอารีย์การ์เด้น ฯลฯ 
 คู่แข่งขันทางอ้อม ร้านขายต้นไม้ ทีจ่ าหน่ายต้นไม้ผ่านทางออนไลน์ 
 
2. การเปรียบเทียบคู่แข่งขัน 
 

  
3.  ตลาดของสินค้า / บริการ 

 ตลาดท้องถิ่น / ในจังหวดั 
ตลาดตางจังหวัด 
ตลาดต่างประเทศ 

 อื่น ๆ (ระบุ)……………………. 
 

คุณสมบัติของ 
สินค้า / บริการ / อาชีพ 

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หมายเหตุ 
ดีกวา่ ใกล้เคียง ด้อยกวา่  

1. ราคา                  
2. ท าเลที่ตั้งกับกลุ่มลูกคา้                  
3. ลักษณะสินค้า/บริการ                    
4. คุณภาพสินค้า/บริการ                    
5. ชื่อเสียงของสินค้า/บริการ                  
6. ยอดขายสินค้า/บรกิาร                  
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4.  ลักษณะของผู้ซ้ือ 
    มีลูกค้าประจ า/แน่นอน/ตลาดเปิด 
               มีผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม/ตลาดแคบ 
    เป็นลูกค้าขาจร ไม่แน่นอน 
    อื่น ๆ (ระบุ)……………. 
 
5. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีซ่ื้อสินค้า/บริการ (ควรระบุรายชื่อลูกค้าให้ได้มากที่สุด) 

5.1  กลุ่มลกูค้าที่นิยมความสะดวกสบาย 
5.2  ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
5.3  กลุ่มลกูค้าทัว่ไป 
 

6.  การส่งเสริมการตลาด (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ ์การลด แลก แจก แถม เป็นต้น) 
                มีและด าเนินการต่อเน่ือง โดยวธิี การโฆษณาผ่านโซเชียล เฟซบุ๊ก ไลน์ ติดบร์อดประชาสัมพันธ์ 
    ประชาสัมพันธ์หน้าแถว 
    มีและไม่ได้ด าเนินการต่อเน่ือง โดยวิธี…………………………………… 
    ไม่มี 
 
7.  การก าหนดราคาขาย 
  7.1  ราคาสินค้า/บริการ ก าหนดจาก 
               ต้นทุนสินค้า/บริการ 
        เปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง 
    ความต้องการของลูกค้า 
    อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………….. 
   7.2  ราคาขาย – บาท 
   7.3  ราคาคู่แข่งขัน – บาท 
 
8.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
                ขายตรง 
                ขายปลีก 
    ขายส่ง 
    ขายฝาก 
    รับจ้างผลิต 
    อื่น ๆ (ระบุ)…………….. 
 
แผนการผลิต/การให้บรกิาร 
1.  กระบวนการผลิต/การให้บริการ 
 1.  การติดต่อรา้นค้า  และจ าหน่ายผลิตภัณฑอ์ุปโภคและบริโภค 
 2.  ท าการสั่งซื้อสินค้าในราคาส่ง 
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 3.  น ามาจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 
2.  แผนผังที่ตั้งกจิการ 
 

 

 

 

 

 

3.  แหล่งวัตถุดิบ 
 ร้านค้าส่งทัว่ไป ตลาดต้นไม ้
แผนการจัดการ 
1.  โครงสรา้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้จัดการ 

นางสาวอารรีัตน์  ตาดอยู่ 

ฝ่ายจัดซื้อ 

นางสาวอ้อยใจ  ค าพิลา 
นางสาวมาลิสา  บัวศร ี
นางสาวกนกพร  ฟังเร็ว 

 

ฝ่ายขาย 

นางสาวธดิา  อินถา 
นางสาวจติรดา  ตั้งสุนันท์ธรรม 

นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นฟ้า 
นางสาวอริศรา เสนผาบ 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
นางสาวนัฐพร รักการ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบรหิารธรุกิจ 

รา้น ACC.Tree 

 

 

เซเว่น 

ถนนกาญ
จนาภิเษก
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ธุรกิจ “ซื้อมาขายไป” ร้าน WAC Eggs Station 

 
ส่วนที่ 1 สรุปความเป็นมาของธุรกิจ/ผู้บริหาร 
สรุปความเป็นมาของธุรกิจ 
1.  ชื่อเจา้ของกิจการ นายโชติพงศ ์ขวัญอยู่เย็น   ชื่อกิจการ WAC Eggs Station 
2.  ทีต่ั้งของสถานที่ประกอบการ  เลขที่ 41/1 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่           

จ.นนทบุรี 11140 
3. ประเภทสินค้าหรือบริการ จ าหน่ายไข่ไก่สด 
4. มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ ที่ท าให้ประกอบธุรกิจหรือขยายกิจการ 
  ในปัจจุบัน มีคนชื่นชอบและหันมาบริโภคไข่ไก่จ านวนมาก เน่ืองจากสถานการณ์ โควิด -19 เลยท าให้คน
ส่วนใหญ่หันมาหัดท าอาหารกินเลยใช้ไข่เป็นตัวฝึกท า เพราะไข่ไก่เป็นอาหารที่รับประทานง่าย  และเหมาะกับคน
ทุกเพศทุกวัยอีกด้วยจึงมีแนวโน้มในการขยายกิจการได้ง่ายและรวดเร็ว รวมไปถึงทางวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการหา
รายได้เสริมให้แก่สมาชิกและเป็นการฝึกประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ  โดยได้รับการ
สนับสนุนจากทางวิทยาลัยฯ ในเรื่องเงินทุน และในการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
5. ระยะเวลาการก่อตั้ง 
 เป็นผู้ประกอบการใหม่ ไม่เคยท าธุรกิจมาก่อน คาดว่าจะเริ่มด าเนินการ ประมาณเดือน มิถุนายน ปี 2564 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษา และสร้างประสบการณ์ในการท างานเชิงพาณิชย์ให้

มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
2. เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจทางบ้านของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน  
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค – ภาครวมของทั้งกิจการ 
จุดแข็ง (ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน) 

1. สินค้ามีความสดใหม่อยู่เสมอ  
2. มีบุคลากรที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา 
3. มีราคาที่ย่อมเยาลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
4. มีการจ าหน่ายออนไลน์เพื่อเป็นการขยายช่องทางในการขายสินค้าและเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว 

จุดอ่อน (ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการเสียเปรียบคู่แข่งขัน) 
1. มีการใช้ต้นทุนที่สูงเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันท าให้มีภาวะไข่ขาดตลาดเลยท าให้ราคาแพงเป็น

อย่างมาก 
2. ไม่มีการจ าหน่ายแบบหน้าร้าน และมีการรับออเดอร์แบบรายวัน ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า 
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โอกาส (ปัจจัยภายนอกที่จะส่งเสริม หรือสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้ในอนาคต) 
1. ได้รับการสนับสนุนจากทางวิทยาลัยฯ จึงเพิ่มโอกาสทางการขาย  
2. เมื่อลูกค้าชื่นชอบสินค้าจะส่งผลให้เกิดการบอกต่อจนน าไปสู่การเพิ่มยอดขาย 

อุปสรรค (ปัจจัยภายนอกที่จะท าให้กิจการไม่รุ่งเรือง เติบโตช้า เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ) 
1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลงท าให้กระทบกับการตัดสินใจ 
2. คู่แข่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีความได้เปรียบทางด้านการเงิน 
3. ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดงบประมาณในการซื้อ 

 
ปัจจัยภายนอกองค์กร โอกาส อุปสรรค 

1. ธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัว  ใช ่  ไม่ใช ่
2. จ านวนคู่แข่งมีแนวโน้มลดลง  ใช ่  ไม่ใช ่

3. ธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  ใช ่  ไม่ใช ่

4.ธุรกจิมีโอกาสเติบโต  ใช ่  ไม่ใช ่

5.เทคโนโลยีมีความกา้วหน้าเป็นอย่างมาก  ใช ่  ไม่ใช ่

*ปัจจัยภายนอก เช่น สภาพตลาด ภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และเครือข่ายธุรกิจ 
 
ส่วนที่ 3 กุลยุทธ์การบริหาร 
แผนการตลาด และการวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
1. คู่แข่งขัน (ระบุชื่อคู่แข่งขัน ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบของกิจการที่มีต่อคู่แข่งขัน) 
 คู่แข่งขันที่ส าคัญและมีผลต่อกิจการ จ านวน 5 แห่ง 
ชื่อคู่แข่งขันทางตรง 
1.ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น 
 -  ข้อได้เปรียบคือ : สินค้าของเรา มีราคาถูกกว่า มีบริการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ 
 -  ข้อเสียเปรียบ : คู่แข่งมีสินค้าหลากหลายกว่า มีคนรู้จักมากกว่า มีบริการต่างๆ ครบวงจร มีสาขากระจาย
อยู่มากมาย หาง่าย เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดร้านสวยงาม สะอาด เย็นสบาย ลูกค้าสามารถเลือก
สินค้าได้ด้วยตนเอง ได้เห็นสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และมีบริการจัดส่งสินค้าแบบ Delivery เช่นกัน 
2.ร้านสะดวกซื้อ CP Fresh Mart  
 -  ข้อได้เปรียบ : สินค้าของเรา มีราคาถูกกว่า มีบริการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ 
 -  ข้อเสียเปรียบ : คู่แข่งเป็นธุรกิจที่มีการผลิต และจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทไข่ไก่โดยตรง มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักมานาน มีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกซื้อหลากหลาย มีสาขามากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน มีบริการหลากหลาย มีการ
จัดส่งสินค้าแบบ Delivery ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ด้วยตนเอง ได้เห็นสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ 
3. ร้านสะดวกซื้อ Big C.  
 -  ข้อได้เปรียบ : สินค้าของเรา มีราคาถูกกว่า มีบริการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ 
 -  ข้อเสียเปรียบ : คู่แข่งมีสินค้าหลากหลายกว่า มีคนรู้จักมากกว่า มีบริการต่างๆ ครบวงจร มีสาขากระจาย
อยู่มากมาย หาง่าย เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดร้านสวยงาม สะอาด เย็นสบาย ลูกค้าสามารถเลือก
สินค้าได้ด้วยตนเอง ได้เห็นสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ มีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และมีบริการจัดส่งสินค้า
แบบ Delivery เช่นกัน 
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4. ร้านสะดวกซื้อ Tesco Fresh To Go. 
 -  ข้อได้เปรียบ สินค้าของเรามีราคาถูกกว่าคู่แข่ง มีบริการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ 
 -  คู่แข่งมีสินค้าหลากหลายกว่า มีคนรู้จักมากกว่า มีบริการต่างๆ ครบวงจร มีสาขากระจายอยู่มากมาย หา
ง่าย เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดร้านสวยงาม สะอาด เย็นสบาย ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ด้วยตนเอง 
ได้เห็นสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ มีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยในปัจจุบันทางร้านมีการปรับปรุงรูปโฉม
ของร้านให้มีความทันสมัย น่าเดินทุกสาขาอีกด้วย และมีบริการจัดส่งสินค้าแบบ Delivery เช่นกัน 
5. ร้านขายไข่ไก่สดทั่วไปตามตลาดสด และตามร้านขายของช าทั่วไป 
 -  ข้อได้เปรียบ สินค้าของเรามีราคาถูกกว่าคู่แข่ง มีบริการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้   
 -  ข้อเสียเปรียบ ร้านค้าประเภทนี้หาได้ง่ายทั่วไปตามชุมชนต่างๆ มีลูกค้าประจ า ราคาไม่แพง ลูกค้าสามารถ
เลือกซ้ือสินค้าเองได้ 
 
ชื่อคู่แข่งขันทางอ้อม   
          ไม่พบ 
 
2. การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

คุณสมบัติ 
สินค้า/บริการ/อาชีพ 

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
หมายเหต ุ

ดีกว่า ใกล้เคียง ด้อยกว่า 
1. ราคา √    
2. ท าเลที่ตั้งกับกลุ่มลูกค้า  √   
3. ลักษณะสินค้า/บริการ/อาชีพ (รูปร่างบรรจุ
ภัณฑ์) 

 √   

4. คุณภาพสินค้า/บริการ  √   
5. ชื่อเสียงของสินค้า/บริการ   √  
6. ยอดขายสินค้า/บริการ  √   

3. ตลาดของสินค้า/บริการ 
 ขายในวิทยาลัยวานิชบริหารธุรกิจ,ตลาดออนไลน์ เพจ facebook 
4. ลักษณะของผู้ซ้ือ 
 มีผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม/ตลาดแคบ 
5.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ซื้อสินค้า/ บริการ  
     กลุ่มเป้าหมายหลัก คือนักเรียน-นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากร เจ้าหน้าที่ ภายในวิทยาลัยฯ 
 กลุ่มเป้าหมายรอง คือคนในละแวกชุมชมหมู่ 14 ต าบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
และกลุ่มบุคคลทั่วไป  
6.  การส่งเสริมการตลาด (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม เป็นต้น) 
 มีการด าเนินการต่อเน่ือง โดยวิธีการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ค เพจ WAC Eggs Station 
 การประชาสัมพันธ์ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 มีการจัดส่งฟรี 
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7. การก าหนดราคาขาย 
 7.1 ราคาสินค้า/บริการ ก าหนดจากต้นทุนสินค้า/บริการ 
 7.2 ราคาขายเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่ไก่  
 7.3 ราคาขายของคู่แข่งขัน ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่ไก่ 
8. ช่องทางการจ าหน่าย  
 ขายตรงและขายปลีก  
แผนการผลิต/ การให้บริการ 
1. กระบวนการผลิต/การให้บริการ  
 1.1 เปิดรับออเดอร์ส่งไข่ไก่สด 
 1.2 จัดเตรียมวตัถุดิบ อปุกรณ์ บรรจุภัณฑ์ตา่ง ๆ  
 1.3 จ าแนกตามออเดอร์  
 1.4 บริการจดัส่งลูกค้า 
 1.5 บริการหลังการขาย (มีการพดูคุยกับลูกค้า) รบัค าแนะน าต่าง ๆ  
2. แผนที่ตั้งกิจการ  

 
 
3. แหล่งวัตถุดิบ (สั่งซื้อจากใคร ระบุชื่อผู้จ าหน่ายวัตถุดิบให้ชัดจน) 
 3.1 เลขที่ 62/284 พฤกษา 25 ซอย 22 หมู่ที่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ ่นนทบุรี 11130 
4. การซื้อวัตถุดิบ และเงื่อนไขการซื้อ 
 ซื้อเป็นเงินสด 100 % 
  
 
 
 
 
 

ร้าน WAC Eggs Station 
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ภาคผนวก 
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กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร 

ประเมินศักยภาพของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 

เขียนแผนธุรกิจ/จัดท ากลุ่มธุรกิจ 

เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบการ 

ด าเนินการประกอบธรุกจิ 

สรุป/ประเมินผล 
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การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 

 

 

 
มีภูมิคุ้มกัน 

1. เป็นการฝึกปฏิบัติการอาชีพด้าน
บริการธุรกิจ การซื้อมาขายไป และการ
ผลิตและจ าหน่ายสินค้า 
2. มีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ 
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า/บริการ 
4. ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอันตรายใน
การด าเนินงาน 

พอประมาณ 

1. ใช้งบประมาณอย่างพอเพียง 

2. ขายสินค้า/บริการในราคาท่ี
เหมาะสม 

3. ใช้วัตถุดิบอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

มีเหตุผล 
1. เป็นการฝึกปฏิบัติการอาชีพด้าน
บริการธุรกิจ  การซื้อมาขายไป และ
การผลิตและจ าหน่ายสินค้า 
2. มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3. สร้างรายได้ระหว่างเรียน 
4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

ความรู้ 
1. ความรู้เร่ืองแผนธุรกิจ 

2. ความรู้ในการท าบัญชี/การตลาด 

3. ความรู้ในงานอาชีพ 

คุณธรรม 
1. ความซื่อสัตย์สุจริต 

2. ความขยันหมั่นเพียร 

3. ความอดทน 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

มิติเศรษฐกิจ 
1. เกิดธุรกิจขนาดกลาง 

ขนาดย่อม 
2. สร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

มิติสังคม 
1. มีทักษะการท างานเป็นทีม 
2. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง            
ผู้ประกอบธุรกิจกับลูกค้า 

3. มีการสื่อสารระหว่างครู
และนักศึกษา 

มิติสิ่งแวดล้อม 
1. รักษาความสะอาดของ
สถานที่ 
2. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 

3. ใช้วัสดุคุ้มค่า/น ากลับมา
ใช้ใหม่ 

มิติวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
2. ใช้วัสดุในท้องถิ่น 



มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1-2-2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

