รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปี การศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 5 ส่ วนที่ 1 การบริ หาร
และการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 34 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 ระบุไว้วา่ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสู ตรการอาชี วศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ กฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561
กฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้สถานศึ กษาแต่ละแห่ งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ประกาศกาหนดพร้ อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่ง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึ กษาและดาเนิ นการตามแผนที่ กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมิ นผลและตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี การศึกษาและกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สาหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชี วศึกษา จึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ท้ งั ในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผูเ้ รี ย นและผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษา ด้า นหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอน ด้า นครู ผูส้ อนและผู ้ บ ริ หาร
สถานศึกษา ด้านการมี ส่วนร่ วมและด้านปั จจัยพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการจึงได้จดั ทา
รายงานการประเมิ นคุ ณภาพภายใน ประจ ำปี กำรศึ กษำ 2563 โดยคณะท างานที่ วิท ยาลัย แต่ งตั้ง ขึ้ นเพื่อ
ประเมินผลการดาเนิ นงานของวิทยาลัย และใช้เป็ นแนวทางในการนาไปสู่ การพัฒนาการดาเนิ นงานของ
วิทยาลัยต่อไป การจัดทารายงานการประเมินคุ ณภาพภายใน ฉบับนี้ ได้รับความร่ วมมืออย่างดี จากคณะครู
อาจารย์ และบุคลากร ทุกฝ่ ายที่ทางานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนานักเรี ยน นักศึกษา ของ
วิทยาลัยให้เป็ นคนเก่ ง คนดี มี ความสุ ข ตามจุ ดมุ่งหมายการจัดการศึ กษาตามพระราชบัญญัติ การศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

ภายนอกของสานัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. และ
แผนพัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุ ง)
วิทยาลัยขอขอบคุ ณคณะผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการดาเนิ นงาน บุคลากรของวิทยาลัยทุกฝ่ าย และ
ผูเ้ กี่ยวข้องที่ให้ความร่ วมมือ และมีส่วนร่ วมจนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี กำรศึกษำ 2563
เสร็ จสมบูรณ์และนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการจัดการคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ทั้งนี้ วิทยาลัยได้นาผลการประเมินคุ ณภาพภายในประจำปี 2563(SAR) ที่ผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา รายงานผลต่ อ หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
สาธารณชนและผลการประเมิ น สะท้อ นคุ ณ ภาพการด าเนิ น งานของวิท ยาลัย ให้ เ ป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาในปี การศึกษาถัดไป

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
วิทยำลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษำพณิชยกำร
30 พฤษภำคม 2564

คำชี้แจง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 5 ส่ วนที่ 1 การบริ หาร
และการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 34 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 ระบุไว้วา่ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสู ตรการอาชี วศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กฎกระทรวงการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้สถานศึ กษาแต่ละแห่ งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ประกาศกาหนดพร้ อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่ง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึ กษาและดาเนิ นการตามแผนที่ กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมิ นผลและตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี การศึกษาและกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สาหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชี วศึกษา จึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ท้ งั ในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผูเ้ รี ย นและผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษา ด้า นหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอน ด้า น ครู ผูส้ อนและผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ด้านการมี ส่วนร่ วมและด้านปั จจัยพื้นฐาน การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยการสรุ ปสาระที่สาคัญ ได้แก่
1. บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริ บทของสถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม

7. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยขอขอบคุ ณคณะผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการดาเนิ นงาน บุคลากรของวิทยาลัยทุกฝ่ าย และ
ผูเ้ กี่ยวข้องที่ให้ความร่ วมมือ และมีส่วนร่ วมจนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี กำรศึกษำ 2563
เสร็ จสมบูรณ์และนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการจัดการคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 6 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบท
ของสถำนศึกษำที่กำหนดเพิ่มเติม
ส่วนที่ 7 แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ภำคผนวก

หน้ำ
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ส่ วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี การศึกษา 2563 ที่จดั ทารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี การศึกษาที่จดั ทารายงานผลการประเมินตนเอง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ในรอบปี การศึกษา 2563
ในการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุ ปสาระสาคัญดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ผลสั มฤทธิ์
1) ด้านความรู ้
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4) ระดับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนแรกเข้าของรุ่ น
5) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(1ปี )
6) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อทางาน
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(3ปี )
7) ระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วนจากการเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรก
8) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(1ปี )
9) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อทางาน
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(3ปี )
10) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(1ปี )
11) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ
ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(3ปี )

12) ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะชีวติ และทักษะวิชาชีพส่ งเสริ มผูส้ าเร็ จการศึกษา
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สรุ ปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็ จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
ค่ ำคะแนนร้ อยละ 99.09 อยู่ในระดับระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
1.2 จุดเด่ น
1.วิทยาลัยส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู ้ มีทกั ษะและการประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามนโยบาย
และมาตรฐานของวิทยาลัยที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
2.ผูส้ าเร็ จการศึกษาให้ความร่ วมมือในการตอบกลับข้อมูลมีงานทาหรื อศึกษาต่อ
หรื อประกอบอาชีพอิสระส่ งกลับมายังวิทยาลัยหลากหลายช่องทาง
3.สถานประกอบการ สถานศึกษาที่นกั ศึกษาไปศึกษาต่อ หรื อผูร้ ับบริ การให้การยอมรับมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผา่ นมา 1 ปี และ 3ปี ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
อยูใ่ นเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
4.วิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านวิชาการส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะวิชาชี พสู งสามารถเข้าแข่ง ขัน
ประกวดทักษะวิชาชี พประสบความสาเร็ จระดับชาติ อีกทั้งส่ งเสริ มความสามารถด้านกิ จกรรมเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพผู เ้ รี ย นให้ มี ท ัก ษะชี วิ ต สามารถร่ ว มมื อ ท างานกับ ผู อ้ ื่ น ได้อ ย่า งเป็ นกัล ยาณมิ ต รมี วิ ถี คุ ณ ธรรม
ประชาธิ ปไตย อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.3 จุดทีค่ วรพัฒนำ
1.วิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET
เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด

1.4 ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1.วิทยาลัยควรมีมาตรการเร่ งด่วนด้านกระบวนการทางวิชาการ ในการจัดสอนเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้น
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชี วศึกษำ
2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
3) ด้านการบริ หารจัดการ
4) ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
5) ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
6) ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
7) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
8) ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
9) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุ ภณั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
10) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
11) ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
12) ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา
สรุ ปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ค่ ำคะแนนร้ อยละ 100 อยู่ในระดับระดับคุณภำพ ยอดเยีย่ ม
2.2 จุดเด่ น
1.วิทยาลัยมุ่งมัน่ สรรหาครู ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพและมีความรู ้ความสามารถที่สัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอนมีสัดส่ วนครู เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.วิทยาลัยได้กาหนดให้ครู ใช้หลักสู ตรสมรรถนะในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มีความ
ชานาญด้านทักษะและสามารถนาทักษะมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามสาขาวิชาชีพมีการ
ติดตามกากับดูแลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อพัฒนาให้มีทกั ษะชีวติ และทักษะที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพ

3.วิทยาลัยมีการร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่ อ ระดมทรั พ ยากรทั้ง ด้า นงบประมาณ ด้า นบุ ค ลากรผูเ้ ชี่ ย วชาญ วิ ท ยากร อย่า งเพี ย งพอและ
เหมาะสม เพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
4.วิทยาลัยมีความสาเร็ จในการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดการศึกษามุ่ง
สู่ ระบบทวิภาคี โดยการสร้างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ระดมทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพแก่
ผูเ้ รี ยนครบถ้วนทุกสาขาวิชาชีพ
5.ได้รับเกียรติบตั ร ระดับเหรี ยญเงิน องค์การมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากการประเมินมาตรฐาน
ดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้นิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ปี การศึกษา 2563 สังกัดกลุ่มภาคใต้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
6.ได้รับเกียรติบตั ร “รางวัลโรงเรี ยนดีเด่น” ที่นกั เรี ยนมีผลคะแนนในระดับความก้าวหน้าสู งสุ ด โครงการ
พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดสงขลาร่ วมกับองค์กร ARIT
7.ได้รับเกียรติบตั ร การประเมินผลงานในระดับดีเยีย่ ม การประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ระดับภาค วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8.ได้รับเกียรติบตั ร สถานศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการออมธนาคารโรงเรี ยน ธนาคารออมสิ น
ประจาปี 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จากธนาคารออมสิ น
9.ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมแสดงผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการการอาชีวศึกษาในการ
ประชุมปฏิบตั ิการสร้างความรู ้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
การอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 27-28 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้ ระดับจังหวัด
10.ได้รับเกียรติบตั ร เป็ นหน่วยงานที่จดั กิจกรรมบริ จาคโลหิ ต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ให้กบั คลังเลือดและ
เวชศาสตร์ บริ การโลหิ ต โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 รวมโลหิตที่ได้รับ 431,550 ซี
ซี วันที่ 11 มีนาคม 2563 จากโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
11.วิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และมุ่งจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม จนได้รับประกาศเกียรติคุณ"สถานศึกษาอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ
ภาคเอกชน" จากคณะกรรมการโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
จากสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ