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

สาขาวิชาการบัญชี 7 2 9 1 1 0 2 1 1 4 14

สาขาวิชาการตลาด 20 9 29 4 8 12 3 3 5 4 1 10 54

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 11 18 34 0 0 9 3 2 3 17 51

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
2 2 4 1 1 0 1 1 1 3 8

รวมแต่ละระดับ 14 33 29 0 76 6 8 0 0 14 0 0 3 0 3 10 10 8 6 34 127

เกณฑ์การประเมิน

ดี

ปานกลาง

ก าลังพัฒนา

3

2

1

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2

มีผลการประเมินตามข้อ 1 

ระดับคุณภาพ

ยอดเย่ียม

ดีเลิศ

ค่าคะแนน

5

4

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน ค่าคะแนน

4

ระดับคุณภาพ

ดีเลิศมีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4

มีการประกวดแข่งขันในระดับสถานศึกษา และได้รับรางวัลในระดับชาติ

สาขาวิชา

จ านวนรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  (แยกตามระดับการแข่งขัน และเหรียญรางวัล)
รวม

ท้ังหมด
ระดับภายในสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติระดับภาค
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ประเด็นการประเมินที่ 3 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา   ปีการศึกษา 2564
มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์
ประเด็นการประเมินท่ี 3   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
1-3-1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

ล าดับ
หลักสูตร ปวช. /ประเภทวิชา พาณิชยกรรม /

สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 

ปีการศึกษา 2562
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา
ร้อยละ

1 การบัญชี 38 22 57.89
2 การตลาด 65 42 64.62
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 93 38 40.86
4 ภาษาต่างประเทศ 32 20 62.50

รวมระดับ ปวช. 228 122 53.51

ล าดับ
หลักสูตร ปวส. /ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ /

สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 

ปีการศึกษา 2563
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา
ร้อยละ

1 การบัญชี 20 19 95.00
2 การตลาด 47 17 36.17

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 86 58 67.44

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 25 11 44.00
รวมระดับ ปวส. 178 105 58.99

รวมท้ังส้ิน 406 227 55.91

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีส าเร็จการศึกษาของรุ่น = 227
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา = 406
คิดเป็นร้อยละ 55.91

ผลการประเมิน ค่าคะแนน
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2

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
ปานกลาง

ก าลังพัฒนา
ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
ยอดเย่ียม

ดีเลิศ

ดี



























ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

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 31 28 95 30 31 27 88
2 การตลาด 57 52 65 174 45 51 45 141

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 138 84 84 306 130 75 61 266

4 ภาษาต่างประเทศ 22 31 35 88 21 30 31 82

รวมประเภทวิชา 253 198 212 663 226 187 164 577

รวมระดับ ปวช. 253 198 212 663 226 187 164 577

หลักสูตร ปวส. จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2
1 การบัญชี 35 23 58 32 16 48

2 การตลาด 54 37 91 43 23 66

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล 56 86 142 41 61 102

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 4 25 29 0 17 17

รวมประเภทวิชา 149 171 320 116 117 233

รวมระดับ ปวส. 149 171 320 116 117 233

รวมท้ังส้ิน 402 369 983 342 304 164 810

หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน - นักศึกษา  ข้อมูลจากงานทะเบียน  วันท่ี 25 มิถุนายน 2564

ล าดับ
จ านวนนักเรียนระดับช้ัน ปวส.

รวมท้ังส้ิน รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน
จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ล าดับ
จ านวนนักเรียนระดับช้ัน ปวช.

รวมท้ังส้ิน



จ านวนนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. จ านวน 663 577 คิดเป็นร้อยละ 87.03

จ านวนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. จ านวน 320 233 คิดเป็นร้อยละ 72.81

รวมจ านวนนักเรียน - นักศึกษา ท้ังส้ิน 983 810 คิดเป็นร้อยละ 82.40

เกณฑ์การประเมิน

จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

รวมจ านวนนร.-นศ.ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ผลการประเมิน

ผู้เรียนร้อยละ 82.40 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีความ

เป็นประชาธิปไตยฯ หรือมีผลประเมินกิจกรรม อวท. โดย

ได้รับผลประเมินในระดับเหรียญเงิน ในระดับภาค)

ค่าคะแนน

5

ระดับคุณภาพ

4

ยอดเย่ียม

ดีเลิศ

3 ดี

ผลการประเมิน

มีผลการประเมินตามข้อ 5 (ผู้เรียนร้อยละ 90 ข้ึนไป มีความ

รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีความเป็นประชาธิปไตยฯ หรือมีผล

ประเมินกิจกรรม อวท. โดยได้รับผลประเมินเป็นองค์การ

มาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือระดับชาติ)

มีผลการประเมินตามข้อ 4 (ผู้เรียนร้อยละ 80-89.99 มี

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีความเป็นประชาธิปไตยฯ หรือมี

ผลประเมินกิจกรรม อวท.โดยได้รับผลประเมินในระดับ

เหรียญทอง เงิน ทองแดง ในระดับภาค)

มีผลการประเมินตามข้อ 3 (ผู้เรียนร้อยละ 70-79.99 มี

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีความเป็นประชาธิปไตยฯ หรือมี

ผลประเมินกิจกรรม อวท. โดยได้รับผลประเมินเป็นองค์การ

มาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด)

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

4 ดีเลิศ



ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลการประเมินตามข้อ 1 (ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มี

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีความเป็นประชาธิปไตยฯ หรือมี

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแนวทาง อวท.

มีผลการประเมินตามข้อ 2 (ผู้เรียนร้อยละ 60-69.99 มี

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีความเป็นประชาธิปไตยฯ หรือมี

ผลประเมินกิจกรรม อวท. โดยได้รับผลประเมินในระดับ

เหรียญทอง เงิน ทองแดง ในระดับจังหวัด)

2 ปานกลาง

1 ก าลังพัฒนา





 

 
 

ปีการศึกษา  2557 

 
นางสาวพรทพิย์  ยุติศาสตร์ 

นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการขาย 

 
นางสาวโสรญา  ลือยาม 

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี 



 

 

ปีการศึกษา  2558 

 

นางสาวศุภลักษณ์   ใจสาร 
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 

 

นางสาวธนพร  ชจูันทร ์
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

 



 

ปีการศึกษา  2559 

 

นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย 
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

 

นางสาวพัชรินทร์  วงค์แก้ว 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 

 

 

 



 

 

ปีการศึกษา  2561 

 

นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปีการศึกษา  2562 

 

นายกอบการ  เดชานุวัติ 
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 

 

 

นางสาวปริชาต ิ สุขคง 
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

 



 

ปีการศึกษา  2563 

 

นางสาวดารณี  ทับทิมไทย 
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 

 
 

 



มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564
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 29 25 86.21 1 3.45 0 0.00 26 89.66
2 กำรตลำด 56 32 57.14 6 10.71 3 5.36 41 73.21
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 44 80.00 2 3.64 1 1.82 47 85.45
4 ภำษำต่ำงประเทศ 25 23 92.00 1 4.00 0 0.00 24 96.00

165 124 75.15 10 6.06 4 2.42 138 83.64

1 กำรบัญชี 32 11 34.38 16 50.00 1 3.13 28 87.50
2 กำรตลำด 42 14 33.33 10 23.81 2 4.76 26 61.90
3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 36 16 44.44 8 22.22 2 5.56 26 72.22
4 ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ 9 4 44.44 1 11.11 0 0.00 5 55.56

119 45 37.82 35 29.41 5 4.20 85 71.43
284 169 59.51 45 15.85 9 3.17 223 78.52

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีท่ีผ่ำนมำ  = 284 คน
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีท่ีผ่ำนมำ ท่ีมีงำนท ำ หรือศึกษำต่อ = 223 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.52

รวมระดับ ปวช.

รวมประกอบอำชีพอิสระท ำงำนในหน่วยงำนรัฐและเอกชนศึกษำต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ปีกำรศึกษำ 2563)

หลักสูตรปวช.

หลักสูตร/สำขำวิชำ

รวมระดับ ปวส.
รวมท้ังส้ิน(ปวช.+ปวส.)

หลักสูตรปวส.

ท่ี



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
น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 1

ระดับคุณภาพ
ยอดเย่ียม

ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ดี
ปำนกลำง

ก ำลังพัฒนำ



มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564

ประเด็นการประเมินท่ี 3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

1-3-3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ระดับปวช.

สำขำวิชำกำรบัญชี 29 18 17 94.44 17 94.44 18 100.00

สำขำวิชำกำรตลำด 56 25 18 72.00 19 76.00 24 96.00

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 31 31 100.00 31 100.00 31 100.00

สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ 25 12 12 100.00 11 91.67 12 100.00

รวมระดับปวช. 165 86 78 90.70 78 90.70 85 98.84

ระดับปวส.

สำขำวิชำกำรบัญชี 32 14 14 100.00 14 100.00 14 100.00

สำขำวิชำกำรตลำด 42 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00

สำขำวิชำเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 36 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00

สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ 9 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00

รวมระดับปวส. 119 32 32 100.00 32 100.00 32 100.00

รวม 284 118 110 93.22 110 93.22 117 99.15

4.22

ระดับ/สำขำวิชำ

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำท้ังหมด

  ปีกำรศึกษำ 

2563

จ ำนวนแบบสอบถำม

ท่ีตอบกลับ

ข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจท้ัง 3 ด้ำน (มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00) ต้ังแต่ร้อยละ 80

 ข้ึนไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ)

ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ด้ำนสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไป
ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ

ของสถำนประกอบกำร

ท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ









 

 

 

 

 

 

 
 
 

หลักฐานมาตรฐานที่ 2 
 

การจัดการอาชีวศึกษา 
  



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 
 

ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

2-1-1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

มี ไม่มี

1  สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการ

พัฒนา หรือการปรับปรุงหลักสูตร

P ข้อมูลด้านอาชีพจากนักศึกษาออกฝึกงาน แบบส ารวจการเลือกสาขาวิชาของ

ผู้เรียน

2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเน่ือง

ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

P การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการตลาด

3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือ

รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน

P สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระดับปวส. ใช้คู่กับโครงสร้างหลักสูตรปวส. 63

4 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา P ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

P คุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตราฐานและความพึงพอใจของ

หน่วยงาน

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 2564

ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม

มี ไม่มี

1 การบัญชี 0

2 การตลาด 1 งานวิจัย วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด อ. พรทรัพย์

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0
4 ภาษาต่างประเทศ 1 งานวิจัยการปรับความจ า และความเข้าใจต่อค ากิรยาฯ อ. อธิสุ

รวมปวช. 2 0

1 การบัญชี 1 งานวิจัย วิชาการบัญชีช้ันกลาง 2 อ. ทิพวรรณ

2 การตลาด 1 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการตลาด 

3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1
4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1

รวมปวส. 4 0

รวมท้ังหมด 6 0

ท่ี สาขาวิชา
การด าเนินการ

หมายเหตุ: รายช่ือวิชาท่ีมีการปรับปรุงหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม

ระดับปวช.

ระดับปวส.

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 (สถิติเพ่ืองานวิจัยเบ้ืองต้น) อ.ชยุต



จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด = 8

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ = 6

คิดเป็นร้อยละ 75

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ

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 2564

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-3 การจัดการเรียนการสอน

ท่ี ต าแหน่ง รายวิชา ช่ือผลงานวิจัย
1 นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี การบัญชีช้ันกลาง 2 การส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์โดยจัดกิจกรรม Agree&Disagree Statement ของนักศึกษา ปวส.

2  สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564

2 นางทัศนีย์ บรรลือพรศักด์ิ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี การบัญชีภาษีอากร การใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ “แบบร่วมมือ” ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 2  สาขาวิชาการบัญชี

3 นายภัทรุท นามเมือง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี - ผลส ารวจความพึงพอใจและความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของ
นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2564

4 นางกานต์ชนา คงฤทธ์ิระจัน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) ในวิชาธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003 ของผู้เรียนระดับช้ันปวช.3  สาขาวิชาการตลาด 

(ช่วงสภาวะการณ์โควิด-19)

5 นางสาวอุราพร ค าสิม อาจารย์สาขาวิชาการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ การปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับผู้เรียน ในรายวิชา 
ลูกค้าสัมพันธ์

6 นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร อาจารย์สาขาวิชาการตลาด การหาข้อมูลทางการตลาด        การจัดการเรียนรู้โดยลงมือท า( learning by doing) ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3  วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด

7 นางอรทัย ชินนะประภา อาจารย์สาขาวิชาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 เพ่ือศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 ห้อง 503 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ช่ือ – สกุล
รายช่ือครู ท่ีท างานวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาท่ีสอน  ประจ าปีการศึกษา 2564



ท่ี ต าแหน่ง รายวิชา ช่ือผลงานวิจัยช่ือ – สกุล
รายช่ือครู ท่ีท างานวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาท่ีสอน  ประจ าปีการศึกษา 2564

8 นางสาวสิริภัทรา วสุภิญโญภาส อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐานอาชีพ

9 นายสุวรรณ แสงดาว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการ
อาชีพ

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom  วิชา เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีพ ระดับช้ัน ปวส.1 (รวมทุกสาขา) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

10 ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - การพัฒนาส่ือวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองแนะน าวิธีการใช้กูเก้ิลคลาสรูม (Google 
Classroom)  ส าหรับครูและอาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา

11 นายภูมินทร์ ช่วยรัมย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ส่ือบทเรียนช่วยสอน ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
COVID-19 รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ส าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2

12 นายอธิสุ พันธศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
เพ่ือท างาน

การปรับความจ า และความเข้าใจต่อการใช้ค ากริยาในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามช่วงเวลาต่างๆ

13 นางสาวศิริวรรณ ศรีแดง อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด การพัฒนาทักษะการพูดด้วยแบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาภาษาต่างประเทศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

14 นางธาริณี ฟุ้งสาคร อาจารย์สาขาวิชาทักษะวิชาชีพ พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน และการบ้านวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น (Basic English 
Typing) ของนักเรียนช้ัน ปวช.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

15 นายเรืองสันต์ จันมาค้อ อาจารย์สาขาวิชาทักษะชีวิต พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะเบ้ืองต้นการเล่นวอลเลย์บอล  ในวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
 ของนักเรียนช้ัน ปวช.1  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

16 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง อาจารย์บรรณารักษ์ห้องสมุด - ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ



ท่ี ต าแหน่ง รายวิชา ช่ือผลงานวิจัยช่ือ – สกุล
รายช่ือครู ท่ีท างานวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาท่ีสอน  ประจ าปีการศึกษา 2564

17 นางสาวปริม ศรประสิทธ์ิ อาจารย์สาขาวิชาทักษะวิชาชีพ ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ การแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ ในระดับช้ันปวช.1  โดยการสอน
ภาษาไทยด้วยการใช้ใบงานส าเร็จรูป

หมายเหตุ  1. ครูพิเศษ ทางวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ไม่ต้องท างานวิจัยในช้ันเรียน ซ่ึงมีครูพิเศษ จ านวน 9 คน

              2.  อ.สุนทรี  คงทอง ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด  ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล  จึงไม่ต้องท างานวิจัยในช้ันเรียน

              3. อ.ประชิด ปริญญาชัยศักด์ิ ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานวางแผนภายในสถานศึกษา จึงไม่ต้องท างานวิจัยในช้ันเรียน

               4. Mrs.Julie Luntao Politico ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ชาวต่างชาติ ไม่ต้องท างานวิจัยในช้ันเรียน



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
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 5 83.33 5 83.33 5 83.33 5 83.33 5 83.33
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 75.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00
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 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
รวมครูปวส. 10 9 90.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00
สามัญ 6 5 83.33 5 83.33 5 83.33 5 83.33 5 83.33
รวมครูท้ังหมด 32 27 84.38 27 84.38 27 84.38 27 84.38 27 84.38

ค่าคะแนน
5

ระดับปวช.

ระดับปวส.