2.3 จุดทีค่ วรพัฒนำ
1.พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ ระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชาชีพตามที่ภาคปกติเปิ ดสอน
2.พัฒนาครู ทุกสาขาวิชาชีพได้รับการอบรมศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
3.พัฒนาครู ให้มีผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
4.พัฒนากระบวนการกากับติดตามดูแลให้ผเู ้ รี ยนทุกสาขาวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
ของสาขาวิชาชีพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรื อประกวดแข่งขัน
2.4 ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1.วิทยาลัยจัดให้ครู สาขาวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพศึกษาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเกิดความรู ้ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนการสอน
2.วิทยาลัยกาหนดนโยบายพัฒนาอบรมคุณภาพครู ตามสาขาวิชาชีพไม่นอ้ ย2ครั้งต่อปี การศึกษา
3.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
4.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู กากับติดตามให้ผเู ้ รี ยน สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
ตรงตามสาขาวิชาชีพและใช้ประโยชน์หรื อร่ วมประกวดแข่งขันได้
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
3.1 ผลสั มฤทธิ์
1) ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
2) ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั
3) ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
4) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพหรื อทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
5) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
6) ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน

สรุ ปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้
ค่ ำคะแนนร้ อยละ 100 อยู่ในระดับระดับคุณภำพ ยอดเยีย่ ม
3.2 จุดเด่ น
1.วิทยาลัยมีหน่วยงาน สถานประกอบการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาอย่าง
หลากหลายครบถ้วนทุกสาขาวิชาชีพเพียงพอเหมาะสมกับการพัฒนาครู บุคลากร นักเรี ยน นักศึกษาและช่วย
สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
2.วิทยาลัยมีงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ของนักเรี ยน นักศึกษาและครู ผสู ้ อน ที่เกิดประโยชน์กบั ชุมชน
และผูเ้ กี่ยวข้องในการใช้งานและสามารถนาเข้าประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ
3.วิทยาลัยมีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถ
ของบุคลากรครู นักเรี ยน นักศึกษา
3.3 จุดทีค่ วรพัฒนำ
1.ควรเพิ่มจานวนหน่วยงานที่สัมพันธ์ตรงตามสาขาวิชาชี พที่วทิ ยาลัยเปิ ดสอนเพื่อสร้างความร่ วมมือ
ในการจัดการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2.ควรเพิม่ ทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษ ที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางานวิชาชี พ
ร่ วมบรรยายให้ความรู ้ทกั ษะทางสาขาวิชาชีพโดยตรงเสริ มสร้างประสบการณ์ตรงให้กบั ผูเ้ รี ยน
3.พัฒนาการสร้างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอก
ประเทศ
3.4 ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1.วิทยาลัยกาหนดนโยบายการเพิม่ จานวนหน่วยงานที่สัมพันธ์ตรงกับสาขาวิชาชีพ
ในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
2.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางานวิชาชีพ
ให้ความรู ้และประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รี ยน

3.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มการสร้างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และนอกประเทศให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั
สรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม
ตำรำงสรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561

ประจำปี กำรศึกษำ 2563
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์ ร้ อยละ 99.09
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้ ร้อยละ 100
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ร้อยละ 92.00
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 100
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชี วศึกษำ ร้ อยละ 100
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา ร้อยละ 100
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ร้อยละ 100
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริ หารจัดการ ร้อยละ 100
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ ร้อยละ 100
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้ ร้ อยละ 100
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 100
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ร้อยละ 100
สรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 99.59
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
[ / ] ยอดเยีย่ ม (ร้ อยละ 99.59)

แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
1.วิทยาลัยกาหนดมาตรการเร่ งด่วนด้านกระบวนการทางวิชาการ ในการจัดสอนเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้น
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด
2.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ทุกสาขาวิชาชีพจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3.วิทยาลัยกาหนดนโยบายพัฒนาอบรมคุณภาพครู ตามสาขาวิชาชีพไม่นอ้ ย2ครั้งต่อปี การศึกษา
4.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
5.วิทยาลัยกานหนดนโยบายให้ครู กากับติดตามให้ผเู ้ รี ยน สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
ตรงตามสาขาวิชาชีพและใช้ประโยชน์หรื อร่ วมประกวดแข่งขันได้
6.วิทยาลัยกาหนดนโยบายการเพิ่มระดับจานวนหน่วยงานที่สัมพันธ์ตรงกับสาขาวิชาชีพ
ในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
7.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษที่สัมพันธ์ตรงตาม
สาขางานวิชาชีพให้ความรู ้และประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รี ยน
8.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมการร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและนอกประเทศให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั
9.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเข้าร่ วมการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.)ระดับที่สูงขึ้น
10.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเข้าร่ วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชี วศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษากาหนดระดับที่สูงขึ้น

2. กำรสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้ แก่ผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ อง
กำรสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้ แก่ผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ อง
ปี กำรศึกษำ 2563 วิทยาลัยมีความมุ่งมัน่ จัดการศึกษา ส่ งเสริ มสนับสนุน บุคลากร ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน นักศึกษา ประสบความสาเร็ จในการเข้าร่ วมแข่งขันประกวดผลงานและกิจกรรมต่างๆ
ร่ วมกับชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ

วิทยำลัยได้ รับรำงวัลผลงำนประกำศเกียรติคุณเป็ นทีป่ ระจักษ์ ดังนี้
เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรหรื อหน่วยงานอื่น รางวัล เกียรติประวัติ ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ
-ได้รับเกียรติบตั ร ระดับเหรี ยญเงิน องค์การมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากการประเมินมาตรฐาน
ดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้นิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ปี การศึกษา 2563 สังกัดกลุ่มภาคใต้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
-ได้รับเกียรติบตั ร “รางวัลโรงเรี ยนดีเด่น” ที่นกั เรี ยนมีผลคะแนนในระดับความก้าวหน้าสู งสุ ด โครงการ
พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดสงขลาร่ วมกับองค์กร ARIT
-ได้รับเกียรติบตั ร การประเมินผลงานในระดับดีเยีย่ ม การประเมินผลการดาเนิ นงานศูนย์บ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ระดับภาค วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-ได้รับเกียรติบตั ร สถานศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการออมธนาคารโรงเรี ยน ธนาคารออมสิ น ประจาปี
2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จากธนาคารออมสิ น
-ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมแสดงผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการการอาชีวศึกษาในการ
ประชุมปฏิบตั ิการสร้างความรู ้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
การอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 27-28 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้ ระดับจังหวัด
-ได้รับเกียรติบตั ร เป็ นหน่วยงานที่จดั กิจกรรมบริ จาคโลหิ ต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้กบั คลังเลือดและ
เวชศาสตร์ บริ การโลหิ ต โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 รวมโลหิตที่ได้รับ 431,550 ซี
ซี วันที่ 11 มีนาคม 2563 จากโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์

รำงวัลและผลงำนของผู้บริหำร
-นายสุ พจน์ จันทราช ได้รับรางวัล “ผูบ้ ริ หารดีศรี อาชีวศึกษา” ประจาปี พ.ศ. 2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-นายสุ พจน์ จันทราช ได้รับเกียรติบตั รโครงการฝึ กอบรมการใช้งานระบบบริ หารสถานศึกษา ศธ. 0
ออนไลน์ในการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาภาครัฐ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 จาก
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
-นายสมภพ จันทราช ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsorf
Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นางกมรา สะเตโช ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsorf
Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นางวิลาสิ นี จันทราช ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsorf
Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์ ได้รับเกียรติบตั รครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุ นทร
พจน์ภาษาจีนกลาง งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 2
เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์ ได้รับเกียรติบตั รครู ผคู ้ วบคุม การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุ นทร
พจน์ ภาษาจีน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชี วศึกษาจังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จากอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
-นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์ ได้รับเกียรติบตั รคณะกรรมการตัดสิ นการประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีน การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยสารพัด
ช่างสงขลา จากอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
-นางจันทร์เพ็ญ ศิริเสถียร ได้รับเกียรติบตั รการเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มสถานศึกษาและประสานความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจาปี งบประมาณ 2564 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
-นายชาธิ ปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการฝึ กอบรมด้วยระบบการเรี ยนรู ้สมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส์ Air Freight เจาะลึกการปฏิบตั ิจริ งด้านการ
ขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศทางอากาศ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จากสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การ
มหาชน)

-นางสาวพัชรี ประสมพงศ์ ได้รับเกียรติบตั รเข้าร่ วมอบรมเชิงวิชาการ เรื่ องสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ
บริ หารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-นางขวัญฤดี จุลกูล ได้รับเกียรติบตั รการประเมินผลงานในระดับดีมาก การประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-นางเฉลิมศรี วรรณสุ วรรณ ได้รับเกียรติบตั รการประเมินผลงานในระดับดีมาก การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
-นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์ ได้รับเกียรติบตั รการประเมินผลงานในระดับดีมาก การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
-นายชาธิ ปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้รับเกียรติบตั รการประเมินผลงานในระดับดีมาก การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
-นางสาวพรนภัสส์ ชนะสิ ทธิ์ ได้รับเกียรติบตั รการประเมินผลงานในระดับผ่าน การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
-นางเฉลิมศรี วรรณสุ วรรณ ได้รับเกียรติบตั ร เข้าร่ วมประชุมโครงการทักษะการบริ หารงานสาหรับหัวหน้า
งาน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นางสาวศิภสั ส์ชรักษ์ ชูสิงห์แค ได้รับเกียรติบตั ร เข้าร่ วมประชุมโครงการทักษะการบริ หารงานสาหรับ
หัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นางขวัญฤดี จุลกูล ได้รับเกียรติบตั ร เข้าร่ วมประชุมโครงการทักษะการบริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นางสาวศิริมนตร์ ยรรยงพิทยกุล ได้รับเกียรติบตั ร เข้าร่ วมประชุมโครงการทักษะการบริ หารงานสาหรับ
หัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

-นางปราณี กลับศรี ได้รับเกียรติบตั ร เข้าร่ วมประชุมโครงการทักษะการบริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นางสาววรารัตน์ พานิชกุล ได้รับเกียรติบตั ร เข้าร่ วมประชุมโครงการทักษะการบริ หารงานสาหรับหัวหน้า
งาน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักพันธุ์ ได้รับเกียรติบตั ร เข้าร่ วมประชุมโครงการทักษะการบริ หารงานสาหรับ
หัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นางสาวพรนภัสส์ ชนะสิ ทธิ์ ได้รับเกียรติบตั ร เข้าร่ วมประชุมโครงการทักษะการบริ หารงานสาหรับ
หัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้รับเกียรติบตั ร เข้าร่ วมประชุมโครงการทักษะการบริ หารงานสาหรับ
หัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นายชาธิ ปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้รับเกียรติบตั รผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรเรี ยนออนไลน์ เปลี่ยเด็กโลจิ
สติกส์ให้เป็ น Manager ก่อนวัย 30 เริ่ มเรี ยนเดือนกันยายน 2563 (12 ชัว่ โมง)
จากบริ ษทั ทาน้อยได้มาก จากัด
-นางขวัญฤดี จุลกูล ได้รับเกียรติบตั รการเข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการสร้างความรู ้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 27-28
สิ งหาคม 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชี วศึกษาภาคใต้
-นายชาธิ ปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้รับเกียรติบตั รการเข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการสร้างความรู ้ความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ระหว่าง
วันที่ 27-28 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นายชาธิ ปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้รับเกียรติบตั รเป็ นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสร้างเว็บไซต์ดว้ ย
google site ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชการ
-นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้รับเกียรติบตั รผ่านการอบรมหลักสู ตรที่ได้รับรองจากสานักงาน ก.ค.ศ.
หลักสู ตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะครู อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหลักสู ตร 630020003 รหัสรุ่ น 630020003-001 จานวน 30 ชัว่ โมง
รู ปแบบออนไลน์แบบเรี ยลไทม์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่
25-29 พฤษภาคม 2563 จากสานักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
-นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักพันธุ์ ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
Microsorf Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นางสาวพรนภัสส์ ชนะสิ ทธิ์ ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
Microsorf Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นางปราณี กลับศรี ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsorf
Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ

-นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
Microsorf Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นางเฉลิมศรี วรรณสุ วรรณ ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
Microsorf Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นางสาววรารัตน์ พานิชกุล ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
Microsorf Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นางขวัญฤดี จุลกูล ได้รับเกียรติบตั ร การเข้าร่ วมอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsorf
Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ

รำงวัลและผลงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-นายเทิดศักดิ์ ราญฎร ได้รับเกียรติบตั รครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุ นทรพจน์
ภาษาไทย งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-นางสาวกนกวรรณ ลาดวน ได้รับเกียรติบตั รครู ผคู ้ วบคุม การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุ นทร
พจน์ ภาษาไทย การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จากอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
-ว่าที่ร้อยตรี หญิงเกษมณี จันทร์ ทอง ได้รับเกียรติบตั รครู ผคู ้ วบุคม การแข่งขันทักษะการนาเสนอรายการนา
เที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
-นางรัชนู เพ็งศรี / นางสาวอังคณี ย ์ แซ่หลี / นางสาวนงนภัส แซ่ยวิ้ / นางเฉลิมขวัญ แก้วคง / นางศิตา
ทองชุมนุม / นางสุ ริสา รัตนะ / นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม / นางสาวสุ ดาวรรณ อิสราพงศ์ / นายนันทวัฒน์
อิสระ / นางสาววัชราภรณ์ ทองทา / นางสาวจันทร์ทิพย์ ชัยรักษ์ / นางสาวธัญณิ ชา นวลละออง / นางกรช
ภา ไชยบัญดิษฐ์ / นางสาวสิ ดากานต์ แรกภิปราย / นายกรวิชญ์ วาสิ กศิริ / นางสาวพัชริ นทร์ จันทร์สุข /
นางสาวนภัสสร จันทมณี / นายธี รเดช แก้วคง / นายเทิดศักดิ์ ราญฎร / นางสาวเบญจมาศ คริ สต์รักษา /
นางสาวศิริกานดา รัตนมณี / นางชญาภา บุญช่วย / นางสาววิมล พรมจรรย์ / นางสาวครองขวัญ หนูดา /
นางสาวอโณชา จิวฒั นาชวลิตกุล / นายอนันต์ ศริ มุกข์ / นางสาวธารทิพย์ หอมไกล ได้รับเกียรติบตั รการ
ประเมินผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 7
พฤศจิกายน 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม ได้รับเกียรติบตั รเข้าร่ วมการประชุมปฏิบตั ิการสร้างความรู ้ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่
27-28 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นางศิตา ทองชุมนุม ได้รับเกียรติบตั รเข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการ โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรี ยนรู ้ : การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การบัญชีช้ นั กลาง 1 30201-2001 ระหว่างวันที่ 4-7 สิ งหาคม 2563
จากศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
-นางสุ ริสา รัตนะ / นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม / นางสาวสุ ดาวรรณ รุ จิรารุ่ งเรื อง / นางสาวธัญณิ ตา โสม
เพชร / นางรัชนู เพ็งศรี / นางศิตา ทองชุมนุม / นายนิเรศ เอียดมา / นางสาวจรัลพร ฉันท์ภากร / นางสาว
นงนภัส แซ่ยวิ้ / นางเฉลิมขวัญ แก้วคง / นางสาวพรรณิ ภา ทองวงศ์ / นางมณฑา ธนคุณมัน่ คง / นางสาว
อรอุมา ช่วยตั้ง / นางสาวสุ วิมล แก้วศรี / นางสาวอังคณี ย ์ แซ่หลี / นางสาวณฐมน หนูชยั / นางสาวดวงใจ
วิโรจน์สกุลพร / นางวิภาวดี แซมมณี / นายนันทวัฒน์ อิสระ / นายสมโชค คชบูรณ์ / นางสาวกุลธรา
สกาวสุ วรรณ / นางสาวสุ ดาวรรณ อิสราพงศ์ / นางสาวศิรินนั ท์ ขุนนาม / นางสาววัชราภรณ์ ทองทา / นาง
จีระวรรณ ถาวรจิต / นางทยพร ภูวมโนนาถ / นายนพเก้า แก้วนพรัตน์ / นายคณุ ตม์ ด้วงแก้ว /
นางสาวช่อเพชร สงเคราะห์ / นางสาวอโณชา จิวฒั นาชวลิตกุล /นางสาวศิริกานดา รัตนมณี / นางสาว
กนกวรรณ ลาดวน / นายศักคริ นทร์ ปิ่ นทองพันธ์ / นางชญาภา บุญช่วย / นายอภัย นาคเกตุ / นายเทิดศักดิ์
ราญฎร / นางสาวน้ าเพชร มากแสง / นางสาวเรวดี ช่วยเรื อง / นายธี รเดช แก้วคง / นางสาวเบญจมาศ
คริ สต์รักษา / นางสาวพลอยณัชชา ทองมณี / นางศิรตา สุ ขศรี / นายอนันต์ ศรี มุกข์ / นางสาวครองขวัญ
หนูดา / นางสาววิลาวัณย์ จันทศรี / นางสาวจันทร์ทิพย์ ชัยรักษ์ / นางสาวณภัค น้าวประจุล / นางสาวชญา
กานท์ ทองอ่อน / นางจิราพร จิตปาโล / นายตะวัน กัว่ พานิช / นางกรชภา ไชยบัญดิษฐ์ / นางสาวสลิตา
หมัดอะดั้ม / นางสาวธัญณิ ชา นวลละออง / นายกรวิชญ์ วาสิ กศิริ / นางสาวสิ ดากานต์ แรกภิปราย /
นางสาวนภัสสร จันทมณี / นางสาวพัชริ นทร์ จันทร์ สุข / นางสาวอรวัลย์ จันทร์ อ่อน / นางสาวกนกวรรณ
นพรัตน์ / นางสาวอารี ย ์ หมัดอะดั้ม / นางสาวเนตรสุ ดา บุตรวงษ์ / นางสาวอันดา โปธะสิ งห์ /
นางสาวนูราณี ย ์ สะมาแอ / นางสาวชัชชญา รังษี / นางสาวสุ รัชฎา พรมศรี / นางสาวิตรี คงเทพ /
ว่าที่รต.หญิง เกษมณี จันทร์ ทอง /
นางสาวกูดารี นี มณี กามัน / นายบูรฮาน นาวาฮาซัน / นางสาวอรัญญา ลิ่มสุ วรรณโชติ / นางภัทรสุ ดา
ปิ่ นทองพันธ์ / นางสาวน้ าฝน ยาหยาหมัน / นายคามิน สุ วรรณพงษี / นายชนะพล ช่วยแก้ว / นางสาว
วรรณวิศา กาญจนอนันต์ / นางสาวธารทิพย์ หอมไกล / นางสิ รินทิพย์ จันทร์กาญจน์
ได้รับเกียรติบตั รอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsorf Team ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม
2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นายคณุ ตม์ ด้วงแก้ว ได้รับวุฒิบตั รผ่านการอบรมหลักสู ตรที่ได้รับรองจากสานักงาน ก.ค.ศ. หลักสู ตร
โครงการอบรมพัฒนาทักษะครู อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รหัสหลักสู ตร 6300200003 รหัสรุ่ น 630020003-001 จานวน 30 ชัว่ โมง ระหว่างวันที่ 25-29