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

ท่ี แผนกวิชา ครูท้ังหมด
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

วิเคราะห์หลักสูตร บูรณาการคุณธรรมฯ ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีใช้ส่ือฯ มีการวัดประเมินผลฯ



เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนน

5
4
3
2
1

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

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 ดีเลิศ

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





มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.2.2 การจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จ ำนวน ร้อยละ

1 กำรบัญชี 3 3 100.00

2 กำรตลำด 6 5 83.33

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 75.00

4 ภำษำต่ำงประเทศ 3 2 66.67

รวมครูปวช. 16 13 81.25

1 กำรบัญชี 2 2 100.00

2 กำรตลำด 3 2 66.67

3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 3 100.00

4 ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ 2 2 100.00

รวมครูปวส. 10 9 90.00

สำมัญ 6 5 83.33

รวมครูท้ังหมด 32 27 84.38

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 2564
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 10 10

3 นางสาวโสรญา   ลือยาม ปวช. การบัญชี 8 8

4 นางทัศนีย์    บรรลือพรศักด์ิ ปวส. การบัญชี 9 9

5 นายทวีศักด์ิ    จันทรจิรวงศ์ ปวส. การบัญชี 8 8

6 นางกานต์ชนา    คงฤทธ์ิระจัน ปวช. การตลาด 6 6

7 นางสาวพรทรัพย์   รักมิตร ปวช. การตลาด 9 9

8 นางอรทัย      ชินนะประภา ปวช. การตลาด 3 3

9 นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี ปวช. การตลาด 5 1

10 นายวิชาญ   โพธิสิทธ์ิ ปวช. การตลาด 6 6

11 นางสาวประชิด   ปริญญาชัยศักด์ิ ปวส. การตลาด 5 5

12 นางสาวอุราพร  ค าสิม ปวส. การตลาด 12 11

13 นางพชร    หมายนาค ปวช. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 6 6

14 นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส ปวช. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 7 7

15 นายสุวรรณ  แสงดาว ปวช. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 8 8

16 ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 9 9

17 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศุภพร   วงษ์ประเสริฐ ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4 4

18 นางสาวสุนิษา ทองสุข ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 5 2

19 นางสาวศิริวรรณ  ศรีแดง ปวช. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 8 8

20 นางสาวชมพูนุช  สุนทรพงศ์ ปวช. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 3 3

21 นายอธิสุ   พันธศรี ปวส. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 7 7

22 นางสาววาสินี  อินทรแก้ว ปวส. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 4 4

23 นางธาริณี   ฟุ้งสาคร ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 4 4

24 นายเรืองสันต์   จันมาค้อ ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 8 8

25 นางสาวปริม   ศรประสิทธ์ิ ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 8 4

รายช่ือครูท่ีท าแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอนส่วงหน้า)
ประจ าปีการศึกษา 2564



ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สาขาวิชา
จ านวนรายวิชาท่ี

สอนท้ังหมด
จ านวนแผนการ

สอนล่วงหน้าท่ีท า

รายช่ือครูท่ีท าแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอนส่วงหน้า)
ประจ าปีการศึกษา 2564

26 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 3 3

27 ดร.สมบัติ  ทิพประมวล ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 10 10

184 172
หมายเหตุ   1. คงเหลือครูผู้สอนจ านวน 31  คน เน่ืองจากอาจารย์สุนทรี  คงทอง ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด
                 ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล  จึงไม่มีช่ัวโมงสอน

     2. มีครูผู้สอนท่ีสอนวิชาเดียวกัน ได้ท าแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

รวมท้ังหมด



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-3 การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละเฉล่ีย  = 100 (V+W+X+Y+Z)
                              5N ตารางเฉล่ียสรุปการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564

ครูท้ังหมด(N) มีวุฒิตรง (V)
มีแผนฯ ครบ

ทุกรายวิชา (W)
สอนตรงแผนฯ

(X)
ใช้ส่ือ (Y) จัดท าวิจัย (Z)

1 การบัญชี 3 3 3 3 3 2 93.33

2 การตลาด 6 6 4 5 6 3 80.00

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 3 3 4 3 85.00

4 ภาษาต่างประเทศ 3 3 2 2 3 1 73.33

รวมครูปวช. 16 16 12 13 16 9 82.50

1 การบัญชี 2 2 2 2 2 1 90.00

2 การตลาด 3 3 1 2 2 1 60.00

3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 3 2 3 3 1 80.00

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 2 2 2 2 1 90.00

รวมครูปวส. 10 10 7 9 9 4 78.00

สามัญ 6 6 4 5 6 4 83.33

รวมครูท้ังหมด 32 32 23 27 31 17 81.25

เฉล่ียร้อยละ

ระดับปวช.

ระดับปวส.

ท่ี แผนกวิชา

เฉล่ีย จ านวนครู



แผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด จ านวน 145 แผน

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

แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติท่ีมีคุณภาพ จ านวน 145 แผน



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
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 10 10

3 นางสาวโสรญา   ลือยาม ปวช. การบัญชี 8 8

4 นางทัศนีย์    บรรลือพรศักด์ิ ปวส. การบัญชี 9 9

5 นายทวีศักด์ิ    จันทรจิรวงศ์ ปวส. การบัญชี 8 8

6 นางกานต์ชนา    คงฤทธ์ิระจัน ปวช. การตลาด 6 6

7 นางสาวพรทรัพย์   รักมิตร ปวช. การตลาด 9 9

8 นางอรทัย      ชินนะประภา ปวช. การตลาด 3 3

9 นายวิชาญ   โพธิสิทธ์ิ ปวช. การตลาด 6 6

10 นางสาวประชิด   ปริญญาชัยศักด์ิ ปวส. การตลาด 5 5

11 นางพชร    หมายนาค ปวช. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 6 6

12 นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส ปวช. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 7 7

13 นายสุวรรณ  แสงดาว ปวช. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 8 8

14 ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 9 9

15 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศุภพร   วงษ์ประเสริฐ ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4 4

16 นางสาวศิริวรรณ  ศรีแดง ปวช. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 8 8

17 นางสาวชมพูนุช  สุนทรพงศ์ ปวช. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 3 3

18 นายอธิสุ   พันธศรี ปวส. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 7 7

19 นางสาววาสินี  อินทรแก้ว ปวส. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 4 4

20 นางธาริณี   ฟุ้งสาคร ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 4 4

21 นายเรืองสันต์   จันมาค้อ ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 8 8

22 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 3 3

23 ดร.สมบัติ  ทิพประมวล ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 10 10

154 154

รายช่ืออาจารย์ท่ีท าแผนการสอนส่วงหน้าครบทุกรายวิชาท่ีสอน
ประจ าปีการศึกษา 2564

รวมท้ังหมด



ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สาขาวิชา
จ านวนรายวิชาท่ี

สอนท้ังหมด
จ านวนแผนการ

สอนล่วงหน้าท่ีท า

1 นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี ปวช. การตลาด 5 1

2 นางสาวกฤษติยา  ค าศิริ ปวช. การตลาด 6 0

3 นางสาวสุนทรี  คงทอง ปวส. การตลาด 0 0

4 นางสาวอุราพร  ค าสิม ปวส. การตลาด 12 11

5 นายภูมินทร์  ช่วยรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 8 0

6 นางสาวสุนิษา ทองสุข ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 5 2

7 Mrs.Julie Luntao Politico ปวช. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 10 0

8 นางสาวปริม   ศรประสิทธ์ิ ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 8 4

9 นายศิริศักด์ิ   มุสิผล ปวช./ปวส. ทักษะชีวิต 5 0

59 18

หมายเหตุ   1. คงเหลือครูผู้สอนจ านวน 31  คน เน่ืองจากอาจารย์สุนทรี  คงทอง ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด
                 ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล  จึงไม่มีช่ัวโมงสอน

     2. มีครูผู้สอนท่ีสอนวิชาเดียวกัน ได้ท าแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
        จึงท าให้มีจ านวนแผนการสอนล่วงหน้ามากกว่าจ านวนรายวิชาท่ีสอนตลอดท้ังปี

รายวิชาท่ีสอนตลอดปี 2564 ท้ังหมด 171 วิชา
มีแผนการการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอนล่วงหน้า) ท้ังหมด 145 วิชา

รวมท้ังหมด

รายช่ืออาจารย์ท่ีท าแผนการสอนส่วงหน้าไม่ครบทุกรายวิชาท่ีสอน
ประจ าปีการศึกษา 2564



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-4 การบริหารจัดการช้ันเรียน

ร้อยละเฉล่ีย  = 100 (V+W+X+Y+Z)

                              5N ตารางเฉล่ียสรุปการบริหารจัดการช้ันเรียน ปีการศึกษา 2564

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 2 2 2 2 2 66.67

3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 3 3 3 3 3 100.00

4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 2 2 2 2 2 100.00

รวมครูปวส. 10 9 9 9 9 9 90.00
สามัญ 6 6 6 6 6 6 100.00
รวมครูท้ังหมด 32 31 31 31 31 31 96.88

เฉล่ียร้อยละ

ระดับปวช.

ระดับปวส.

ท่ี สาขาวิชา

เฉล่ีย จ านวนครู



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 2564

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

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

                              5N ตารางเฉล่ียสรุปการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

ครูท้ังหมด(N) ท าแผน (V)
พัฒนาอย่างน้อย

 12 ชม. (W)
น าผลใช้จัดการ

สอน (X)
มีผลงาน (Y)

ยอมรับ/
เผยแพร่ (Z)

1 การบัญชี 3 3 3 3 3 2 93.33

2 การตลาด 6 5 5 5 4 2 70.00

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 4 3 3 1 70.00

4 ภาษาต่างประเทศ 3 3 2 3 1 0 60.00

รวมครูปวช. 16 14 14 14 11 5 72.50

1 การบัญชี 2 1 1 2 1 1 60.00

2 การตลาด 3 3 3 3 3 1 86.67

3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 2 2 2 2 0 53.33
4 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 2 1 2 1 0 60.00

รวมครูปวส. 10 8 7 9 7 2 66.00

สามัญ 6 5 4 5 1 0 50.00
รวมครูท้ังหมด 32 27 25 28 19 7 66.25

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

ดี

ปานกลาง

ก าลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ดี

ระดับคุณภาพ
ยอดเย่ียม

ดีเลิศ



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน
ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน

1 นายชยุต  จุลชาต 1 ประชุมสัมมนาเร่ือง "เร่งเคร่ืองอาชีวศึกษาเอกขน สู่ทักษะแห่งอนาคต"  29 พฤศจิกายน  2564 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 8
2 ประชุมเร่ือง "แนวทาง ทิศทาง การเปล่ียนแปลงและความอยู่รอดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนท่ัวประเทศ  21 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 3
1 อบรมหัวข้อเร่ือง"หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ  20-25 สิงหาคม  2564 ประชุมออนไลน์ 14

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19
และการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)

1 อบรมหัวข้อเร่ือง"หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19
และการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)

4 นายสิตางศ์ุ   จุลชาต 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ  20-25 สิงหาคม  2564 ประชุมออนไลน์ 14 14

สถิติผู้บริหารท่ีได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ
ปีการศึกษา   2564

จ านวน หัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ วันท่ีเข้าร่วมการอบรม สถานท่ีเข้าร่วมประชุม/อบรม

3

2

 20 ตุลาคม  2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล

นายกฤษณ์   ค าศิริ3

2 นางสาวกาญจนา   ค าศิริ

1

 20 ตุลาคม  2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

11

18

4



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน
1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"   18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 ทดสอบวัดความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   8 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 2

3 ทดสอบวัดความรู้"รอบรู้สุขอนามัย" ในโรงเรียน เพ่ือรองรับสถานการณ์ COVID-19   8 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 2

4 อบรมและผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวินัย   8 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 4

และการักษาวินัยของข้าราชการครูฯ

5 ผ่านการทดสอบความรู้กิจกรรม "PK ASEAN DAY 2121"  10 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 4

6 อบรมและผ่านการทดสอบวัดความรู้ "วานิชพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้โควิด -๑๙"  24 สิงหาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7

โครงการสถานศึกษาพอเพียง

7 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ  20-25 สิงหาคม  2564 ประชุมออนไลน์ 14
8 ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และผ่านการทดสอบวัดผลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  25 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดออนไลน์

9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเร่ือง "ภาษีเงินได้ปี 64 กับนักบัญชีในยุคโควิด-19"  2 กันยายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

10 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ

11 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเร่ือง "โควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันกับจรรยาบรรณนักบัญชี"  2 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8 60

2 นางสาวทิพวรรณ   ดีไพศาลสกุล 1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  8 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 4

3 อบรมและผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะ  8 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 4

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลฯ

4 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ  20-25 สิงหาคม  2564 ประชุมออนไลน์ 14
5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเร่ือง "ภาษีเงินได้ปี 64 กับนักบัญชีในยุคโควิด-19"  2 กันยายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

สถิติครูท่ีได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ  (สาขาวิชาการบัญชี)

วันท่ีเข้าร่วมการอบรม หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรมช่ือ - สกุล

ปีการศึกษา 2564

จ านวน

1 นางทัศนีย์  บรรลือพรศักด์ิ

หัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ล าดับท่ี

หนา้ที ่1



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน

สถิติครูท่ีได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ  (สาขาวิชาการบัญชี)

วันท่ีเข้าร่วมการอบรม หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรมช่ือ - สกุล

ปีการศึกษา 2564

จ านวน หัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ล าดับท่ี

6 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ

7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเร่ือง "โควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันกับจรรยาบรรณนักบัญชี"  2 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8 42
1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 4

3 ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  11 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 4

4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเร่ือง "ภาษีเงินได้ปี 64 กับนักบัญชีในยุคโควิด-19"  2 กันยายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเร่ือง "โควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันกับจรรยาบรรณนักบัญชี"  2 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8 27
1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเร่ือง "ภาษีเงินได้ปี 64 กับนักบัญชีในยุคโควิด-19"  2 กันยายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเร่ือง "โควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันกับจรรยาบรรณนักบัญชี"  2 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8 19

4 นางสาวโสรญา  ลือยาม

3 นายภัทรุท   นามเมือง

หนา้ที ่2



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน
1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “การสร้างคอนเทนต์การตลาดบนโชเชียลมีเดีย”  10 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

3 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ  20-25 สิงหาคม  2564 ประชุมออนไลน์ 14

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19

 และการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)
5 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “สร้างโอกาสในชีวิต ด้วยธุรกิจออนไลน์”  5 มกราคม  2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8 34

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “การสร้างคอนเทนต์การตลาดบนโชเชียลมีเดีย”  10 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

3 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “สร้างโอกาสในชีวิต ด้วยธุรกิจออนไลน์”  5 มกราคม  2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8 19

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 ประชุมเชิงปฎิบัติการเสวนาครูท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  29 -30 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ นนทบุรี 14

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19

 และการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  16 ธันวาคม  2564 ส านักงานรับรองมาตราฐานและประเมิน 7 25

 เก่ียวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid-19

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “การสร้างคอนเทนต์การตลาดบนโชเชียลมีเดีย”  10 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

3 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “สร้างโอกาสในชีวิต ด้วยธุรกิจออนไลน์”  5 มกราคม  2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

4 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เร่ือง "การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคึสู่คุณภาพ  31 มีนาคม - 2 เมษายน  2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Zoom 24 43

มาตราฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2563ฯ

1 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “การสร้างคอนเทนต์การตลาดบนโชเชียลมีเดีย”  10 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

2 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “สร้างโอกาสในชีวิต ด้วยธุรกิจออนไลน์”  5 มกราคม  2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8 16

6 นางสาวสุนทรี    คงทอง 1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 ประชุมการชับเคล่ือนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม  27 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม (Microsoft Teams) 7

เพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ

3 อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur) Live "เร่ิมต้นเป็น Youtuber  8 กันยายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

สู่การสร้างรายได้และอาชีพ

นางสาวประชิด   ปริญญาชัยศักด์ิ3

สถิติครูท่ีได้ศึกษาฝึกอบรมประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  (สาขาวิชาการตลาด)
ปีการศึกษา 2564

วันท่ีเข้าร่วมการอบรม หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม

2

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล จ านวน หัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวประทุมพร  จันทร์ศรี

1 นางกานต์ชนา   คงฤทธ์ิระจัน

นายวิชาญ  โพธิสิทธ์ิ

4

5

นางสาวพรทรัพย์   รักมิตร

4  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

 20 ตุลาคม  2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

4

หนา้ที ่1



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน

สถิติครูท่ีได้ศึกษาฝึกอบรมประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  (สาขาวิชาการตลาด)
ปีการศึกษา 2564

วันท่ีเข้าร่วมการอบรม หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรมล าดับท่ี ช่ือ - สกุล จ านวน หัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

4 อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur) Live "เทคนิคการแต่งภาพ  9 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

และตัดต่ดวิดีโอ App Canva"

5 อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur) Live "กฎหมายและความรับผิดชอบ  10 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

ทีผู้ประกอบออนไลน์ต้องรู้"

6 อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur) Live "พ้ืนฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook"  13 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

7 อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur) Live "การยิงแอดโฆษณาอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย"  14 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

8 อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur) Live "พ้ืนฐานการขายสินค้าออนไลน์ บน IG marketing"  15 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

9 อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur) Live "พ้ืนฐานการขายสินค้าออนไลน์  16 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

บน  Tik Tok  marketing"

10 อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur) Live "เทคนิคนักธุรกิจยุค Covid  17 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

ป้ันยอดขายสู่หลักล้าน"

11 อบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  17 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

12 อบรมเชิงปฎิบัติการเร่ือง การสร้างส่ือการเรียนรู้มัลติมีเดีย ด้วยเสียงบรรยายอัตโนมัติ  18 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

13 ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  16 - 20 มกราคม  2565 จังหวัดระยอง 35

14 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เร่ือง "การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคึสู่คุณภาพ  31 มีนาคม - 2 เมษายน  2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Zoom 24 139
มาตราฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2563ฯ

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 ประชุมเชิงปฎิบัติการเสวนาครูท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  29 -30 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ นนทบุรี 14

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 และการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) 18

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3
2 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “การสร้างคอนเทนต์การตลาดบนโชเชียลมีเดีย”  10 สิงหาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 และการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)
4 อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเร่ือง “สร้างโอกาสในชีวิต ด้วยธุรกิจออนไลน์”  5 มกราคม  2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 8 20

7 นางอรทัย   ชินนะประภา

8 นางสาวอุราพร   ค าสิม

 20 ตุลาคม  2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 13

3  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

หนา้ที ่2



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน

ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล

 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา "หลักสูตร Digital Marketing"

ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร "การติดต้ัง Google WorkSpace for Education"

ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเ

พ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร "Google WorkSpace Admin Console"

4 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

5 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง "การสร้างน าเสนอแบบง่ายๆด้วย Smart Phone"  21 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