พฤษภาคม 2563 รู ปแบบออนไลน์แบบเรี ยลไทม์ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จากสานักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
-นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม ได้รับเกียรติบตั รครู ดี ด้านการสอน เนื่ องในวันแข่งขันทักษะอาชีวเอกชนกลุ่ม
ภาคใต้ ประจาปี การศึกษา 2561 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-นางสาวสิ ดากานต์ แรกภิปราย ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรเรี ยนออนไลน์ สต๊อกลด
กาไรพุง่ เริ่ มเรี ยนเดือนกันยายน 2563 (6 ชัว่ โมง) จากบริ ษทั ทาน้อยได้มาก จากัด
-นายกรวิชญ์ วาสิ กศิริ ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรเรี ยนออนไลน์ บริ หารธุ รกิจ SMEs
อย่างไรให้เติบโตและแข่งขันได้ในยุค DISRUBTION เริ่ มเรี ยนเดือนกันยายน 2563 (6 ชัว่ โมง) จากบริ ษทั
ทาน้อยได้มาก จากัด
-นางสาวนภัสสร จันทมณี ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรเรี ยนออนไลน์ บริ หาร
คลังสิ นค้าอย่างไรให้มีประสิ ทธิ ภาพ เริ่ มเรี ยนเดือนกันยายน 2563 (6 ชัว่ โมง) จากบริ ษทั ทาน้อยได้มาก
จากัด
-นางสาวพัชริ นทร์ จันทร์ สุข ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสู ตรเรี ยนออนไลน์ บริ หารงาน
ขนส่ งสาหรับองค์กรยุคใหม่ว เริ่ มเรี ยนเดือนกันยายน 2563 (6 ชัว่ โมง) จากบริ ษทั ทาน้อยได้มาก จากัด
-นายกรวิชญ์ วาสิ กศิริ / นางสาวนภัสสร จันทมณี / นางสาวพัชริ นทร์ จันทร์สุข / นางสาวสิ ดากานต์
แรกภิปราย / ได้รับเกียรติบตั รผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสร้างเว็บไซต์ดว้ ย google site ระหว่างวันที่
10-11 มิถุนายน 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
-นางสาวเรวดี ช่วยเรื อง / นายอนันต์ ศรี มุกข์ ได้รับเกียรติบตั รครู ที่ปรึ กษาการแข่งขันวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศเพื่อการ
เรี ยนรู ้ชายแดนใต้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษายะลา
-นางสาวครองขวัญ หนู ดา ได้รับเกียรติบตั รครู ที่ปรึ กษาการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ชุดฮีโร่ ในดวงใจจากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศเพื่อการเรี ยนรู ้ชายแดนใต้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
-นายเทิดศักดิ์ ราญฎร ได้รับเกียรติบตั รครู ที่ปรึ กษาการแข่งขันกล่าวสุ นทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศเพื่อการเรี ยนรู ้ชายแดนใต้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่
11 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
-นายอนันต์ ศรี มุกข์ ได้รับวุฒิบตั รผ่านการอบรมหลักสู ตรที่ได้รับรองจากสานักงาน ก.ค.ศ. หลักสู ตร
โครงการอบรมพัฒนาทักษะครู อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รหัสหลักสู ตร 630020003 รหัสรุ่ น 630020003-001 จานวน 30 ชัว่ โมง ระหว่างวันที่ 25-29

พฤษภาคม 2563 รู ปแบบเรี ยลไทม์ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จากสานัก
พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
-นางจันทร์ ทิพย์ ชัยรักษ์ ได้รับคัดเลือกเป็ นครู ดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2563 วันที่ 12 มกราคม 2564 จาก
เครื อข่ายอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
-นางสาวชัชชญาภัค แซ่โฮ้ว ได้รับคัดเลือกเป็ นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2563 วันที่
12 มกราคม 2564 จากเครื อข่ายอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
-ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุ ภคั โปซิ่ ว ได้รับเกียรติบตั รเข้าร่ วมการอบรมเชิงวิชาการเรื่ อง สารสนเทศทางการบัญชี
เพื่อการบริ หารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน วันที่ 19 ธันวาคม 2563 จากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา
ร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-นายคามิน สุ วรรณพงษี / นายชนะพล ช่วยแก้ว / ได้รับเกียรติบตั รผูช้ ่วยวิทยากรอบรมมการสอนออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Microsorf Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา
พณิ ชยการ
-นางสาวธารทิพย์ หอมไกล / นางสิ รินทิพย์ จันทร์กาญจน์ / นางสาววรรณวิศา กาญจนอนันต์ ได้รับเกียรติ
บัตรอบรมการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsorf Teams ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563 จาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ

ผลงำนควำมภำคภูมใิ จของนักเรียนนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563
- นักเรี ยน นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1.มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จานวน 20 คน
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกวิทยาเขต
จานวน 171 คน
3.มหาวิทยาลัยทักษิณ
จานวน 53 คน
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทุกวิทยาเขต)
จานวน 9 คน
5.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
จานวน 1 คน
6.มหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน 1 คน
7.มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน 15 คน
8.มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
จานวน 1 คน
-นักเรี ยน นักศึกษาเข้าร่ วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2563
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การแข่งขันส่ วนใหญ่จดั รู ปแบบออนไลน์(รายการแข่งขันโปรแกรมจานวน
มากตัดออกไปตามสถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่))
ผลกำรแข่ งขันทักษะวิชำชีพได้ รับเกียรติบัตรเหรียญรำงวัลรวมทั้งสิ้น
49 เหรียญ
1. ระดับเหรียญทอง จำนวน 27 เหรียญ
2. ระดับเหรียญเงิน จำนวน 14 เหรียญ
3. ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 8 เหรียญ
-นายพงศกร ยินดี ได้รับเกียรติรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดพูดสาธิ ต
เป็ นภาษาอังกฤษ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-นายวรพล คงเอียด ได้รับเกียรติรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวด
พูดสาธิ ตเป็ นภาษาอังกฤษ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัด
สุ ราษฎร์ธานี
-นางสาวสุ พิชชา ประสมพงศ์ ได้รับเกียรติรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวด
สุ นทรพจน์ภาษาไทย งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัด
สุ ราษฎร์ธานี
-นางสาวปิ ยรัตน์ หมื่นเดช ได้รับเกียรติรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันทักษะพื้นฐานการ
ประกวดร้องเพลงสากล งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-นางสาวธนภัทร จิตร์ มุ่ง ได้รับเกียรติรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้อง
เพลงไทยสากล งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-นางสาวรัตติยา สิ งหเดช ได้รับเกียรติรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค การแข่งขันทักษะพื้นฐานการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-นางสาวอาฑิตยา สุ ระกาแหง/นางสาวอรอนง จิตตพุทธิ /นางสาวน้ าทิพย์ ลุนจันทร์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญ
เงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะปฏิบตั ิการจัดนาเที่ยว จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การ
ร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายกฤตวัฒน์ ทัว่ ยะบัตร ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะโปรแกรมกราฟิ ก จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม
2564
-นายพงศธร พราวศรี ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะปฏิบตั ิการจัดนาเที่ยว
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18
มีนาคม 2564
-นางสาวกชกร แซ่จุง/นายต่อพงศ์ คงทอง ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะ
โปรแกรมฐานข้อมูล จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายพลวัฒน์ อินอุทยั /นายศิริมงคล เสนีย ์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการ
สร้างเว็บไซต์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายวิโรจน์ ณ ละเอียด ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศในงานธุ รกิจ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายภาณุ วฒั น์ อารี รักษ์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18
มีนาคม 2564
-นายธวัชชัย คงจินดา ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะองค์ประกอบศิลป์ สาหรับ
งานคอมพิวเตอร์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นางสาวพัณณิ ตา บัวขวัญ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายโจนาธาน ธี ระพุทธรักษา ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นางสาวกัญญารัตน์ ตรี ผอ่ ง ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมAdobe Flash CS6 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ธิการ
ร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงศ์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมAdobe Flash CS6 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นางสาวฐิชากร หนูเอียด ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศในงานธุ รกิจ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายอัครพล ยมมาก ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
ในงานธุ รกิจ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายจินตวัฒน์ แสงจันทร์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18
มีนาคม 2564
-นายธี รศักดิ์ เทียนชัย ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะระบบจัดการฐานข้อมูลจาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม
2564
-นายธี ร์ธวัช สุ วรรณโณ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการประกอบ
คอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายภานุพงศ์ ขวัญทวี ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์
และติดตั้งซอฟต์แวร์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายภานุพงศ์ สงศรี เกตุ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายอิสริ ยะ แซ่ตนั ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายพัชรพล ตรี ไพบูลย์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นางสาวปฐมาวดี คชกาญจน์/นางสาวเบญจพร หลวงพูล/นางสาวสุ วนันท์ คงอินทร์ ได้รับเกียรติบตั ร
เหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะแบบออนไลน์วชิ าการบัญชี จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นางสาวกาญจนา หมวดเพชร ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะแบบออนไลน์
วิชาการบัญชี จากสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2564
-นางสาวเพ็ญนภา วรรณรักษ์/นางสาวภิสรา เหล็กทอง/นางสาวปุณญลักษณ์ หนูใหม่ ได้รับเกียรติบตั ร
เหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการคู่หูแวววิบวับ