6 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ

7 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง Canva is magic "ออกแบบส่ือน าเสนอง่ายๆ  4 กุมภาพันธ์  2565 สัมมนาผ่านระบบ Facebook live 7 27

เสกได้เหมือนมีเวทมนต์"

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ  20-25 สิงหาคม  2564 ประชุมออนไลน์ 14

3 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง "การสร้างน าเสนอแบบง่ายๆด้วย Smart Phone"  21 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

4 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ

5 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง Canva is magic "ออกแบบส่ือน าเสนอง่ายๆ  4 กุมภาพันธ์  2565 สัมมนาผ่านระบบ Facebook live 7 32

เสกได้เหมือนมีเวทมนต์"

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ  20-25 สิงหาคม  2564 ประชุมออนไลน์ 14

3 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง "การสร้างน าเสนอแบบง่ายๆด้วย Smart Phone"  21 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

4 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง Canva is magic "ออกแบบส่ือน าเสนอง่ายๆ  4 กุมภาพันธ์  2565 สัมมนาผ่านระบบ Facebook live 7 31

เสกได้เหมือนมีเวทมนต์"

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3

2  27 พฤษภาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3

1  26 พฤษภาคม 2564

3  28 พฤษภาคม 2564

3

2 นางพชร  หมายนาค

สถิติครูท่ีได้ศึกษาฝึกอบรมประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  (สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

วันท่ีเข้าร่วมการอบรม หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม

ปีการศึกษา 2564

จ านวน หัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล

นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส

1 ว่าท่ีร้อยตรีนพอนนต์  ชาครจิรเกียรติ

หนา้ที่ 1



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน

สถิติครูท่ีได้ศึกษาฝึกอบรมประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  (สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

วันท่ีเข้าร่วมการอบรม หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม

ปีการศึกษา 2564

จ านวน หัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล

1 อบรมยกระดับสมรรถะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  11 - 13 พฤษภาคม  2564 21

ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

2 สัมมนาวิชาการประจ าปีการศึกษา 2564 เร่ือง"บทบาทครูพ่ีเล้ียงและอาจารย์นิเทศเพ่ือการพัฒนานักศึกษาฝึกสอนฯ  10 มิถุนายน  2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7

3 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

4 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง "การสร้างน าเสนอแบบง่ายๆด้วย Smart Phone"  21 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

5 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง Canva is magic "ออกแบบส่ือน าเสนอง่ายๆ  4 กุมภาพันธ์  2565 สัมมนาผ่านระบบ Facebook live 7 45

เสกได้เหมือนมีเวทมนต์"

1 การเรียนรู้ออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา  10 พฤษภาคม  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 5

2 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

3 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง "การสร้างน าเสนอแบบง่ายๆด้วย Smart Phone"  21 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

4 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง Canva is magic "ออกแบบส่ือน าเสนอง่ายๆ  4 กุมภาพันธ์  2565 สัมมนาผ่านระบบ Facebook live 7 22
เสกได้เหมือนมีเวทมนต์"

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง "การสร้างน าเสนอแบบง่ายๆด้วย Smart Phone"  21 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

3 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง Canva is magic "ออกแบบส่ือน าเสนอง่ายๆ  4 กุมภาพันธ์  2565 สัมมนาผ่านระบบ Facebook live 7 17

เสกได้เหมือนมีเวทมนต์"

6 นายภูมินทร์  ช่วยรัมย์

5 นายสุวรรณ   แสงดาว

4 นางสาวสุนิษา  ทองสุข

หนา้ที่ 2



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน

1 กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองความส าคัญของการรู้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล  3 กันยายน  2564 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7

(The Important of Knowing Chinese in the Digital Age) 

2 สัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองภาษาอังกฤษกับงานธุรกิจการบิน (English and Aviation Business)  3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7 14

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ  20-25 สิงหาคม  2564 ประชุมออนไลน์ 14

3 กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองความส าคัญของการรู้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล  3 กันยายน  2564 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7

 (The Important of Knowing Chinese in the Digital Age) 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19

 และการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)

5 สัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองภาษาอังกฤษกับงานธุรกิจการบิน (English and Aviation Business)  3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7 32

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองความส าคัญของการรู้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล  3 กันยายน  2564 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7

 (The Important of Knowing Chinese in the Digital Age) 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19

 และการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)

4 สัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองภาษาอังกฤษกับงานธุรกิจการบิน (English and Aviation Business)  3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7 18

 20 ตุลาคม  2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 13  20 ตุลาคม  2564

ช่ือ - สกุล จ านวน หัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ วันท่ีเข้าร่วมการอบรม หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม

สถิติครูท่ีได้ศึกษาฝึกอบรมประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)
ปีการศึกษา 2564

ล าดับท่ี

3 อ.ศิริวรรณ  ศรีแดง

1 Mrs.Julie   Luntao  Politico

2 นายอธิสุ  พันธศรี



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง "การสร้างน าเสนอแบบง่ายๆด้วย Smart Phone"  21 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7

3 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

4 อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเร่ือง Canva is magic "ออกแบบส่ือน าเสนอง่ายๆ เสกได้เหมือนมีเวทมนต์"  4 กุมภาพันธ์  2565 สัมมนาผ่านระบบ Facebook live 7 18

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองความส าคัญของการรู้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล  3 กันยายน  2564 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7

(The Important of Knowing Chinese in the Digital Age) 

3 สัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองภาษาอังกฤษกับงานธุรกิจการบิน (English and Aviation Business)  3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7 17

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองความส าคัญของการรู้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล  3 กันยายน  2564 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7

(The Important of Knowing Chinese in the Digital Age) 

3 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

4 สัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองภาษาอังกฤษกับงานธุรกิจการบิน (English and Aviation Business)  3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7 18

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองความส าคัญของการรู้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล  3 กันยายน  2564 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7

(The Important of Knowing Chinese in the Digital Age) 

3 สัมมนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เร่ืองภาษาอังกฤษกับงานธุรกิจการบิน (English and Aviation Business)  3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 7 17

วันท่ีเข้าร่วมการอบรมล าดับท่ี

3 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรวดี  เข้มแข็ง

2 อ.เรืองสันต์   จันมาค้อ

4 นางสาวปริม   ศรประสิทธ์ิ

หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม

นางธาริณี   ฟุ้งสาคร

สถิติครูท่ีได้ศึกษาฝึกอบรมประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  (สาขาวิชาทักษะชีวิต)
ปีการศึกษา 2564

จ านวนช่ือ - สกุล หัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้

1

หนา้ที่ 1



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน

1 นางสาวมณีรัตน์  ฐิติกุล 1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3 3

1 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ

2 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เร่ือง "การลด การแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย"  21 กุมภาพันธ์  2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 4 5

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ 4

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

เข้าร่วมการประชุมการขับเคล่ือนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา "โครงการส่งเสริมเวทีและ

ประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา"

3 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เร่ือง "การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคึสู่คุณภาพ  31 มีนาคม - 2 เมษายน  2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Zoom 24

มาตราฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ .ศ.2563ฯ 34

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1 4

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

4 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เร่ือง "การลด การแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย"  21 กุมภาพันธ์  2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 4 15

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  16 - 20 มกราคม  2565 จังหวัดระยอง 35 38

8 นางสาวอิศราพร  ปีสาลี 1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

สถิติบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้ศึกษาฝึกอบรมประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

ปีการศึกษา 2564

หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรมหัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ วันท่ีเข้าร่วมการอบรมล าดับท่ี ช่ือ - สกุล จ านวน

4

3 นางจันทร์เพ็ญ  เตชวิริยานนท์

นางสาวปิยะรัตน์  ทองจัดทรัพย์

6 นางสาวศรินณา  รักแจ้ง

9 นางสาวเนตรนภา  ร่ืนเสือ

5 นางสาวรวีพร  ฤทธิเรือง

นางสาววรรณพร  สุขทวี7

 16 ธันวาคม  25643 ส านักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพฯ 7

2 นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกลือกัน

 27 สิงหาคม  2564
2

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 7



มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลา/ รวมจ านวน

ช่ัวโมง ช่ัวโมงท้ังส้ิน

สถิติบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้ศึกษาฝึกอบรมประชุมวิชาการ   ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

ปีการศึกษา 2564

หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรมหัวข้อเร่ืองในการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ วันท่ีเข้าร่วมการอบรมล าดับท่ี ช่ือ - สกุล จ านวน

2 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

3 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เร่ือง "การลด การแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย"  21 กุมภาพันธ์  2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 4 7

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1 4

11 นายอมร สิขเรศเพชร 1 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เร่ือง "การลด การแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย"  21 กุมภาพันธ์  2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 4 4

1 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1

2 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เร่ือง "การลด การแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย"  21 กุมภาพันธ์  2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 4 5

1 อบรมหัวข้อเร่ือง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block  Course)"  18 มิถุนายน  2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 3

2 อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19ฯ  20 ตุลาคม  2564 วิทยาลยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 1 4

12 นางสาวนิภาพร  แก้วทัต

10 นายมนัส  แก้วเขียว

13 นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย

9 นางสาวเนตรนภา  ร่ืนเสือ



มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประเด็นการประเมินท่ี 2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2-2-6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน

ท่ี อาคารเรียน/ห้องเรียน
จ านวนห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการท้ังหมด

จ านวนห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ

อินเทอร์เน็ต
คิดเป็นร้อยละ ระบุห้องเรียนท่ีใช้อินเทอร์เน็ตได้

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

2 ห้องเรียนอาคาร 2 14 14 100.00
ห้องเรียน 

211,221,222,223,224,231,232,233,234,241,242,243,244,252

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

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม

รวมท้ังหมด



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 







 ผู้ตอบแบบสอบถาม 260 คน

รายการ
ครู 

เจ้าหน้าท่ี
ปวช. ปวส. เฉล่ีย

ระดับความ

พึงพอใจ

1. ระบบฐานข้อมูล (Database, Google Drive)

1.1 มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนตามต้องการ 4.45         - - 4.45    ดี

1.2 มีข้อมูลครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ 4.65         - - 4.65    ดีมาก

1.3 ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง 4.70         - - 4.70    ดีมาก

1.4 มีระบบบริการสารสนเทศท่ีง่ายต่อการใช้งาน 4.70         - - 4.70    ดีมาก

1.5 จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สามารถใช้งานได้สะดวก 4.55         - - 4.55    ดีมาก

1.6 มีความน่าเช่ือถือในความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.70         - - 4.70    ดีมาก

1.7 สามารถน าข้อมูลในระบบมาใช้ประโยชน์ในการท างานและการเรียน

การสอนได้ง่าย

4.80         - - 4.80    ดีมาก

1.8 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.45         - - 4.45    ดี

2. เว็บไซต์วิทยาลัย

2.1 น าเสนอข้อมูล ข่าวสารท่ีน่าสนใจ 4.00         3.71      4.03     3.92    ดี

2.2 มีการแจ้งข่าวสารท่ีมีประโยชน์ 3.95         3.89      4.13     3.99    ดี

2.3 มีการปรับปรุงข้อมูล (update) ให้ทันสมัยเสมอ 3.80         3.84      4.02     3.88    ดี

2.4 เว็บไซต์มีความสวยงามน่าเข้าใช้งาน 3.95         3.87      4.13     3.98    ดี

2.5 รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูลท าให้ดูง่าย ไม่สับสน 4.35         3.98      4.15     4.16    ดี

2.6 สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.25         3.74      3.90     3.96    ดี

2.7 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 4.30         3.88      4.02     4.06    ดี

2.8 ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 4.35         3.90      4.06     4.10    ดี

2.9 เป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม งานวิจัย และ

ผลงานของวิทยาลัย

4.30         3.84      4.06     4.07    ดี

2.10 เป็นแหล่งข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.15         3.82      3.98     3.98    ดี

3. โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Line) ของวิทยาลัย

3.1 น าเสนอข้อมูล ข่าวสารท่ีน่าสนใจ 4.20         3.75      3.97     3.97    ดี

3.2 มีการแจ้งข่าวสารท่ีมีประโยชน์ 4.30         3.88      4.03     4.07    ดี

3.3 มีการปรับปรุงข้อมูล (update) ให้ทันสมัยเสมอ 4.15         3.86      4.21     4.07    ดี

3.4 เป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย 4.40         4.02      4.21     4.21    ดี

3.5 เป็นแหล่งข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.25         3.90      4.15     4.10    ดีครู เจ้าหน้าท่ี ปวช. ปวส. เฉล่ีย

ภาพรวมความพึงพอใจในการบริหารงานระบบสารสนเทศ 4.33        3.86     4.07     4.24    ดี

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ



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





 
1. ชื่อโครงการ    โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 

 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1 ที่ปรึกษาโครงการ นายชยุต จุลชาต ผูจ้ัดการ 
2.2 ผู้อ านวยการโครงการ นายสิตางศุ ์ จุลชาต หัวหน้าฝ่ายบริการการศกึษา 
2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร์เพ็ญ เกลือกัน 
2.4 เลขานุการโครงการ นางสาวนิภาพร แก้วทัต 
2.5 เลขานุการโครงการ นางสาวจันทร ์ ตาวงค ์
2.6 เลขานุการโครงการ นางอารรีัตน์   นาคนก 
2.7 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ นายอมร   สิขเรศเพชร  
2.8 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการการศึกษา 

 
3. ลักษณะโครงการ 

3.1 เป็นโครงการต่อเน่ือง จากปีการศึกษา 2563 
3.2 เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้สะอาด ร่มรื่น อากาศ            

สดชื่น สวยงาม น่ามอง 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากวิทยาลัยฯ มีการปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างบ้านพักคนงาน/ห้องเก็บของ บริเวณด้านหลังโกดัง ฝ่าย
บริการการศึกษา มีแผนจะจัดซื้อต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ปลูกบริเวณดังกล่าว และปลูกตามจุดต่างๆ ภายใน
วิทยาลัย ทดแทนต้นที่ตาย พร้อมกับจัดซื้อดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเพลี้ย ยาเชื้อรา กระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ 
วัสดุอุปกรณ์จัดสวนแทนของเก่าที่ช ารุด เพื่อบ ารุงต้นไม้ ให้ร่มเย็น สวยงาม ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้ดีขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้ สะอาด รม่รื่น เป็นระเบียบสวยงาม และมีความปลอดภัยจาก
มลภาวะ 

 5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีมุมนั่งพกัผ่อน เพิ่มมากขึ้น 
 5.3. เพื่อเสริมสรา้งบรรยากาศ เอื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สง่ผลให้ระดับคุณภาพ

การศกึษาสูงข้ึน  
 5.4. เพื่อให้วิทยาลัยฯ กบัชุมชนมีความสัมพันธ์อนัดีต่อกัน มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาและ

ร่วมพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้า 
  

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาทุกคน และบุคคลภายนอก  

6.2   เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เป็นสถานศึกษาที่มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดมลภาวะ เหมาะแก่การจัดการเรียน
การสอน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ภายในวิทยาลัยฯ 



7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 ตารางแสดงวิธีการด าเนินงาน โครงการรักษ์สิง่แวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมย่อย   วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดมุมสถานที่

พักผ่อน 
 

1. เพิ่มจ านวนที่นั่งเล่น พักผ่อนให้
มากขึ้น 

 
 
 
2. เพื่อความสะดวกเรียบร้อย 

สวยงาม 

1. จัดซื้อม้านั่ง แทนตัวเก่าที่ช ารุด
และวางใต้ต้นไม้ใหญ่ตามจุด
ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ  

 
 
2. จัดซื้อเปลญวณ แขวนตาม

ต้นไม้หน้าอาคาร 4 และหน้า
ลานจอดรถอาคาร 1 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดมุม
พักผ่อน 15,000 บาท 

 

1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษา มีมุมนั่งเล่น พักผ่อน 
มีมุมอ่านหนังสือ หรือท า
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ได้มากขึ้น 

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   
เกลือกัน 

2. นางสาวนิภาพร  แก้วทัต 
3. นางสาวจันทร์ ตาวงค์ 
4. นางอารีรัตน์ นาคนก 
5. นายอมร  สิขเรศเพชร 
6. เจ้าหน้าทีฝ่่ายบริการ

การศึกษา 
2. ปรับปรุงดูแลรักษา

ต้นไม้ เช่น จัดซื้อ
ดิน กระถางต้นไม้
ขยายกิ่งพันธุ์ ตัด
แต่งกิ่ง ฉีดยาเชื้อรา 
ยาฆ่าเพลี้ย ยาฆ่า
แมลง  ใส่ปุ๋ย  

1. เพื่อบ ารุงต้นไม้ที่ทรุดโทรม  
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อป้องกันโรคพืช และก าจัด
แมลง หรือหนอนกัดกินยอดไม้ 
ดอก ใบ หรือล าต้นเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดซื้อดิน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ใส่
ต้นไม้ที่ทรุดโทรม ภายใน
วิทยาลัยฯ 
 
 
 

 
2. จัดซื้อยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเพลี้ย 

และยาเชื้อรา ฉีดพ่นต้นไม้
ภายในวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงดูแลรักษา
ต้นไม้ 16,000 บาท 

 

1. ต้นไม้เจริญเติบโต สวยงาม ให้
ร่มเงา ท าให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
กับทางวิทยาลัยฯ ได้สูดอากาศ
บริสุทธิ์ สดชื่น 
 

2. มีต้นไม้ สวยงาม ให้ร่มเงา 
สบายตา เหมาะส าหรับให้ 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษา นั่งพักผ่อน หรือท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน และเป็นสถานที่ที่ท าให้
บุคคลภายนอก ท่ีเข้ามาติดต่อ
กับทางวิทยาลัยฯ เกิดความ
ประทับใจ 

 
 
 

 



กิจกรรมย่อย   วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
3. เพื่อขยายพันธุ์ กิ่งไม้ให้เพิ่มมาก

ขึ้น 
 
 
 
 
4. เพื่อความสวยงาม ของผู้พบเห็น 
 
 
 
5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 

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

4. จัดซื้อกระถาง เพื่อใช้เพาะช ากิ่ง
ไม้ที่ตอนไว้ และกระถางขนาด
ใหญ่เพื่อขยายต้นไม้ต้นใหญ ่

 
5. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามมุม

พักผ่อนต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ  
 
 
6. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ใช้จัด

ซุ้มถวายพระพร และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

3. มีกิ่งพันธ์ไม้ไว้ปลูกทดแทนตน้ที่
ตาย เพื่อความเป็นระเบียบ 
สวยงาม 

 
 
 
4. มีบรรยากาศที่บริสุทธิ์ 

สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ 
สดชื่น  

 
5.  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

นักศึกษา และบุคคลภายนอก 

3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
และซ่อมแซม
บ ารุงรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ ท าสวน 

1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสม และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 
 
 

1. จัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ท า
สวน 

1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ ท าสวน 
6,500 บาท 

 

1. วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสม และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

4. ปรับปรุงบ่อปลา/ตู้
ปลา 

 

1. เพื่อความสวยงาม และเป็น
แหล่งเรียนรู้พันธ์ปลาชนิดต่างๆ 

 
  
 
 

1. จัดซื้อพันธุ์ปลาสวยงามมาใส่ตู้
ปลา และในบ่อปลาหน้าห้อง
ธุรการ 

 
 
 

1. ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา 
อาหารปลา และ
อุปกรณ์บ าบัดน้ าเป็น
เงิน 9,500 บาท 

1. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ได้ดูปลา 
สวยงาม หรือพันธุ์ปลาต่างๆ  

 
 
 

 



กิจกรรมย่อย   วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม งบประมาณ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
2. เพื่อบ าบัดน้ าเสียในบ่อปลา/ตู้

ปลา  
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  บ ารุง

บ่อปลา  
2. บ่อปลามีน้ าทีใ่ส สะอาด เห็นปลา

ได้ชัดเจน สวยงาม 
5. ปรับปรุง ซ่อมแซม

โรงเก็บขยะ 
1. เพื่อความสะอาด เรียบร้อย ถูก

สุขลักษณะ 
 
2. ลดปัญหาส่งกล่ินเหม็น 

 
 
3. มีไฟส่องสว่างในตอนกลางคืน 

เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ขยะของเจ้าหน้าที่เทศบาล และ
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 

1. จัดซื้อวัสดุท าประตูปิด  
 
 
2. ทาสีข้างฝาโรงเก็บขยะ เพื่อ

ความสวยงาม 
  
3. ติดตั้งดวงไฟในโรงเก็บขยะ 

 

1. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม 
โรงเก็บขยะ 3,000 บาท 

1. วิทยาลัยฯ มีโรงเก็บขยะ ท่ี
มิดชิด 

 
2. โรงเก็บขยะ มีความสะอาด 

สวยงาม น่ามอง สีสันสดใส 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



7.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แต่งตั้งคณะท างาน              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. ก ากับติดตาม              
8. ประเมินผลโครงการ              
9. สรุปรายงานผลต่อผู้อ านวยการ              



 
8. วัน  เวลา และสถานที่ด าเนินการ 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564-เมษายน 2565 ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 
9. งบประมาณ 

ได้รับเงินงบประมาณจากทางวิทยาลัยฯ   เพื่ อด าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท โดยแยกตามรายการดังนี้ 

9.1 ค่าจัดสถานทีพ่ักผ่อน   15,000 บาท 
9.2 ค่าปรับปรุงดูแลรักษาต้นไม้  16,000 บาท 
9.3 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ ท าสวน 6,500 บาท 
9.4 ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา อาหารปลา อุปกรณ์บ าบัดน้ า 9,500 บาท 
9.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บขยะ 3,000 บาท 
 รวมเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

 
10. การประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ โรงฝึกงาน สนาม
กีฬา ห้องน้ า และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา มีมุมนั่งเล่น พักผ่อน มุมอ่านหนังสือ หรือท ากิจกรรม
เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอน ได้มากขึ้น 

 11.2 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ
ได้รับอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น เกิดความประทับใจ 

11.3 วิทยาลัยฯ มีสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ สดชื่น มีต้นไม้ที่มีสีสัน มีกลิ่นหอม ปลูกประดับ ให้
ความร่มเย็น สวยงาม  

11.4 อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มีห้องเรียนที่สะอาด สวยงามอยู่เสมอ 
11.5 สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ดูสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 















รายการ ครู เจ้าหน้าท่ี ปวช.เช้า ปวช.สมทบ ปวส.เช้า ปวส.สมทบ เฉล่ีย
ระดับความ

พึงพอใจ

1. ด้านสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

1.1 สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยมีความสวยงาม ร่มร่ืน 4.05          3.90          3.67          3.97          4.00          3.92          ดี

1.2 จุดพักผ่อนมีการจัดวางได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 3.90          3.74          4.33          3.72          4.17          3.97          ดี

1.3 สนามหญ้ามีความสะอาด สวยงาม 3.95      3.74          4.33      3.90      3.50      3.88      ดี

1.4 ต้นไม้ในกระถางได้รับการดูแลอย่างสวยงาม 3.81      3.92          4.00      3.93      4.00      3.93      ดี

1.5 ต้นไม้ใหญ่ได้รับการดูแลอย่างดี 3.95      4.02          4.67      3.90      4.00      4.11      ดี

รวม 19.82    

เฉล่ีย 3.96      ดี

2. ด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ห้องน ้า โรงอาหาร สนามกีฬา

ปวช. ปวส. เฉล่ีย

ระดับความ

พึงพอใจ

1 ความสะอาดในห้องเรียนอาคาร 1 3.86      3.87      4.67      4.07      3.67      4.03      ดี

2 ความสะอาดในห้องเรียนอาคาร 2 4.00      3.90      4.00      3.97      3.83      3.94      ดี

3 ความสะอาดในห้องเรียนอาคาร 3 3.67          3.86          4.33          3.97          4.17          4.00      ดี

4 ความสะอาดในห้องเรียนอาคาร 4 3.81      3.89      4.67      3.97      4.17      4.10      ดี

5 ความสะอาดในโรงอาหาร 3.76      3.66      4.00      4.00      4.17      3.92      ดี

6 ความสะอาดห้องน ้านักเรียนหญิงด้านอาคาร 2 3.76      3.78      4.00      3.86      3.67      3.82      ดี

7 ความสะอาดห้องน ้านักเรียนชายด้านอาคาร 2 3.90      3.68      4.67      3.79      3.67      3.94      ดี

8 ความสะอาดห้องน ้านักเรียนหญิงด้านโรงอาหาร 3.48      3.47      4.33      3.83      3.50      3.72      ดี

9 ความสะอาดบริเวณลานจอดรถ ,สนามกีฬา 3.86      3.71      4.00      4.03      3.83      3.89      ดี

รวม 35.35    

เฉล่ีย 3.93      ดี

2.2 ด้านการให้บริการโรงอาหาร เฉล่ีย

1. บริเวณโรงอาหารในร้านค้ามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ 3.67          3.62          4.67          4.07          3.83          3.97          ดี

2. ร้านค้ากับคุณภาพอาหารมีความเหมาะสม 3.62      3.62      4.33      4.00      4.00      3.92      ดี

3. แม่ค้ามีสุขลักษณะทีดี 3.81      3.75      4.67      4.14      4.00      4.07      ดี

4. ความสะอาดของอาหารและภาชนะ 3.76      3.57      4.33      3.90      4.00      3.91      ดี

5.รสชาติของอาหาร 3.62      3.47      4.00      3.90      3.67      3.73      ดี

6. การให้บริการของแม่ค้า 4.05      3.91      4.33      4.34      4.00      4.13      ดี

รวม 23.73    

เฉล่ีย 3.96      ดี

สรุปแบบส้ารวจความพึงพอใจระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ครู เจ้าหน้าท่ี 36 คน นักเรียน นักศึกษา 150 คน รวม 186 คน

2.1 ความสะอาดของอาคารสถานท่ีภายในสถานศึกษา



รายการ ครู เจ้าหน้าท่ี ปวช.เช้า ปวช.สมทบ ปวส.เช้า ปวส.สมทบ เฉล่ีย
ระดับความ

พึงพอใจ

2.3 ด้านการกีฬา ครู เจ้าหน้าท่ี ปวช. ปวส. เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ

1. สภาพสนามกีฬาหลักในวิทยาลัยฯ 3.76      3.69      4.00      3.86      3.67      3.80      ดี

2. สภาพสนามเปตอง 3.62      3.43      4.00      3.86      3.67      3.72      ดี

3. สภาพโต๊ะปิงปอง 3.52      3.43      4.00      3.79      3.50      3.65      ดี

4. สถานท่ีเล่นกีฬามีอย่างเพียงพอ 3.43      3.31      4.00      3.86      3.67      3.65      ดี

5. ความเพียงพอของอุปกรณ์กีฬา 3.52      3.42      3.67      3.93      3.67      3.64      ดี

6. สภาพของอุปกรณ์กีฬาท่ีให้บริการ 3.43      3.47      4.33      3.90      3.83      3.79      ดี

7. ความปลอดภัยของการใช้สนามกีฬา 3.71      3.47      4.00      3.97      3.67      3.76      ดี

รวม 26.01    

เฉล่ีย 3.72      ดี

รวม 15.56        

3.89          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 4 ด้าน



1 
 

1. ระบบน ้ำด่ืม 
ขั้นตอนการผลิตน้้าด่ืม 

 
ถังคำร์บอน 

น้้าประปาจะไหลเข้าเครื่องกรองน้้าตัวใหญ่ อยู่ใต้บันไดอาคาร 1 
 

 
ส่งไปยังเครื่องกรองน้้าชุดเล็ก 

ชุดกรองประกอบไปด้วย คำร์บอน เรซ่ิน หลอดเซรำมิค 



2 
 

 
และส่งเข้าถังส้ารองน้้าขนาด 500 ลิตร 

 

 
กระจายไปยังตู้น้้าเย็น อาคาร 1  



3 
 

  
น้้าด่ืมดูดจากถังส้ารองน้้า 500 ลิตรไปเครื่องกรองน้้าตัวที่ 3 เข้าตู้น้้าเย็น หลังอาคาร 2  

ชุดกรองประกอบไปด้วย ฟิตเตอร์ คำร์บอน เรซ่ิน เซรำมิคฟิวเตอร์ 
 
 กำรท้ำควำมสะอำดน ้ำด่ืม 
ตรวจเช็คท้าความสะอาดทุกๆ 3 เดือน เปล่ียนคาร์บอน + เรซิ่น ตามอายุการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

2. ระบบน ้ำประปำส้ำรอง 

                                
ถังส้ารองน้้าประปามี 5 ถัง อยู่ด้านบนหลังคาห้องน้้าอาคาร 2 จ้านวน 2 ถังๆ ละ 3,000 ลิตร 

 

 
และหลังบ้านพักคนงาน จ้านวน 3 ถังๆ ละ 3,000 ลิตร สามารถใช้งานได้ 3-4 ช่ัวโมง 

 
กำรท้ำควำมสะอำด 

ตรวจเช็คท้าความสะอาดทุกๆ 3 เดือน 
 
 
 
 
 



5 
 

3. ระบบน ้ำคลองส้ำหรับรดน ้ำต้นไม้ 

 
ดูดน้้าจากคลอง มายังถังพักน้้า 2,000 ลิตร จ้านวน 3 ถัง โดยท้าความสะอาดถังบรรจุน้้า 1 ครั้ง/ปี 

 

 
ปั๊มน้้าหลังอาคาร 4 ดูดน้้าจากถังพักน้้า 6,000 ลิตร กระจายไปยังบริเวณลานจอดรถข้างบ่อน้้า บ้านพักคนงาน 

ซึ่งใช้ได้ 2 ระบบ คือระบบน้้าประปา และน้้าคลอง 
 



6 
 

 
ปั๊มน้้าหลังอาคาร 2  

1. ตัวแถบซ้าย(สีน้้าเงิน) ดูดน้้ากระจายไป หลังอาคาร 1 และ 2  สนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ทางเดิน
รถหลังห้องดนตรี และลานจอดรถมอเตอร์ไซต์ 

2. ตัวแถบขวา(สีเหลือง) ดูดน้้ากระจายข้ึนไปบนอาคาร 1 และ 2 ใช้ได้ 2 ระบบ คือระบบ
น้้าประปา และน้้าคลอง 
 

 



สถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัย 
 

ทางฝ่ายบริการการศึกษา/งานซ่อมบ ารุง/ IT  ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยฯ โดยเริ่มติดตั้งตั้งแต่              
ปีการศึกษา 2560  จ านวน  16  ตัว  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 8 ตัว  และปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 ตัว รวมเป็น 
32 ตัว 

1. บริเวณด้านหน้าประตูรั้ววิทยาลยั 

ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 1  ประตูรัว้ด้านซ้ายมือ ติดตั้งที่เสาประตูรัว้ดา้น
ซ้ายมือ หันหน้าไปที่ถนน
ด้านขวามือ 

2560 

 

 
 

จุดที่ 2  ประตูรัว้ด้านขวามือ ติดตั้งที่เสาประตูรัว้ดา้น
ขวามือ หันหน้าไปที่ถนน
ด้านซ้ายมือ 

2560 

 

 
 

จุดที่ 3  หน้าประตู ตรง
ทางเดินเข้าวิทยาลัย 

ติตตั้งบริเวณทางเดินเข้า
วิทยาลัย หันหน้าไปทาง
ประตูรั้ว 

2560 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 4  ลานจอดรถยนต์
ด้านหน้าวิทยาลัย 

ติดตั้งตรงลานจอดรถยนต์
ด้านหน้าวิทยาลัย หันหน้า
ไปทางหน้าห้องสหกรณ์ 

2560 

 

 
 

จุดที่ 5  ลานจอดรถมอเตอร์
ไซต์ ด้านหน้า 

ติดตั้งบริเวณลานจอดรถ
มอเตอร์ไซต์ หันหน้าไป
ทางที่จอดรถ 

2562 

 

 
 
 
 
 

 

จุดที่ 6  ลานจอดรถมอเตอร์
ไซต์ ด้านหลัง 

ติดตั้งบริเวณลานจอดรถ
มอเตอร์ไซต์ หันหน้าไป
ทางที่จอดรถ 

2562 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 7  ลานจอดรถมอเตอร์
ไซต์ ด้านหน้า 

ติดตั้งบริเวณลานจอดรถ
มอเตอร์ไซต์ หันหน้าไป
ทางประตูรัว้ทางออก 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บริเวณอาคาร 1 

ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 8  หน้าห้องฝ่ายวิชาการ 
/ฝ่ายธุรการ ชั้น 1 

ติดตั้งทีด่้านหน้าห้อง
วิชาการ/ห้องธรุการ  หัน
หน้าไปทางโถงทางเดิน 

2560 

 

 
 

จุดที่ 9 หน้าห้องฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์ชั้น 1 

ติดตั้งด้านหน้าห้องฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์หันไปทาง
โถงทางเดิน 

2560 

 

 
 

จุดที่ 10 หน้าห้องน้ าอาจารย ์
ชั้น 1 

ติดตั้งด้านหน้าห้องน้ า
อาจารย์  หันหน้าไปทาง
สนามกีฬา 

2562 

 

 

 

 

 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 11 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (141) ดา้นหน้า 
ชั้น 4 

ติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ 
ด้านหน้า หันหน้าไปทาง
ด้านหลังห้อง 

2560 

 

 
 

จุดที่ 12 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (141) ดา้นหลัง 
ชั้น 4 

ติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ 
ด้านหลัง หันหน้าไปทาง
ด้านหน้าห้อง 

2560 

 

 
 

จุดที่ 13 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (142) ดา้นหน้า 
ชั้น 4 

ติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ 
ด้านหน้า หันหน้าไปทาง
ด้านหลังห้อง 

2560 

 

 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 14 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (142) ดา้นหลัง 
ชั้น 4 

ติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ 
ด้านหลัง หันหน้าไปทาง
ด้านหน้าห้อง 

2560 

 

 
 

จุดที่ 15 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (143) ดา้นหน้า 
ชั้น 4 

ติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ 
ด้านหน้า หันหน้าไปทาง
ด้านหลังห้อง 

2560 

 

 
 