(สเปรย์ขดั รองเท้า)” จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวปราณปริ ยา แก้วสุ กใส/นางสาววนัสนันท์ กลิ่นสาโรง/นางสาวแสงเดือน ลุงเล็ก ได้รับเกียรติบตั ร
เหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการสนุกสนานกับ
ภาพยนตร์ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี พปี ที่ 1 สาขาภาษาต่างประเทศ” จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวเพชรลดา จันทร์ นวล/นางสาวบุณิกา สุ วรรณะ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขัน
ทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการใยสับปะรดขัดผิว” จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวสุ พรรษา ไชยขวัญ/นางสาวณัฏฐณิ ชา แก้วปฐม ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ระดับชาติ การ
แข่งขันทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการพัฒนาทักษะการนาเที่ยวด้วยการรี ววิ การ
เดินทางท่องเที่ยวกรณี ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวปภาวริ นทร์ พฤกษ์อุดม /นางสาวหัสวดี นวลนิล ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ระดับชาติ การ
แข่งขันทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการบิงโกพาเพลิน” จากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวเกศราภรณ์ ย้อยเสริ ฐสุ ด/นายธี ร์ธวัช คงเดช ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขัน
ทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการเค้กนึ่งข้าวเหนียวดาช็อกโกแลต” จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิการร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวลีนา หมัดหลี/นางสาวสรณ์ศิริ พวนอินทร์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขัน
ทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการคัพเค้กดอกดาวเรื อง” จากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวจิตรมณี ชมภู/นางสาวดุลิกา สายสุ ด ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะแบบ
ออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการซุ ปก้อนจากก้างปลาทู” จากสานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวธันวดี นิลสุ วรรณ/นางสาวบุษบา บัวหมุน ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขัน
ทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการจักสานจากหวาย” จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวพีรฎา จันทวรรณโณ/นางสาววันทนีย ์ สาคะริ นทร์ /นางสาวศศิพิมพ์ ผลบุญ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญ
ทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการบทเรี ยนช่วยสอน
ออนไลน์เรื่ องมาตรฐานสะกดคา ของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่2 โรงเรี ยนสานักสงฆ์ศรี วชิ ยั ” จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวปวีณ์ธิดา วิริยะกุล/นางสาวศศินา วรเดช ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขัน
ทักษะแบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการระบบการจัดการร้าน Little Boy วอฟเฟิ ล” จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม
2564
-นายอิทธิ กร ชูกูล/นายณัฐภพ แก้วสุ วรรณ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะ
แบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการปุ๋ ยไคโตซานอัดแท่ง” จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวรังสิ มา จันพรม/นางสาวสุ กุมา อะดา ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะ
แบบออนไลน์นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ “โครงการสบู่เหลวล้างมือจากใบเตย” จากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวสุ พิชชา ประสมพงศ์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะกล่าวสุ นทรพจน์
ภาษาไทย จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นายาปริ ญญา ปั ญญาผ่องใส ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะกล่าวสุ นทรพจน์
ภาษาไทย จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564

-นางสาวกรกช กลมเกลี้ยง ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะกล่าวสุ นทรพจน์
ภาษาอังกฤษ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางพงศกร ยินดี ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15
มีนาคม 2564
-นางสาวศิริลกั ษณ์ จันทร์ นวล ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะกล่าวสุ นทร
พจน์ภาษาจีน จากสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวธัญญารัตน์ จันสมดี ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะกล่าวสุ นทรพจน์
ภาษาจีน จากสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564
-นางสาวพัชริ ดา เสรี รัตน์/นางสาวอิสริ ญาภรณ์ คงแจ่ม/นางสาวนนทกานต์ ชูพล/นายกัมพล โลหะประเสริ ฐ/
นางสาวน้ าทิพย์ ไชยศรี ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะประกวดมารยาทไทย
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15
มีนาคม 2564
-นางสาวอริ สรา แสงสิ น/นางสาวฑิตยา บินหวา/นางสาวขวัญชนก อินทยอด/
นางสาวศิริณภาพร แก้วเมฆ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะเทคนิคการนาเสนอ
การขาย จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายชวนากร วิวฒั น์อนนท์/นายณัฐฌานนท์ สมหาร/นายนราชัย แซ่เจีย/นางสาวเวธกา ทองศรี /
นายก่อพงศ์ ศรี ชูทอง ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม
2564

-นายพิริยะ หนูเนียม/นางสาวลลิตา แก้วพิทกั ษ์/นางสาวพรพิมล ไชยบุญ/นางสาวสมิตา หอมจันทร์ ได้รับ
เกียรติบตั รเหรี ยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะธุ รกิจค้าปลีก จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาธิการร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน พระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564
-นายภูริ พูลแก้ว ได้รับเกียรติบตั รผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีนกลาง
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-นายภูริ พูลแก้ว ได้รับเกียรติบตั รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุ นทร
พจน์ภาษาจีนกลาง งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 2
เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
-นางสาวสุ พิชชา ประสมพงศ์ ได้รับเกียรติบตั รผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุ นทรพจน์
ภาษาไทย งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาชีวศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
-นางสาวสุ พิชชา ประสมพงศ์ ได้รับเกียรติบตั รรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
การประกวดสุ นทรพจน์ ภาษาไทย การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1719 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จากอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
-นายภูริ พูลแก้ว ได้รับเกียรติบตั รรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรี ยญทองแดง การแข่งขันทักษะพื้นฐานการ
ประกวดสุ นทรพจน์ ภาษาจีน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-19
กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จากอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
-นางสาวน้ าทิพย์ ลุนจันทร์ / นางสาวอรอนง จิตตพุทธิ ได้รับเกียรติบตั รรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ
การนาเสนอรายการนาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 จากอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
-นางสาวชลลดา สิ รินทร์ / นายวัชรวิชญ์ ฉิ มพาลี / นายปฏิพล มิตรช่วยรอด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1 ประเภทมัธยมศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบา้ นฉัน” โครงการสร้างความเข้าใจประชาชน
ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี งบประมาณ 2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 จากสานัก
ประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