จุดที่ 16 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (143) ดา้นหลัง 
ชั้น 4 

ติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ 
ด้านหลัง หันหน้าไปทาง
ด้านหน้าห้อง 

2560 

 

 

 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 17 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (151) ดา้นหน้า 
ชั้น 5 

ติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ 
ด้านหน้า หันหน้าไปทาง
ด้านหลังห้อง 

2560 

 

 
 

จุดที่ 18 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (151) ดา้นหลัง 
ชั้น 5 

ติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ 
ด้านหลัง หันหน้าไปทาง
ด้านหน้าห้อง 

2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. บริเวณอาคาร 2 

ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 19  หน้าห้องพักครสูาย
วิชาการบัญชี ชั้น 1 

ติดตั้งด้านหน้าห้องพักครู
สายวิชาการบัญชี  หันหน้า
ไปทางสนามกีฬา 

2562 

 

 
 

จุดที่ 20,21,22  ห้องน้ า
นักเรียนชาย ดา้นหน้า (หน้า
ห้องประชุม) ชั้น 1 

ติดตั้งด้านหน้าห้องน้ า
นักเรียนชาย หันหน้าไป
ทางสนามกีฬา และ
ทางเดินไปอาคาร 1 

2561 (2 ตวั) 
2562 (1 ตวั) 

 

 
 

จุดที่ 23 ห้องน้ านักเรียนชาย 
ด้านหลังห้องประชุม 

ติดตั้งด้านหลังห้องน้ า
นักเรียนชาย หันไป
ทางด้านหลังห้องประชุม 

2561 

 

 

 



 

ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 24 ห้องน้ านักเรียนหญิง 
ด้านหลัง 

ติดตั้งบริเวณห้องน้ า
นักเรียนหญิง หันหน้าไป
ทางบันไดทางข้ึนห้องน้ า 

2561 

 

 
 

จุดที่ 25 ห้องน้ านักเรียนชาย 
ด้านหลัง 

ติดตั้งบริเวณห้องน้ า
นักเรียนชาย หันหน้าไป
ทางบันไดทางข้ึนห้องน้ า 

2561 

 

 
 

จุดที่ 26 หน้าห้องพักครู
สาขาวิชาการบัญชี  

ติดตั้งบริเวณหน้าห้องพกั
ครูสาขาวชิาการบัญชี หนั
หน้าทางโรงอาหาร 

2561 

 
  



4. บริเวณอาคาร 3 

ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 27 ภายในห้องสหกรณ ์ ติดตั้งภายในห้องสหกรณ์ 
หันหน้าไปทางประตู
ทางเข้าและโต๊ะเก็บเงิน 

2560 

 

 
 

จุดที่ 28 ดา้นหน้าห้องพกัครู
สายวิชาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 

ติดตั้งด้านหน้าห้องพักครู
สายวิชาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 
หันหน้าไปทางลานจอด
รถยนต์ 

2560 

 

 
 

จุดที่ 29 ดา้นข้างห้อง
สหกรณ ์

ติดตั้งด้านข้างห้องสหกรณ์ 
หันหน้าไปทางเดินอาคาร 
1 ทางเข้าลานจอดรถ
มอเตอร์ไซต ์

2562 

 

 

 

 

 

 

 



5. บริเวณอาคาร 4 

ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา 

ที่ติดตั้ง 
 

 
 

จุดที่ 30 โรงอาหารหันหน้าทาง
อาคาร 4 

ติดตั้งตรงโรงอาหารข้าง
ห้องน้ านักเรียนหญิง หัน
หน้าไปทางเดินอาคาร 4 

2561 

 

 
 

จุดที่ 31 ชั้นดาดฟ้า ชั้น 2  
(ลานอเนกประสงค์) ด้านหน้า 

ติดตั้งบนดาดฟา้ ชั้น 2 
ลานอเนกประสงค์ หัน
หน้าไปทางโต๊ะปิงปอง 

2562 

 

 

จุดที่ 32 ชั้นดาดฟ้า (ลาน
อเนกประสงค์) ด้านหลัง 

ติดตั้งบนดาดฟา้ ชั้น 2 
ลานอเนกประสงค์ หัน
หน้าไปทางบันไดทางข้ึน
ดาดฟ้า และที่ฝึกซ้อมกฬีา
ปันจักสีลัต 

2562 

 



สถานที่ติดตั้งถังดับเพลิง  ประจ าปีการศึกษา 2564 
อาคาร 1    ประเภทถังดับเพลิง 
- ห้องธุรการ  1 ถัง  ผงเคมีแห้ง  
- ห้องวิชาการ 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- หน้าห้องประชาสัมพันธ ์ 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์142 1 ถัง   ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  
- ทางข้ึนบันได ชั้น 2 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- ทางข้ึนบันได ชั้น 3 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- ทางข้ึนบันได ชั้น 4 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- ทางข้ึนบันได ชั้น 5 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 

อาคาร 2 
- ทางข้ึนบันได ชั้น 2 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- ทางข้ึนบันได ชั้น 3 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- ทางข้ึนบันได ชั้น 4 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- ทางข้ึนบันได ชั้น 5 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- ข้างอาคาร 2 ด้านข้างโรงอาหาร 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- หน้าห้องน้้านักเรียนหญิง (บ้านพักคนงาน) 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 

อาคาร 3 
- ห้องพักครูคอมพิวเตอร ์ 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- ห้องกิจการนักศึกษา  1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 

อาคาร 4 
- ห้องฝ่ายบริการการศึกษา 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- หน้าห้องสมุด 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
- หน้าห้องน้้าอาจารย์ชาย/หญิง 1 ถัง  ผงเคมีแห้ง 
 

รวมถังดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง จ้านวน 18 ถัง และถังดับเพลิง แบบก๊าชคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  จ้านวน 1 ถัง 
 
 
 



 
ห้องธุรการ 

 
ห้องวิชาการ 



 
หน้าห้องประชาสัมพันธ ์

 
อาคาร 1 ทางขึ้นบันไดชั้น 2 

 



 
อาคาร 1 ทางขึ้นบันไดชั้น 3 

 

 
อาคาร 1 ทางขึ้นบันไดชั้น 4 

 



 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์142 

 

ทางข้ึนบันไดชั้น 5 อาคาร 1 



 
ทางข้ึนบันไดตึก 2 ชั้น 2 

 
อาคาร 2 ทางข้ึนบันไดชั้น 3 

 



 
อาคาร 2 ทางข้ึนบันไดชั้น 4 

 
อาคาร 2 ทางข้ึนบันไดชั้น 5 



 
ข้างห้องกิจการนักศึกษา 

 
ห้องพักครูคอมพิวเตอร ์

 
 
 
 



 
อาคาร 4 ทางข้ึนชั้น 2 

 
หน้าห้องสมุด 



 
ข้างห้องน้้าติดกับโรงอาหาร 

 
อาคาร 2 ข้างโรงอาหาร 



 
ห้องบริการการศึกษา 



รายการ
ครู 

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

พึงพอใจ

1. ด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ครู เจ้าหน้าท่ี ปวช. ปวส. เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ

1. ระบบไฟฟ้า แสงสว่างประจ าอาคาร และ

ภายในวิทยาลัยฯ

4.14        3.90         4.67        4.10       3.83        4.13         ดี

2. เคร่ืองปรับอากาศ มีสภาพพร้อมใช้งาน 3.90    3.81     4.33    4.17   4.33    4.11     ดี

3. ระบบการระบายน  าภายในวิทยาลัยฯ 3.81    3.85     4.67    4.24   3.83    4.08     ดี

4. น  าประปามีความสะอาด และเพียงพอต่อการ

ใช้งาน

3.95        3.96         4.67        4.10       3.67        4.07         ดี

5. ตู้น  าเย็นมีความสะอาด และเพียงพอ 3.19    3.59     4.67    3.97   3.67    3.82     ดี

6. ถนนและทางเดินเท้าในวิทยาลัยฯ 3.86    3.77     4.33    4.14   3.83    3.99     ดี

7. พื นท่ีจอดรถยนต์มีอย่างเพียงพอ 3.86    3.83     4.67    4.14   4.17    4.13     ดี

8. พื นท่ีจอดรถจักรยานยนต์มีอย่างเพียงพอ 3.86    3.82     4.33    4.14   4.00    4.03     ดี

9.ถังดับเพลิงบริเวณอาคารเรียนมีสภาพพร้อมใช้

งาน

3.71        3.81         4.67        4.10       3.83        4.02         ดี

10. มีการติดตั งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยฯ 3.67    3.91     4.67    4.28   4.17    4.14     ดี

11. ระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 3.86    3.89     4.67    4.10   4.17    4.14     ดี

รวม 44.65   

เฉล่ีย 4.06     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 ารวจความพึงพอใจระดับคุณภาพด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ครู เจ้าหน้าท่ี 36 คน นักเรียน นักศึกษา 150 คน รวม 186 คน



รายการ
ครู 

เจ้าหน้าท่ี
ปวช.เช้า ปวช.บ่าย ปวส.เช้า ปวส.บ่าย เฉล่ีย

ระดับความ

พึงพอใจ

1.1 ท่านตระหนักถึงความส าคัญของโรงเรียนปลอดขยะ 4.60    4.56     3.84     4.67     4.75     4.42     ดี

1.2 ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินโรงเรียนปลอดขยะ 4.45    4.41     3.52     4.33     4.61     4.18     ดี

1.3 ท่านได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ 4.67    4.44     3.42     3.83     3.86     4.09     ดี

1.4 มีป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการคัดแยกขยะ 4.60    4.53     3.58     3.86     3.96     4.14     ดี

1.5 การประชาสัมพันธ์หน้าแถวเคารพธงชาติ 4.67       4.63         3.77     3.89         3.96     4.24         ดี

1.7 ท่านสามารถน าขยะรีไซเคิล ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

มากท่ีสุด

4.62       4.59         3.71         3.25         3.79         4.04         ดี

รวม 25.11   

เฉล่ีย 4.21     

2.1  วิทยาลัยฯ มีความสะอาดร่มร่ืนเหมาะแก่การศึกษา 4.62    4.36         3.68     4.64     4.71     4.40     ดี

2.2  ทุกอาคารเรียนมีความสะอาดอย่างเหมาะสม 4.62    4.54         3.71     4.61     4.75     4.45     ดี

2.3  ถังขยะเพียงพอต่อปริมาณขยะแต่ละวัน 4.67    4.48         3.81     4.08     4.14     4.24     ดี

2.4  ภายในวิทยาลัยฯ มีถังขยะท่ีแยกประเภทอย่าง

ชัดเจน

4.62       4.54         3.81         3.78         3.68         4.08         ดี

2.5  ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงาน

ราชการในการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี

4.62       4.47         3.84         3.25         3.32         3.90         ดี

รวม 21.07        ดีมาก

เฉล่ีย 4.21     

8.43         

4.21         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

สรุปแบบประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปีการศึกษา 2564

 (ผู้ตอบแบบสอบถาม ครู เจ้าหน้าท่ี 37 คน นักเรียน นักศึกษา 211 คน รวม 248 คน)

1. ด้านการปลูกจิตส านึก

2. ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดในวิทยาลัยฯ

ค่าเฉล่ียรวม 2 ด้าน























รายการ ครู เจ้าหน้าท่ี ปวช. ปวส. เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านการให้บริการของบรรณารักษ์

1.1 เวลาในการเปิดให้บริการ 5.00        4.08    3.75   4.28      ดี
1.2 การให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้า 5.00        4.01    3.88   4.30      ดี
1.3 ความสะอาดภายในห้องสมุด 5.00        4.32    3.92   4.41      ดี
1.4 แสงสว่างภายในห้องสมุด 5.00        4.33    4.04   4.46      ดี
1.5 ความสงบเงียบภายในห้องสมุด 5.00        4.22    3.83   4.35      ดี
1.6 บรรยากาศภายในห้องสมุด 5.00        4.27    3.92   4.39      ดี
1.7 ระยะเวลาในการยืม-คืน หนังสือ 5.00        4.14    3.92   4.35      ดี

2.1 ความทันสมัยของหนังสือ 5.00        3.98    4.00   4.33      ดี
2.2 ความหลากหลายของหนังสือ 5.00        4.16    4.04   4.40      ดี
2.3 จ านวนหนังสือภายในห้องสมุด 4.00        4.22    3.96   4.06      ดี
2.4 จ านวนนิตยสาร วารสาร ภายในห้องสมุด 5.00        4.06    3.96   4.34      ดี
2.5 จ านวนหนังสือพิมพ์ภายในห้องสมุด 5.00        4.01    3.96   4.32      ดี

3.1 สถานท่ีในการใช้ส่ีอการเรียน การสอน 5.00        4.01    3.96   4.32      ดี
3.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 5.00        3.84    3.92   4.25      ดี
3.3 ความหลากหลายของส่ือการเรียน การสอน 5.00        3.95    4.00   4.32      ดี
3.4 จ านวนช้ันวางหนังสือและนิตยสาร 5.00        3.94    3.92   4.29      ดี
3.5 บอร์ดให้ความรู้ท่ัวไป 5.00        3.95    3.79   4.25      ดี
3.6 จ านวนโต๊ะ เก้าอ้ีภายในห้องสมุด 5.00        3.96    3.83   4.26      ดี

4.1 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 5.00        -      -     5.00      ดีมาก
4.2 ความสะดวกรวดเร็วในการจอง 5.00        -      -     5.00      ดีมาก
4.3 ระยะเวลาในการใช้ห้องสมุด 5.00        -      -     5.00      ดีมาก
4.4 เอกสารท่ีใช้ในการจองห้องสมุด 5.00        -      -     5.00      ดีมาก
5. ความพึงพอใจของหนังสือ/วารสารท่ีให้บริการ
5.1  วรรณกรรม 5.00        3.98    3.92   4.30      ดี
5.2  นิยายเร่ืองส้ัน 5.00        4.03    3.88   4.30      ดี
5.3  สารคดี 5.00        4.01    3.92   4.31      ดี
5.4  หนังสือเก่ียวกับวิชาการ การเรียนการสอน ตามสาขา 5.00        4.05    4.00   4.35      ดี
5.5  นิตยสาร 5.00        3.88    3.72   4.20      ดี
5.6  ประวัติศาสตร์ 5.00        3.96    3.84   4.27      ดี
5.7 ศิลปะและวัฒนธรรม 5.00        4.04    3.80   4.28      ดี

ภาพรวมการให้บริการของห้องสมุด ปีการศึกษา 2564 5.00        4.31    4.04   4.45      ดี

4.เฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

 ผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ประจ าปีการศึกษา 2564

2. หนังสือ นิตยสาร วารสารภายในห้องสมุด

3. การใช้ส่ือการเรียนการสอน



สถานที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wifi) ภายในวิทยาลัย 
 

ทางฝ่ายบริการการศึกษา/งานซ่อมบ ารุง/IT  ได้ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wifi) ภายในวิทยาลัยฯ 
ไว้ตามอาคารเรียน โดยใช้บริการเช่าสัญญาณอินเทอร์ เน็ต จ านวน 6 วงจร  วงจรที่ 1 ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps 
วงจรที่ 2 ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps  วงจรที่ 3  ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps. วงจรที่ 4 ความเร็ว 1,000/1,000 
Mbps. วงจรที่ 5 ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps.  และวงจรที่ 6 ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps.   จากบริษัท ทริปเปิล
ที อินเทอร์เน็ต จ ากัด  (3BB Broadban)  จ านวน 2 วงจร  บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิว นิเคชั่น จ ากัด  
จ านวน  1  วงจร และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  จ านวน 3 วงจร 

1. อาคาร 1  (จุดที่ 1-9) 
ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 

 

 
 

จุดที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1 หน้าห้องฝ่ายธุรการ 

 

 
 

จุดที่ 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ภายในห้องฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

 
 

จุดที่ 3 อาคาร 1 ชั้น 1 ภายในห้องฝ่ายวิชาการ 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
 

 
 

จุดที่ 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ภายในห้องฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์

 

 
 

จุดที่ 5 อาคาร 1 ชั้น 1 หน้าห้องฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

 

 
 

จุดที่ 6 อาคาร 1 ชั้น 2 หน้าห้องเรียน 121,122,123 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
 

 
 

จุดที่ 7 อาคาร 1 ชั้น 3 หน้าห้องเรียน 131,132,133 

 

 
 

จุดที่ 8 อาคาร 1 ชั้น 4 หน้าห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (142) 

 

 
 

จุดที่ 9 อาคาร 1 ชั้น 5 ภายในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (151) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. อาคาร 2 (จุดที่ 10-18) 
ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 

 

 
 

จุดที่ 10 อาคาร 2 ชั้น 1 หน้าห้องพักครูสาขาวิชา
ภาษาตา่งประเทศและทักษะ

ชีวิต 

 

 
 

จุดที่ 11 อาคาร 2 ชั้น 1 ภายในห้องประชุม 

 

 
 

จุดที่ 12 อาคาร 2 ชั้น 1 ภายในห้องประชุม 

 

 
 

จุดที่ 13 อาคาร 2 ชั้น 1 ด้านข้างห้องประชุม 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
 

 
 

จุดที่ 14 อาคาร 2 ชั้น 1 ภายในห้องพักครูสาขาวชิา
การตลาด 

 

 
 

จุดที่ 15 อาคาร 2 ชั้น 1 หน้าห้องพักครูสาขาวิชา
ภาษาตา่งประเทศและทักษะ

ชีวิต 

 

 
 

จุดที่ 16 อาคาร 2 ชั้น 2 หน้าห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 2 

 

 
 

จุดที่ 17 อาคาร 2 ชั้น 3 หน้าระเบียงอาคาร 2  ชัน้ 3 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
 

 
 

จุดที่ 18 อาคาร 2 ชั้น 4 หน้าระเบียงอาคาร 2  ชัน้ 4 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. อาคาร 3 (จุดที่ 19-22) 
ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 

 

 
 

จุดที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในห้องพักครูสาขาวชิา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและ

ทักษะวิชาชพี 

 

 
 

จุดที่ 20 อาคาร 3 ชั้น 1 หน้าห้องร้านค้าวทิยาลัยฯ 

 

 
 

จุดที่ 21 อาคาร 3 ชั้น 1 หลังห้องร้านค้าวิทยาลัยฯ 

 

จุดที่ 22 อาคาร 3 ชั้น ชัน้ 2 ภายในห้องผู้รับใบอนุญาต/
ผู้จัดการ 



4. อาคาร 4 (จุดที่ 23-29) 
ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 

 

 
 

จุดที่ 23 อาคาร 4 ชั้น 1 ระเบียงหน้าห้องฝ่ายบริการ
การศกึษา 

 

 
 

จุดที่ 24 อาคาร 4 ชั้น 1 ระเบียงหน้าห้องเรียน 412 

 

 
 

จุดที่ 25 อาคาร 4 ชั้น 1 ระเบียงหน้าห้องเรียน 413 

 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
 

 
 

จุดที่ 26 อาคาร 4 ชั้น 1 ระเบียงหน้าห้องเรียน 414 

 

 
 

จุดที่ 27 อาคาร 4 ชั้น 1 ภายในห้องฝ่ายบริการ
การศกึษา 

 

 
 

จุดที่ 28  อาคาร 4 ชั้น 2 ภายในห้องสมุด 

 

 



ภาพถ่าย จุดที ่ ค าอธิบาย 
 

 
 

จุดที่ 29 อาคาร 4 ชั้น 2 ภายในห้องโสต (422) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 4 
 

ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัต ิ





 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนหลักสูตรทวิภาค ี ปีการศึกษา 2564  

ผ่านเพจ Facebook วิทยาลัยฯ 
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนหลักสูตรทวิภาค ี ปีการศึกษา 2564  

ผ่านคลิปวิดีโอใน Youtube 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

หลักฐานมาตรฐานที่ 3 
 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 
 

ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 































มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
3-1-2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด (25 
มิ.ย.2564)

จ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี

ร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ /ฝึกงาน

สัดส่วนระหว่าง
ผู้เรียน : หน่วยงานท่ี
ให้ความร่วมมือ (ไม่
เกิน 1 แห่ง:40 คน)

ระดับปวช.2
-   สาขาวิชาการบัญชี 31 24 0.77
-   สาขาวิชาการตลาด 52 29 0.56
-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84 37 0.44
-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 31 17 0.55

รวมปวช.2 198 107 0.54
ระดับปวส.1
-   สาขาวิชาการบัญชี 35 16 0.46
-   สาขาวิชาการตลาด 54 17 0.31
-   เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 56 20 0.36
-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 4 3 0.75
รวมระดับปวส.1 149 56 0.38
รวมท้ังหมด 347 163 0.47

ตารางสรุปหน่วยงาน สถานประกอบการท่ีร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์และฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2564









ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564
มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

การประเมินข้อท่ี 4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น วัสดุ งบประมาณ

ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์

ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

(25 มิ.ย.64)
จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับ

ทุนการศึกษา
ร้อยละ

ระดับปวช.1

-   สาขาวิชาการบัญชี 36 1 2.78

-   สาขาวิชาการตลาด 57 0 0.00

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 138 3 2.17

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 22 0 0.00

รวมปวช.1 253 4 1.58

ปวช.2

-   สาขาวิชาการบัญชี 31 1 3.23

-   สาขาวิชาการตลาด 52 0 0.00

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84 3 3.57

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 31 2 6.45

รวมปวช.2 198 6 3.03

ปวช.3

-   สาขาวิชาการบัญชี 28 2 7.14

-   สาขาวิชาการตลาด 65 2 3.08

-   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84 2 2.38

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 35 0 0.00

รวมปวช.3 212 6 2.83

รวมระดับปวช.1-3 663 16 2.41

สรุปผู้เรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ประจ าปีการศึกษา 2564



ระดับช้ัน/สาขาวิชา
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

(25 มิ.ย.64)
จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับ

ทุนการศึกษา
ร้อยละ

สรุปผู้เรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ประจ าปีการศึกษา 2564

ระดับปวส.

ระดับปวส.1

-   สาขาวิชาการบัญชี 35 3 8.57

-   สาขาวิชาการตลาด 54 2 3.70

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 56 4 7.14

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 4 1 25.00

รวมปวส.1 149 10 6.71

ระดับปวส.2

-   สาขาวิชาการบัญชี 23 2 8.70

-   สาขาวิชาการตลาด 37 1 2.70

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 86 2 2.33

-   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 25 2 8.00

รวมปวส.2 171 7 4.09

รวมระดับปวส.1-2 320 17 5.31

รวมท้ังหมด 983 33 3.36

เท่ากับ 29.79เม่ือเทียบสัดส่วนระหว่างทุน : ผู้เรียน (1 ทุน:100 คน)



ท่ี ช่ือ – สกุลนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน/ห้อง/สาขาวิชา ผู้มอบทุนการศึกษา
1 นางสาวนริศรา  อิสมาแอล ปวช.3 ห้อง 602 การตลาด มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
2 นางสาวรุ่งอรุณ  ค ามูล ปวส.1 ห้อง 1/1 การบัญชี มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
3 นายวสันต์  กล่ันด้วง ปวส.1 ห้อง 1/1 การบัญชี มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
4 นางสาวกัลยกร  กิจพานิช ปวส.1 ห้อง 1/1 การบัญชี มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
5 นายธีรศักด์ิ  ทองกัน ปวส.1 ห้อง 1/1 การตลาด มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
6 นายชัยพัฒน์  ทองจาด ปวส.1 ห้อง 1/1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
7 นายโชติพงศ์  ขวัญอยู่เย็น ปวส.1 ห้อง 1/1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
8 นางสาวสุรัตสวดี  พุกมาก ปวส.2 ห้อง 2/1 การบัญชี มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
9 นางสาวมณีรัตน์  มีใจกล่ัน ปวส.2 ห้อง 2/1 การบัญชี มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
10 นางสาวเสาวภาคย์  ศรีดวม ปวส.2 ห้อง 2/1 การตลาด มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
11 นายธนกร  พรายแสง ปวส.2 ห้อง 2/1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
12 นายธนภัทร  ตาลาน ปวส.1 ห้อง 1/1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
13 นางสาววาสนา  แพรขาว ปวช.3 ห้อง 601 การบัญชี คุณธัญญาฑร เล็กอารี

คุณพรชัย  นันทธเนศ
14 นายณภัทร  อรรถกสิกิจ ปวช.1 ห้อง 401 การบัญชี คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
15 นางสาวปุณยพร  เทศทิม ปวช.1 ห้อง 403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
16 นางสาวสุทธิดา  ขวัญแก้ว ปวช.1 ห้อง 406 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
17 นายชลธร  รอดหลัก ปวช.1 ห้อง 406 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
18 นางสาวกัญญาลักษณ์ ศรีเกตุจรินทร์ ปวช.2 ห้อง 501 การบัญชี คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
19 นางสาวไอรดา สุริยกุล ณ อยุธยา ปวช.2 ห้อง 504 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
20 นายจ้า สิงห์นี ปวช.2 ห้อง 504 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
21 นายจักรี  ใบศรี ปวช.2 ห้อง 504 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
22 นางสาวภัทราพร พลบถึง ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
23 นางสาวณัฐกานต์  รอดทะเล ปวช.2 ห้อง 505 ภาษาต่างประเทศ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
24 นายเรืองฤทธ์ิเดช  ขุมทอง ปวช.3 ห้อง 603 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
25 นายปภพ ภัทรวดีลักษณ์ ปวช.3 ห้อง 603 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
26 นางสาวดารณี  ทับทิมไทย ปวส.1 ห้อง 1/1 การตลาด คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
27 นางสาวน้ าฝน  ฟุ้งสวรรค์ ปวส.1 ห้อง 1/1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
28 นางสาวศศิกานต์  ป่ินสุข ปวส.1 ห้อง 1/2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต

สรุปนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล มูลนิธิ หน่วยงาน/สถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2564



ท่ี ช่ือ – สกุลนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน/ห้อง/สาขาวิชา ผู้มอบทุนการศึกษา

สรุปนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล มูลนิธิ หน่วยงาน/สถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2564

29 นางสาวดวงกมล  อ่วมอ่อง ปวส.2 ห้อง 2/1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
30 นางสาวรัตติยา  ค าหงษา ปวส.2 ห้อง 2/2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
31 นางสาวรัตนา  ตุลบุตร ปวส.2 ห้อง 2/2 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ คุณสุทัศน์และทัศนีย์  จุลชาต
32 นางสาวเมทิตา  ม่วงอยู่ ปวช.3 ห้อง 602 การตลาด ทุนเด็กดีของสังคม โดย ธ.ออมสิน
33 นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นฟ้า ปวช.3 ห้อง 601 การบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์

สรุป   ทุนจากบุคคล จ านวน 3 ราย

  ทุนจากมูลนิธิ หน่วยงาน/สถานประกอบการ จ านวน 3 แห่ง



มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3-1-2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 
หัวข้อการประเมินที่ 3  สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 

ระดับปวช.1-2 จ านวนครั้ง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาการบัญชี 2 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเรื่อง  "ภาษีเงินได้ปี 64 กับนักบัญชีในยุคโควิด-19"   

   วันที่  2 กันยายน  2564  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet 
   ชื่อวิทยากร  คณุพงศพ์ันธุ์  แซ่ลี้   
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเรื่อง  "โควิด-19 ในสถานการณ์ปจัจุบันกับจรรยาบรรณนกับัญชี" 
   วันที่  2  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet 
   ชื่อวิทยากร  คณุณัฐพล  ฮวดสุนทร 

- สาขาวิชาการตลาด 2 1. อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเรื่อง “การสร้างคอนเทนต์การตลาดบนโชเชียลมีเดีย” 
    วันที ่ 10  สิงหาคม  2564  เวลา  8.00-17.00 น.  การประชุออนไลน์ผ่าน Google Meet  
    ชื่อวทิยากร คณุอรัญญา  ประจญกล้า 
2. อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเรื่อง “สรา้งโอกาสในชีวติ ดว้ยธรุกิจออนไลน์” 
    วันที ่5 มกราคม  2565  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
    ชื่อวทิยากร  คุณภิญญดา  อินทนิล 

- สาขาวิชาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 2 1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสรา้งงานน าเสนอแบบง่ายๆ ด้วย Smart Phone” 
     วันที่  21  กันยายน  2564  เวลา 8.30-16.30 น.  เป็นการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม 
     ดิสคอรด์ (ออนไลน์) 
     ชื่อวิทยากร  คุณอรญัญา  ประจญกล้า 
2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง  Canva  is magic “ออกแบบสื่อน าเสนอง่ายๆ เสกได้เหมือนมีเวทมนต์” 
     วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.30-16.30 น.  เป็นการสัมมนาผ่านระบบ Facebook live 
     ชื่อวิทยากร คุณดนพุร  รอดสัมฤทธิ ์

 

 



ระดับปวช.1-2 จ านวนครั้ง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 2 1. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนในยุคดจิิทัล The Important of Knowing 

Chinese in the Digital Age” 
     วันที่ 3 กันยายน  2564  เวลา 08.30-16.30 น.  การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
     ชื่อวิทยากร  คุณไชยฉัตร  โรจนพ์ลทามล 
2. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษกับงานด้านธุรกิจการบิน English and Aviation Business”  
     วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.30-16.30 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
      ชื่อวทิยากร คุณสามารถ ไชยพันธ ์

รวมจ านวนครั้ง 8  
ระดับปวช.3 จ านวนครั้ง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 

- สาขาวิชาการบัญชี 3 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเรื่อง  "ภาษีเงินได้ปี 64 กับนักบัญชีในยุคโควิด-19"   
   วันที่  2 กันยายน  2564  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet 
   ชื่อวิทยากร  คณุพงศพ์ันธุ์  แซ่ลี้   
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเรื่อง  "โควิด-19 ในสถานการณ์ปจัจุบันกับจรรยาบรรณนกับัญชี" 
   วันที่  2  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet 
   ชื่อวิทยากร  คณุณัฐพล  ฮวดสุนทร 
3. บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับชั้นปวช.3  ภาคเรยีนที่  2/2564 
   คอื คุณกนกจันทร ์ รุ่งฤกษ ์

- สาขาวิชาการตลาด 3 1. อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเรื่อง “การสร้างคอนเทนต์การตลาดบนโชเชียลมีเดีย” 
    วันที ่ 10  สิงหาคม  2564  เวลา  8.00-17.00 น.  การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
    ชื่อวทิยากร คณุอรัญญา  ประจญกล้า 
2. อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสในชีวติ ด้วยธุรกจิออนไลน์” 
   วันที่ 5 มกราคม  2565  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
   ชื่อวิทยากร  คณุภิญญดา  อินทนิล 
3. บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับชั้นปวช.3  ภาคเรยีนที่  2/2564 
   คอื คุณสุภาพร   นิลชา     

 

 



ระดับปวช.3 จ านวนครั้ง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 3 1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสร้างงานน าเสนอแบบง่ายๆ ดว้ย Smart Phone” 

   วันที่  21  กันยายน  2564  เวลา 8.30-16.30 น.  เป็นการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม 
   ดิสคอรด์ (ออนไลน์) 
   ชื่อวิทยากร  คณุอรัญญา  ประจญกล้า 
2.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Canva is magic“ออกแบบสื่อน าเสนอง่ายๆ เสกได้เหมือนมี 
   เวทมนต์” 
   วันที่ 4 กุมภาพันธ ์ 2565  เวลา 8.30-16.30 น.  เป็นการสัมมนาผา่นระบบ Facebook live 
   ชื่อวิทยากร คุณดนุพร  รอดสัมฤทธิ์ 
3. บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับชั้นปวช.3 ภาคเรยีนที่ 2/2564 
    1. คณุสุรสิทธิ์   อินตะ๊วงค์ 
    2. คณุนที   อบทอง 

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกจิ 3 1. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนในยุคดจิิทัล The Important of 
Knowing  Chinese in the Digital Age” 
วันที่ 3 กันยายน  2564  เวลา 08.30-16.30 น.  การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
ชื่อวิทยากร  คุณไชยฉัตร  โรจน์พลทามล 

2. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษกับงานด้านธุรกิจการบิน English and Aviation Business”  
วันที่  3  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.30-16.30 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
ชื่อวิทยากร คุณสามารถ ไชยพันธ ์

3. บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับชั้นปวช.3 ภาคเรียนที่ 
2/2564  คือ คุณณัทพัช  ทองเล็ก 

รวมระดับปวช.3 12  
 

 

 

 

 



ระดับปวส.1 จ านวนครั้ง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาการบัญชี 2 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเรื่อง  "ภาษีเงินได้ปี 64 กับนักบัญชีในยุคโควิด-19"   

   วันที่  2 กันยายน  2564  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet 
   ชื่อวิทยากร  คณุพงศพ์ันธุ์  แซ่ลี้   
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเรื่อง  "โควิด-19 ในสถานการณ์ปจัจุบันกับจรรยาบรรณนกับัญชี" 
   วันที่  2  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet 
   ชื่อวิทยากร  คณุณัฐพล  ฮวดสุนทร 

- สาขาวิชาการตลาด 2 1. อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเรื่อง “การสร้างคอนเทนต์การตลาดบนโชเชียลมีเดีย” 
    วันที ่ 10  สิงหาคม  2564  เวลา  8.00-17.00 น.  การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
    ชื่อวทิยากร คณุอรัญญา  ประจญกล้า 
2. อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสในชีวติ ด้วยธุรกจิออนไลน์” 
   วันที่ 5 มกราคม  2565  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
   ชื่อวิทยากร  คณุภิญญดา  อินทนิล 

- สาขาวิชาเทคโนโลยธีุรกจิดิจิทัล 2 1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสรา้งงานน าเสนอแบบง่ายๆ ด้วย Smart Phone”               
วันที่  21  กันยายน  2564  เวลา 8.30-16.30 น.  เป็นการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม           
ดิสคอรด์ (ออนไลน์)  ชื่อวิทยากร  คุณอรัญญา  ประจญกล้า 

2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Canva is magic“ออกแบบสื่อน าเสนอง่ายๆ เสกได้เหมือนมี              
เวทมนต์” 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.30-16.30 น.  เป็นการสัมมนาผ่านระบบ Facebook live                  
ชื่อวิทยากร คุณดนุพร  รอดสัมฤทธิ ์

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกจิ 2 1. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนในยุคดจิิทัล The Important of Knowing   
Chinese in the Digital Age” 
วันที่ 3 กันยายน  2564  เวลา 08.30-16.30 น.  การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
ชื่อวิทยากร  คุณไชยฉัตร  โรจน์พลทามล 

2. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษกับงานด้านธุรกิจการบิน English and Aviation Business”  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.30-16.30 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet   
ชื่อวิทยากร คุณสามารถ  ไชยพันธ ์

ระดับปวส.1 8  



ระดับปวส.2 จ านวนครั้ง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาการบัญชี 3 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเรื่อง  "ภาษีเงินได้ปี 64 กับนักบัญชีในยุคโควิด-19"   

   วันที่  2 กันยายน  2564  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet 
   ชื่อวิทยากร  คณุพงศพ์ันธุ์  แซ่ลี้   
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชีหัวข้อเรื่อง  "โควิด-19 ในสถานการณ์ปจัจุบันกับจรรยาบรรณนกับัญชี" 
   วันที่  2  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet 
   ชื่อวิทยากร  คณุณัฐพล  ฮวดสุนทร 
3. บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับชั้นปวส.2  ภาคเรยีนที่  1/2564 
   คอื คุณพัชรพีร  เต๊ะดอเลาะ 

- สาขาวิชาการตลาด 3 1. อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเรื่อง “การสร้างคอนเทนต์การตลาดบนโชเชียลมีเดีย” 
    วันที ่ 10  สิงหาคม  2564  เวลา  8.00-17.00 น.  การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
    ชื่อวทิยากร คณุอรัญญา  ประจญกล้า 
2.อบรมสัมมนาทางการตลาดหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสในชีวติ ด้วยธุรกจิออนไลน์” 
   วันที่ 5 มกราคม  2565  เวลา 8.00-17.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
   ชื่อวิทยากร  คณุภิญญดา  อินทนิล 
3. บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับชั้นปวส.2  ภาคเรยีนที่  1/2564 
   คอื คุณกฤษติยา  ค าศิริ     

- สาขาวิชาเทคโนโลยธีุรกจิดิจิทัล 3 1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสร้างงานน าเสนอแบบง่ายๆ ดว้ย Smart Phone” 
   วันที่  21  กันยายน  2564  เวลา 8.30-16.30 น.  เป็นการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม 
   ดิสคอรด์ (ออนไลน์) 
   ชื่อวิทยากร  คณุอรัญญา  ประจญกล้า  
2.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Canva is magic“ออกแบบสื่อน าเสนอง่ายๆ เสกได้เหมือนมี 
   เวทมนต์” 
   วันที่ 4 กุมภาพันธ ์ 2565  เวลา 8.30-16.30 น.  เป็นการสัมมนาผา่นระบบ Facebook live 
   ชื่อวิทยากร คุณดนุพร  รอดสัมฤทธิ์ 
3. บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับชั้นปวส.2 ภาคเรยีนที่ 1/2564 
    1. คณุสุรสิทธิ์   อินตะ๊วงค์ 
    2. คณุนที   อบทอง 



 

 

ระดับปวส.2 จ านวนครั้ง หัวข้อในการร่วมพัฒนาผู้เรียน 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกจิ 3 1. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนในยุคดจิิทัล The Important of 

Knowing  Chinese in the Digital Age” 
วันที่ 3 กันยายน  2564  เวลา 08.30-16.30 น.  การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
ชื่อวิทยากร  คุณไชยฉัตร  โรจน์พลทามล 

2. อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษกับงานด้านธุรกิจการบิน English and Aviation Business”  
วันที่  3  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 8.30-16.30 น. การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  
ชื่อวิทยากร คุณสามารถ  ไชยพันธ ์

3. บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการสอบวิชาโครงการระดับชั้นปวส.2 ภาคเรียนที่  
1/2564  คือ คุณสามารถ  ไชยพันธ ์

ระดับปวส.2 12  
 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3-1-2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
การประเมินข้อท่ี 4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น วัสดุ งบประมาณ ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์

ท่ี
ช่ือบุคคล หน่วยงาน ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการท่ีบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์
 หรือครุภัณฑ์

รายการบริจาค จ านวนช้ิน บริจาคให้กับผู้เรียนระดับช้ัน/สาขา น าไปใช้ประโยชน์

1 นายอนิรุทน์ รักแจ้ง 1. แผ่นไม้ส าหรับท ากระดานไวท์บอร์ด แผ่นใหญ่ 6 แผ่น ประสงค์ทางวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดสรร ใช้ท าส่ือการเรียนการสอนประเภทบอร์ด

 2. แผ่นไม้ส าหรับท ากระดานไวท์บอร์ด แผ่นเล็ก 8 แผ่น เพ่ือใช้ภายในสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์, บอร์ดให้ความรู้ต่าง ๆ

2 นางสาวกฤติยา สุขเปรม รถจักรยาน 1 คัน ประสงค์ทางวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดสรร
เพ่ือใช้ภายในสถานศึกษา

มอบเป็นของรางวัลให้แก่นักศึกษาโดย
วิธีการจับฉลากในกิจกรรมวันคริสต์มาส



 

 

 

 
นายอนิรุทน์  รักแจ้ง  มอบแผ่นไม้ส าหรับท ากระดานไวท์บอรด์แผ่นใหญ่ และแผ่นเล็ก  

เพื่อให้ทางวิทยาลัยฯ จัดสรรเพื่อใช้ด้านการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ  



 

 

นางสาวกฤติยา สุขเปรม  จากบริษัท ส านักพิมพ์ พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด 
ได้ส่งผู้แทนมามอบรถจักรยาน จ านวน 1 คัน เพื่อให้ทางวิทยาลัยฯ จัดสรรใช้ภายในสถานศึกษา   



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3-1-3  การบริการชุมชนและจิตอาสา

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม บุคคล/สถานท่ี
จ านวนผู้เรียน
เข้าร่วมระดับ

ปวช. และปวส.
สาขาวิชาท่ีเข้าร่วม

ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ

ผู้รับบริการ

ระดับ
ความพึง
พอใจ

1 กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ 1. โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 130 การบัญชี 4.56 ดีมาก
2. เซ็นทรัล พลาซ่าเวสต์เกต 

3. ชุมชนต าบลบ้านบางม่วง 
2 กิจกรรมบริการวิชาการ สอนการออกแบบตราสินค้าด้วยโปรแกรม

 Canva
1. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี 134 การตลาด 4.73 ดีมาก

3 กิจกรรมบริการชุมชน “ปันรักปันสุข ในยุคโควิด by FLB.” 1. ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 93 ภาษาต่างประเทศ 4.75 ดีมาก
2. ครอบครัวผู้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในชุมชน

4 กิจกรรมบริการวิชาชีพ “ศูนย์บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์”  ชุมชนบริเวณวิทยาลัยฯ 319 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.71 ดีมาก
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

5 กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน่ืองในวันคล้าย 1. ทางเดินเท้าถนนสาธารณะหน้าบริเวณวิทยาลัยฯ 41 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.10 ดี
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และชุมชนโดยรอบ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ)  ร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง

6 กิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์“เราท าความดีด้วยหัวใจ” 1. บริเวณถนนสาธารณะหน้าวิทยาลัยฯ 69 การตลาด 4.51 ดีมาก
เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ 2. ภายในวิทยาลัยฯ  ภาษาต่างประเทศ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

สรุปจ านวนโครงการท่ีให้บริการทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ,กิจกรรมบริการชุมชน ,กิจกรรมจิตอาสาแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปีการศึกษา 2564



ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม บุคคล/สถานท่ี
จ านวนผู้เรียน
เข้าร่วมระดับ

ปวช. และปวส.
สาขาวิชาท่ีเข้าร่วม

ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ

ผู้รับบริการ

ระดับ
ความพึง
พอใจ

สรุปจ านวนโครงการท่ีให้บริการทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ,กิจกรรมบริการชุมชน ,กิจกรรมจิตอาสาแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปีการศึกษา 2564

7 กิจกรรมอาชีวศึกษานนทบุรี จิตอาสาท าความดีด้วยใจ 1. บริเวณถนนสาธารณะหน้าวิทยาลัยฯ 42 การตลาด 4.22 ดี
ถวายพ่อหลวง" เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ 2. ภายในวิทยาลัยฯ  

8 กิจกรรม “ปันอ่ิมปันสุข เพ่ือคลายทุกข์ช่วงโควิด-19” 1. ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 23 ทุกสาขาวิชา 4.46 ดี
2. นักเรียนโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)

จังหวัดนนทบุรี
ค่าเฉล่ียรวม 4.51 ดีมาก

หมายเหตุ  เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดปีการศึกษา 2564 ทางวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามค าส่ังจากทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี  เร่ือง การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่รวมกลุ่มเป็นจ านวนมาก และยึดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  จึงส่งผลท าให้
จ านวนผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  มีจ านวนน้อยลงกว่าปีการศึกษา 2563



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 
 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั 



















ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน รางวัลท่ีได้รับ ระดับเหรียญ ระดับการแข่งขัน น าไปใช้ประโยชน์

1 นายณัฐกิตต์ิ  ข ารัก (601) ปวช.3 การบัญชี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับช้ัน ปวช. ช่ือผลงาน "ครีมนวดสมุนไพรไทยแท้" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564
 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม
 พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก

2 นางสาวกนพร  คงม่ัน (601) ปวช.3 การบัญชี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับช้ัน ปวช. ช่ือผลงาน "ครีมนวดสมุนไพรไทยแท้" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564
 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม
 พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก

3 นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นฟ้า (601) ปวช.3 การบัญชี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับช้ัน ปวช. ช่ือผลงาน "ครีมนวดสมุนไพรไทยแท้" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564
 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม
 พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก

4 นางสาวภวิกา  สุขประกอบ (601) ปวช.3 การบัญชี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับช้ัน ปวช. ช่ือผลงาน "แชมพูสมุนไพรไทย B&G" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564
 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม
 พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก

5 นางสาวดาราพร  ผลจันทร์ (601) ปวช.3 การบัญชี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับช้ัน ปวช. ช่ือผลงาน "แชมพูสมุนไพรไทย B&G" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564
 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม
 พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก

สรุปรายช่ือผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จากภายนอก

สาขาวิชาการบัญชี  ปีการศึกษา 2564



ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน รางวัลท่ีได้รับ ระดับเหรียญ ระดับการแข่งขัน น าไปใช้ประโยชน์

สรุปรายช่ือผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จากภายนอก

สาขาวิชาการบัญชี  ปีการศึกษา 2564

6 นายชนากรณ์  ภูวอง (601) ปวช.3 การบัญชี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับช้ัน ปวช. ช่ือผลงาน "แชมพูสมุนไพรไทย B&G" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวด
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564
 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม
 พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก

สรุประดับการแข่งขัน

ระดับชาติ จ านวน 6 คน
ระดับจังหวัด จ านวน 0 คน
รวมท้ังหมด 6 คน

สรุประดับเหรียญ
ระดับเหรียญเงิน จ านวน 0 เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง จ านวน 6 เหรียญ
รวมท้ังหมด 6 เหรียญ

สรุปการน าไปใช้ประโยชน์
ระดับสถานศึกษา จ านวน 0 คน  
ระดับชุมชน จ านวน 6 คน  หรือ 2 ผลงาน
รวมท้ังหมด 6 คน  หรือ 2 ผลงาน



ท่ี ช่ือผลงาน ระดับช้ัน สาขาวิชา
จ านวนผู้เข้า

ประกวด
ระดับเหรียญ น าไปใช้ประโยชน์

1 ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน 

"คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาด ส่ังการผ่านเครือข่ายสมาร์ทโฟน"

ปวส.1 การตลาด 5 เหรียญทอง อบต.บางรักใหญ่

2 ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "หมอน

ลูกแก้วสมุนไพร ป้องกันแผลกดทับ"

ปวส.1 การตลาด 5 เหรียญทองแดง รพ.สต.บางแม่นาง

3  ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "ครีมนวดสมุนไพรไทยแท้" ปวช.3 การบัญชี 3 เหรียญทองแดง 1. รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก

2. รพ.สต.วิหารประชา

4 ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับช้ัน ปวช. ช่ือผลงาน 

"แชมพูสมุนไพรไทย B&G"

ปวช.3 การบัญชี 3 เหรียญทองแดง รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก

สรุปรางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ของสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ (กลุ่มภาคกลาง)  ประจ าปีการศึกษา 2564



ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน รางวัลท่ีได้รับ ระดับเหรียญ ระดับการแข่งขัน น าไปใช้ประโยชน์

1 นางสาวณัฎฐวรรณ  มุ่งอ้อมกลาง (กต1/1) ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาด ส่ังการผ่านเครือข่ายสมาร์ท
โฟน" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทอง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่

2 นางสาวอารีญา  วงศ์เสนา (กต1/1) ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาด ส่ังการผ่านเครือข่ายสมาร์ท
โฟน" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทอง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่

3 นางสาวเมธาวี  แก้วอ าพัน (กต1/1) ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาด ส่ังการผ่านเครือข่ายสมาร์ท
โฟน" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทอง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่

4 นายกอบการ  เดชานุวัติ (กต1/1) ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาด ส่ังการผ่านเครือข่ายสมาร์ท
โฟน" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทอง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่

สรุปรายช่ือผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จากภายนอก

สาขาวิชาการตลาด   ปีการศึกษา 2564



ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน รางวัลท่ีได้รับ ระดับเหรียญ ระดับการแข่งขัน น าไปใช้ประโยชน์

สรุปรายช่ือผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จากภายนอก

สาขาวิชาการตลาด   ปีการศึกษา 2564

5 นางสาวดารณี  ทับทิมไทย (กต1/1) ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาด ส่ังการผ่านเครือข่ายสมาร์ท
โฟน" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทอง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่

6 นางสาวสุภานันท์  อุ่นคอย (กต1/1) ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "หมอนลูกแก้วสมุนไพร ป้องกันแผลกดทับ" การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่

7 นางสาวชลดา  ค าเสม (กต1/1) ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "หมอนลูกแก้วสมุนไพร ป้องกันแผลกดทับ" การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่

8 นางสาวสุจิตรา  ทาบัญศรี (กต1/1) ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "หมอนลูกแก้วสมุนไพร ป้องกันแผลกดทับ" การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่



ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน รางวัลท่ีได้รับ ระดับเหรียญ ระดับการแข่งขัน น าไปใช้ประโยชน์

สรุปรายช่ือผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จากภายนอก

สาขาวิชาการตลาด   ปีการศึกษา 2564

9 นางสาวกัลยกร  อิศรางกูร ณ อยุธยา (กต
1/1)

ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "หมอนลูกแก้วสมุนไพร ป้องกันแผลกดทับ" การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่

10 นายธนชาติ  สุจริตสถิตานนท์ (กต1/1) ปวส.1 การตลาด ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
ระดับช้ัน ปวส. ช่ือผลงาน "หมอนลูกแก้วสมุนไพร ป้องกันแผลกดทับ" การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
จังหวัด เชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2565

เหรียญทองแดง ระดับชาติ อบต.บางรักใหญ่

สรุประดับการแข่งขัน

ระดับชาติ จ านวน 10 คน
ระดับจังหวัด จ านวน 0 คน
รวมท้ังหมด 10 คน

สรุประดับเหรียญ
ระดับเหรียญทอง จ านวน 5 เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง จ านวน 5 เหรียญ
รวมท้ังหมด 10 เหรียญ

สรุปการน าไปใช้ประโยชน์
ระดับสถานศึกษา จ านวน 0 คน  
ระดับชุมชน จ านวน 10 คน  หรือ 2 ผลงาน
รวมท้ังหมด 10 คน  หรือ 2 ผลงาน



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นายกอบการ เดชานุวัติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-02672/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นายชนากรณ ภูวอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04885/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวดาราพร ผลจันทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04884/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวภวิกา สุขประกอบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04883/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นายณัฐกิตติ์ ขำรัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04882/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวกนกพร คงมั่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04881/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวเพ็ญนภา อุนฟา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับชั้น ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04880/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวสุภานันท อุนคอย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทย ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04774/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวชลดา คำเสม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทย ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04773/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นายธนชาติ สุจริตสถิตานนท
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทย ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04772/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวกัลยกร อิศรางกูร ณ อยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทย ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04771/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวสุจิตรา ทาบัญศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดงประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทย ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-04770/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวณัฏฐวรรณ มุงออมกลาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-02676/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวอารีญา วงศเสนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-02675/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวเมธาวี แกวอำพัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-02674/2564



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงวา

นางสาวดารณี ทับทิมไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ระดับชั้น ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด  เชียงใหม

ขอใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป

ใหไว ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ดร.สุเทพ  แกงสันเทียะ) (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ C-02673/2564
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ภาคผนวก ข 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 







 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งวทิยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ที่ วนบ.006/2564   
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564               



















 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ลงนามรับรองรายงานผลการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
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