-นางสาวดุลิกา สายสุ ด / นางสาวลีนา หมันหลี ได้รับเกียรติบตั รการเข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการสร้างความรู ้
ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชี วศึกษาในสถานศึกษา
เอกชน ระหว่างวันที่ 27-28 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
-นางสาวอรอนง จิตตพุทธิ ได้รับเกียรติบตั รรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุ นทรพจน์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศเพื่อการเรี ยนรู ้ชายแดนใต้ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 วันที่ 11 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
-นายเจษฎากุล หิ มวงศ์ / นายอนันต์ หมัดอะด้ า / นางสาวมนันยา หง๊ะสัน ได้รับเกียรติบตั รการประกวด
ประดิษฐ์ชุดฮีโร่ ในดวงใจจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ น
เลิศเพื่อการเรี ยนรู ้ชายแดนใต้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษายะลา
-นางสาวสุ พรรษา ผดุงธรรมรักษา / นางสาวกฤษณา พูลสุ ข ได้รับเกียรติบตั รการแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศเพื่อการเรี ยนรู ้ชายแดนใต้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 สิ งหาคม 2563 จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
-นายกฤตภาส ธรรมจง / นายอัสรี สหัสบดิน / นางสาวรัตติกาล โกมลตรี / นายอรรถพล ศรี วโิ รจน์ ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็ นนักเรี ยนดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2563 จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
-นายทักษิณ ผุยผง ได้รับเกียรติบตั ร CABLINK CONTEST TRAINING 2020 จาก LINK American
Standard
- 1. น.ส.เพ็ญนภา วรรณรักษ์/2. น.ส.ภิสรา เหล็กทอง/3. น.ส.ปุณญลักษณ์ หนูใหม่ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญ
เงิน การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ แบบ Online นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ โครงการคู่หูแวววิบวับ (สเปรย์ขดั รองเท้า) จาก
สานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.ปราณปริ ยา แก้วสุ ขใส /2. น.ส.วนัสนันท์ กลิ่นสาโรง/3. น.ส.แสงเดือน ลุงเล็ก ได้รับเกียรติบตั ร
เหรี ยญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แบบ Online โครงการสนุกสนานไปกับภาพยนตร์ สาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 สาขาภาษาต่างประเทศ จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชี วศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.เพชรลดา จันทร์นวล/2. น.ส.บุณิกา สุ วรรณะ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง โครงการใยสับปะรดขัด
ผิว จาก สานักงาน

คณะกรรมการการอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.สุ พรรษา ไชยขวัญ/2. น.ส.ณัฎฐณิ ชา แก้วปฐม ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านการนาเที่ยวด้วยการรี ววิ การเดินทางท่องเที่ยว กรณี ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แบบ Online โครงการสนุกสนานไปกับภาพยนตร์ สาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 สาขาภาษาต่างประเทศ จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชี วศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.ปภาวริ นทร์ พฤกษ์อุดม/2. น.ส.หัสวดี นวลนิล ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง โครงการบิงโกพา
เพลิน จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.เกศราภรณ์ ย้อยเสริ ฐสุ ด/2. นายธีร์ธวัช คงเดช ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง โครงการเค้กนึ่งข้าว
เหนียวดาช็อกโกแลต
จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.ลีนา หมันหลี/2. น.ส.สรณ์ศิริ พวนอินทร์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง โครงการคัพเค้กดอก
ดาวเรื อง จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.จิตรมณี ชมภู/2. น.ส.ดุลิกา สายสุ ด ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน โครงการซุ ปก้อนจากก้างปลาทู จาก
สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.ธันวดี นิลสุ วรรณ/2. น.ส.บุษญา บัวหมุน ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน โครงการผลิตภัณฑ์จกั สาน
จากหวาย จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้

-1. น.ส.พีรฎา จันทวรรณโณ/2. น.ส.วันทนีย ์ สาคะริ นทร์ /3. น.ส.ศศิพิมพ์ ผลบุญ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญ
ทองแดง โครงการบทเรี ยนช่วยสอน เรื่ องมาตรฐานสะกดคา ของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสานัก
สงฆ์ศรี วชิ ยั
จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.ปวีณ์ธิดา วิริยะกุล/2. น.ส.ศศินา วรเดช ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง โครงการระบบการ
จัดการร้าน Litle Boy วอฟเฟิ ล จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
กลุ่มภาคใต้
-1. นายอิทธิกร ชูกูล/2. นายณัฐภพ แก้วสุ วรรณ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง โครงการปุ๋ ยไคโตซานอัด
แท่ง จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.รังสิ มา จันพรม/2. น.ส.สุ กุมา อะดา ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน โครงการสบู่เหลวล้างมือจากใบเตย
แท่ง จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.สุ พิชชา ประสมพงศ์ /2. นายปริ ญญา ปั ญญาผ่องใส/3. นายพงศกร ยินดี ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญ
ทอง กล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1. น.ส.ศิริลกั ษณ์ จันทร์นวล/1. น.ส.ธัญญารัตน์ จันสมดี ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง กล่าวสุ นทรพจน์
ภาษาจีน จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.น.ส.พัชริ ดา เสรี รัตน์/2.น.ส.อิสริ ญาภรณ์ คงแจ่ม/3.น.ส.นนทกานต์ ชูพล/4.นายกัมพล โลหะประเสริ ฐ/
5.น.ส.น้ าทิพย์ ไชยศรี ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง การประกวดมารยาทไทย จาก สานักงาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม
2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.น.ส.อริ สรา แสงสิ น /2.น.ส.ฑิตยา บินหวา/3.น.ส.ขวัญชนก อินทยอด ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ทักษะ
เทคนิคการนาเสอนขาย จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นาย ชวนากร วิวฒั น์อนนท์ /2.นาย ณัฐฌานนท์ สมหาร/3.นาย นราชัย แซ่เจีย/4.นางสาว เวธกา ทองศรี /5.
นาย ก่อพงศ์ ศรี ชูทอง ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ จาก สานักงาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม
2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นาย พิริยะ หนูเนียม /2.นางสาว ลลิตา แก้วพิทกั ษ์/3.นางสาว พรพิมล ไชยบุญ/4.นางสาว สมิตา หอม
จันทร์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะธุ รกิจค้าปลีก จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.น.ส. อาฑิตยา สุ ระกาแหง/2.น.ส. อรอนง จิตตพุทธิ/3.น.ส. น้ าทิพย์ ลุนจันทร์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน
ทักษะปฏิบตั ิการจัดนาเที่ยว จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
กลุ่มภาคใต้
-1.นาย กฤตวัฒน์ ทัว่ ยะบัตร /2.นาย พงศธร พราวศรี ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน ทักษะโปรแกรมกราฟิ ก
จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นางสาว กชกร แซ่จุง /2.นาย ต่อพงศ์ คงทอง ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล
จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นาย พลวัฒน์ อินอุทยั /2.นาย ศิริมงคล เสนีย ์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะการสร้างเว็บไซต์ จาก
สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นาย วิโรจน์ ณ ละเอียด ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ทักษะคอมพิวเตอร์ และสานสนเทศในงานธุ รกิจ
จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นาย ภาณุ วฒั น์ อารี รักษ์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น จาก
สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นาย ธวัชชัย คงจินดา ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะองค์ประกอบศิลป์ สาหรับงานคอมพิวเตอร์ จาก
สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.น.ส.พัณณิ ตา บัวขวัญ /2.นาย โจนาธาน ธี ระพุทธรักษา ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.น.ส. กัญญารัตน์ ตรี ผอง/2.น.ส.ศรสุ ดา วัฒนวงศ์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะโปรแกรมสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมAdobe flash CS6 จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.น.ส.ฐิชากร หนูเอียด/2.นาย อัครพล ยมมาก ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะคอมพิวเตอร์และสาน
สนเทศในงานธุ รกิจ จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นายจินตวัฒน์ แสงจันทร์ /2.นายธี รศักดิ์ เทียนชัย ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะระบบจัดการ
ฐานข้อมูล จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้

1.นาย ธีร์ธวัช สุ วรรณโณ /2.นาย ภานุพงศ์ ขวัญทวี ได้รับเกียติบตั รเหรี ยญทอง ทักษะการประกอบ
คอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นาย ภานุพงศ์ สงศรี เกตุ /2.นาย อิสริ ยะ แซ่ตนั ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง พิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.นาย พัชรพล ตรี ไพบูลย์ ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก
สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้
-1.น.ส.ปฐมาวดี คชกาญจน์/2.น.ส.เบญจพร หลวงพูล/3.น.ส.สุ วนันท์ คงอินทร์ /4.น.ส.กาญจนา หมวด
เพชร ได้รับเหรี ยญเงิน การแข่งขันทักษะการบัญชี จาก สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่ อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ กลุ่มภาคใต้

3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีบ่ รรลุเป้ ำประสงค์ ของหน่ วยงำนต้ นสั งกัด
ปี กำรศึกษำ 2563 กำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยทีบ่ รรลุเป้ ำประสงค์ ของหน่ วยงำนต้ นสั งกัด
- การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักการกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
โดยจัดตั้งองค์การนักวิชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เต็มรู ปแบบ และได้รับการประเมินโดยหน่วยงานต้น
สังกัด ในปี การศึกษา 2563 เป็ นครั้งที่สอง ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน ระดับจังหวัดสงขลา ระดับกลุ่มภาคใต้
- การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา และได้รับการประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในปี
การศึกษา 2563 เป็ นครั้งที่สอง ได้รับการประเมินระดับ 3 ดาว ระดับจังหวัดสงขลา ระดับกลุ่มภาคใต้

- กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี สำขำกำรจัดกำรธุรกิจค้ ำปลีก ในปี กำรศึกษำ 2563
ได้ ดำเนินกำร 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรี ยนการสอนอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูส้ าเร็ จการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุ รกิจค้า
ปลีก(รุ่ นที่ 1) จานวน 12 คนจากจานวนนักศึกษาแรกเข้า 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.31 และมีผลการเรี ยนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปทุกคน คิดเป็ นร้อยละ 100

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีเ่ ป็ นแบบอย่ ำงทีด่ ี (Best Practice)
ปี กำรศึกษำ 2563 วิทยำลัยมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทีเ่ ป็ นแบบอย่ ำงทีด่ ีและได้ รับกำร
ยอมรับจำกหน่ วยงำนภำยนอกประกำศเกียรติคุณ 7 ปี ซ้ อน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีเ่ ป็ นแบบอย่ ำงทีด่ ี "สถำบันทีม่ ที กั ษะ
คอมพิวเตอร์ ดีเด่ นอันดับที่ 1 (7 ปี ซ้ อน 2557-2563) "
4.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2555 (ปรับปรุ ง พ.ศ.2546)เป็ นหลักสู ตรที่ มีความยืดหยุ่น
จัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยนและหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 เป็ นหลักสู ตรที่มีโครงสร้าง
หลักสู ตรมีความหลากหลาย ครอบคลุ มเนื้ อหาแต่ละสาขาวิชา และมีความยืดหยุ่น มุ่งผลิ ตกาลังคนระดับ
ชานาญการเฉพาะสาขาอาชี พ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการคิดวิเคราะห์
วิทยาลัยได้ดาเนิ นกิจกรรมโครงการต่าง ๆ แนวคิดทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ตั้งอยูบ่ นฐานคิดที่เชื่ อว่าตั้งต้น
จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ ที่จาเป็ นสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสาคัญกับการปลูกฝั ง “ทักษะ” ที่
จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการคิดขั้นสู ง ทักษะในการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะชีวติ และการทางาน
ทัก ษะด้า นสารสนเทศและการสื่ อ สารควบคู่ ก ับ “เนื้ อหา” ในสาระวิชาหลัก และความรู ้ อื่นที่ ส าคัญ ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ 4 ชื่อนโยบาย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะความคิ ดวิเคราะห์ ข องนักเรี ย น นักศึ กษาสาขาคอมพิวเตอร์ ธุ รกิ จและสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการจัดการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การ
วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหา 2)การเลือกเครื่ องมือและออกแบบ ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา

3)การดาเนิ นการแก้ปัญหา 4)การตรวจสอบและปรับปรุ งวิธีการสู่ วิถีคุณภาพ เป็ นที่ประจักษ์ต่อผูป้ กครอง
ชุ มชน หน่ วยงาน สถานประกอบการองค์กรส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานเครื อข่าย สถานศึ กษาอื่ น การฝึ กให้
ผูเ้ รี ย นมี ท กั ษะกระบวนการคิ ดแก้ปัญหานั้นผูส้ อนจะต้องหารู ปแบบของปั ญหาที่ หลากหลายเพื่ อสร้ าง
ประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาให้กบั ผูเ้ รี ยนและฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาให้ครบตามหลักและ
วิธีการแก้ปัญหาจะทาให้ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะด้า นการคิ ดที่ สูงขึ้ นซึ่ ง วิธีการเหล่ านี้ จะนาไปใช้ในการฝึ กเขี ย น
โปรแกรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้วทิ ยาลัยมีวธิ ี ปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศทางกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทางทักษะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สู่ผลงานที่ได้รับสถาบันที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่นอันดับที่ 1
1.2 เพื่อพัฒนานักเรี ยนนักศึกษาให้มีทกั ษะชีวติ และทักษะที่จาเป็ นของพลโลกในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
4.3 กรอบแนวคิด
1. การสร้างรู ปแบบวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศทางกระบวนการคิ ดวิเคราะห์แก้ปัญหาทางทักษะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สู่ผลงานที่ได้รับสถาบันที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่นอันดับที่ 1
2. การดาเนินการตามรู ปแบบและประเมินผลการใช้รูปแบบวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศทางกระบวนการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาทางทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สู่ผลงานที่ได้รับสถาบันที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่นอันดับที่ 1
2.1 ดาเนินการตามรู ปแบบวิธีปฏิบตั ิเป็ นการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามรู ปแบบ
2.2 ประเมินผลการใช้รูปแบบวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศทางกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทาง
ทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สู่ผลงานที่ได้รับสถาบันที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่นอันดับที่ 1
4.4 วิธีกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการมีรูปแบบวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศทางกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
ทางทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สู่ผลงานที่ได้รับสถาบันที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่นอันดับที่ 1 ดังนี้
1)วิทยาลัยมีหลักสู ตรที่จดั กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมคววามพร้อมของนักเรี ยนนักศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 เน้นการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ส่ งเสริ มการแก้ปัญหาวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบขั้นตอน พัฒนาการเรี ยนรู ้ ศกั ยภาพของนักเรี ยน
นักศึกษาทางทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กา้ วล้ าทันสมัยสภาวการณ์ปัจจุบนั

2)วิ ท ยาลัย มี ห ลัก สู ต รบู ร ณาการจัด การเรี ย นรู ้ ส มรรถนะทางวิ ช าชี พ ร่ ว มกับ ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน กลุ่มวิทยาลัยเครื อข่ายภาคี เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพประสบการณ์จริ งทางทักษะการ
ปฏิบตั ิดา้ นวิชาชีพเทคโนโลยีให้ทนั สมัย
3)จัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะชี วิตที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 โดยจัดกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ างให้นกั เรี ยน
นัก ศึ ก ษามี คุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อตนเองและสั ง คม มี
ภูมิคุม้ กันและมีทกั ษะชีวติ
4)การจัดบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มและเอื้ออานวยต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนและห้องประการ ห้องปฏิ บตั ิ การ สื่ อวัสดุ อุ ปกรณ์ ที่ ทนั สมัยเพียงพอต่อการพัฒนาคุ ณภาพการฝึ ก
ทักษะวิชาชี พตามสาขางาน มีการนาเทคโนโลยีขอ้ มูลใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบริ การสื บค้นข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเครื อข่ายภายในและภายนอก ตลอด 24 ชั่วโมงบริ การการศึ กษาออนไลน์ให้กบั ผูป้ กครอง นักเรี ยน
นักศึกษา และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5)การปรั บปรุ งกระบวนทัศน์ในการปฏิ บตั ิ งานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้งผูบ้ ริ หาร ครู และชุ มชน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมตามหลักธรรมาภิบาล สร้างค่านิยมหลักขององค์กรใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนนักศึกษา
4.5 ผลกำรดำเนินงำน
1)ภาคีเครื อข่ายและหน่ วยงาน สถานประกอบการ ที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการพัฒนาทักษะวิชาชี พตามสาขางาน การส่ งเสริ มฝึ ก
ประสบการณ์จริ งในสถานประกอบการ การสัมมนาทางวิชาชี พศึกษาดูงาน การจัดกิ จกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาชี พสาขางานคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนนักศึกษาด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศทางกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทางทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สู่
ผลงานที่ได้รับสถาบันที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่นอันดับที่ 1
2)ผูบ้ ริ หาร ครู มีความรู ้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ในการปฏิบตั ิงาน
3)นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ที่ มุ่ ง เน้น ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่า งเป็ นระบบ
กระบวนการเรี ยนรู ้ และเกิดความชานาญทักษะวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศทางกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
ทางทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สู่ผลงานที่ได้รับสถาบันที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่น อันดับที่ 1
4.6 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1)ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยมีวสิ ัยทัศน์ มีภาวะผูน้ า บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมตามหลักธรรมาภิบาล มีมนุษยสัมพันธ์
ดี มีการนิ เทศ ติดตาม ให้คาปรึ กษาและเป็ นแบบอย่างที่ดี สร้ างแรงจูงใจในการทางาน ให้การสนับสนุ น
งบประมาณอย่างเพียงพอและอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน

2)ครู มีความรู ้ ความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอนให้ก ับนักเรี ย นนักศึ กษา เอาใจใส่ ดูแลนัก เรี ย น
นักศึกษา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3)นักเรี ยนนักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้
4)ภาคีเครื อข่ายและหน่ วยงาน สถานประกอบการ ที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการพัฒนาทักษะวิชาชี พตามสาขางาน การส่ งเสริ มฝึ ก
ประสบการณ์ จริ งในสถานประกอบการ การสัมมนาทางวิชาชี พศึกษาดู งาน การจัดกิ จกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนนักศึกษาด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศทางกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทางทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สู่
ผลงานที่ได้รับสถาบันที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่นอันดับที่ 1
ดังรำยละเอียดรำงวัลทีไ่ ด้ รับ 7 ปี ซ้ อน
๑)วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ได้รับรางวัล ประจาปี ๒๕๖๓
“สถานศึ ก ษาที่ นัก เรี ย นมี ผ ลคะแนนก้า วหน้า สู ง สุ ด ” ใน โครงการ “พัฒนาองค์ความรู ้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” คว้ารางวัล #ชนะเลิศ จากองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดสงขลา และ สถาบัน ARIT (MOSCAMP SONGKHLA 2021) และ แสดงความยินดี กบั นาย
ปฏิพล มิตรช่วยรอด นักเรี ยนระดับชั้น ปวช.2/11 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 โปรแกรมกราฟิ ก Adobe PhotoShop รับ ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ สิ ทธิ ใน
การเป็ นตัวแทนแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ นายกฤตวัฒน์ ทัว่ ยะบัตร นักเรี ยนระดับชั้น ปวช.1/11 สาขา
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ได้รับ รางวัลชมเชย โปรแกรมกราฟิ ก Adobe PhotoShopรับ ทุนการศึกษามูลค่า 500
บาท และ เหรี ยญรางวัล นายต่อพงศ์ คงทอง นักเรี ยนระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ ได้รับ
รางวัลชมเชย โปรแกรม Microsoft Word รับ ทุนการศึกษามูลค่า 500 บาท และ เหรี ยญรางวัล ณ.โรงเรี ยน
มหาวชิ ร าวุ ธ สงขลา วัน อาทิ ต ย์ที่ 14 มี น าคม 2564(MS-Word 2016 // MS-PowerPoint 2016 // Adebe
Photoshop CC 2015)
๒)วิทยาลัยได้รับโล่รางวัล ประจาปี ๒๕๖๒ “สถาบันการศึกษาที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑
ระดับอาชี วศึกษา” จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี โดยสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
๓)วิทยาลัยได้รับโล่รางวัล ประจาปี ๒๕๖๑ “สถาบันการศึกษาที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่น อันดับที่ ๑ ระดับ
อาชีวศึกษา” จากนายดลเดช พัฒนรัฐ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา โดยสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๔)วิทยาลัยได้รับ โล่ รางวัล ประจาปี ๒๕๖๐ “สถาบันการศึกษาที่มี ทกั ษะคอมพิ วเตอร์ ย อดเยี่ยม ระดับ
อาชีวศึกษา” จากพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ ประธานองคมนตรี โดยสานักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
๕)วิทยาลัยได้รับโล่ รางวัล ประจาปี ๒๕๕๙ “สถาบันการศึกษาที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ย อดเยี่ยม ระดับ
อาชีวศึกษา” จากพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ ประธานองคมนตรี โดยสานักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ

๖)วิ ท ยาลัย ได้รั บ โล่ ร างวัล ประจ าปี ๒๕๕๗ “สถาบัน ที่ มี ท ัก ษะคอมพิ ว เตอร์ ดี เ ด่ น อัน ดับ ๑ ระดับ
อาชีวศึกษา” โดยสานักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
๗)วิทยาลัยได้รับโล่ รางวัล ประจาปี ๒๕๕๖ “สถาบันการศึกษาที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยม ระดับ
อาชีวศึกษา” จากนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๘)วิทยาลัยได้รับโล่ รางวัล ประจาปี ๒๕๕๕ “สถาบันการศึ กษาที่ มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ดีเด่ น อันดับที่ ๑
ระดับอาชีวศึกษา” โดยสานักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
๙)นายธเนศ สั ง วาล ระดับ ชั้น ปวส.พ.๑/๒ สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ได้รั บ เหรี ย ญรางวัล ๕๐ ปี จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๑
๑๐)นายณัฐกรณ์ สวัส ดี ระดับ ชั้น ปวส.๒/๕ สาขาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ ได้รับ เหรี ย ญรางวัล ๕๐ ปี จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบ Web Design ประจาปี ๒๕๖๑
๑๑)นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ ระดับชั้น ปวส.๑/๑๐ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบ Web Design ประจาปี ๒๕๖๑
๑๒)นายนรภัทร ธรรมสอน ระดับชั้น ปวส.๒/๑๐ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐
๑๓)นางสาวศุ ภดา ศรี ธรรมโชติ ระดับชั้น ๑/๑๑ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบ Web Design ประจาปี ๒๕๖๐
๑๔)นายคณุ ตม์ ด้วงแก้ว ระดับชั้น ปวส.๑/๑๐ สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศ จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประยุกต์ MS-OFFICE ๒๐๑๓ ประจาปี ๒๕๕๙
๑๕)นายนรภัทร ธรรมสอน ระดับชั้น ปวส.๑/๑๐ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบ Web Design ประจาปี ๒๕๕๙
๑๖)นายศลิ ษ ฏ์ แซ่ ซ า ระดับ ชั้น ปวช.๓/๔ สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประยุกต์ MS-OFFICE ๒๐๑๐ ประจาปี ๒๕๕๕
๑๗)นายสุ พชั รพล ชาติ ปวช.๓/๔ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศ จากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประยุกต์ MS-OFFICE ๒๐๑๐ ประจาปี ๒๕๕๕
๑๘)นายศรันย์วิทย์ อินทรศิริ ระดับชั้น ปวส.๒ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบ Web Design ประจาปี ๒๕๕๕

ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลพืน้ ฐำนของสถำนศึกษำ
ข้ อมูลพืน้ ฐำนของสถำนศึกษำ ประกอบด้ วยสำระทีส่ ำคัญ ดังนี้
2.1 ข้ อมูลพืน้ เกีย่ วกับสถำนศึกษำ
ทีอ่ ยู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ 406 ถนนธรรมนูญวิถี ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90110
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ประวัติสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ เดิมชื่อโรงเรี ยนอุดมศึกษาพณิ ชยการ ได้รับอนุญาตให้เปิ ด
ท าการสอนจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามใบอนุ ญ าตเลขที่ 6/2524 ลงวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2524 มี
นายกระจ่าง จันทราช เป็ นผูร้ ับใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การ มีนายสมนึ ก กิ้มสวัสดิ์ เป็ นครู ใหญ่ เริ่ มเปิ ดทาการ
สอนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) คณะวิชาบริ หารธุ รกิ จ แผนกวิชาการบัญชี ในรอบค่า
ต่อมาได้ขยายเปิ ดทั้งรอบเช้าและรอบค่า
ปี การศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้เปิ ดทาการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภท
วิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย และเปลี่ยนแปลงครู ใหญ่ เป็ นนายนวม ชูธรรมธัช
ปี การศึกษา 2530 ได้เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการ
บัญชี เพิ่มขึ้น
ปี การศึกษา 2537 โรงเรี ยนได้ขอยกเลิกการเปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทั้ง 2 รอบ
ปี การศึกษา 2539 ได้ก่อสร้างอาคารเรี ยน 5 ชั้น และเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ จากนายกระจ่าง จันทราช
เป็ นนายสุ พจน์ จันทราช
ต่อมาในปี การศึกษา 2540 ขอเพิ่มหลักสู ตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาการขาย รอบเช้า
ในปี การศึกษา 2541 แต่งตั้ง นายสุ ภาพ จันทราช รักษาการครู ใหญ่ แทนนายนวม ชูธรรมธัช และต่อมา
ในปี การศึกษา 2542 ได้แต่งตั้ง นางกมรา สะเตโช เป็ นครู ใหญ่

ปี การศึกษา 2543 โรงเรี ยนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิ การ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543
ถึง ปี การศึกษา 2547
ปี การศึกษา 2545 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก(ระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ) จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 มกราคม 2546
ปี การศึกษา 2547 ได้ก่อสร้างอาคารเรี ยน 3 ชั้น เพิ่มขึ้น 1 หลัง และแต่งตั้งนายสุ พจน์ จันทราช
เป็ นผูจ้ ดั การและ ทาการแทนผูร้ ับใบอนุญาต
ปี การศึกษา 2552 ได้จดั ทาตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ของโรงเรี ยนอุดมศึกษาพณิ ชยการ ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550
ปี การศึกษา 2553 แต่งตั้งนายสุ พจน์ จันทราช เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต และแต่งตั้งนายสุ ภาพ จันทราช
เป็ นผูจ้ ดั การ
ปี การศึกษา 2554 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้งนิ ติบุคคล ของโรงเรี ยนอุดมศึกษาพณิ ชย
การ เป็ นตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ปี การศึกษา 2556 ได้ขออนุญาตจัดทากิจการของวิทยาลัย ตามตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

กำรจัดกำรศึกษำ
ปัจจุบันวิทยำเทคโนโลยีอุดมศึกษำพณิชยกำร เปิ ดสอนหลักสู ตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ,สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช.) ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุ รกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 หรื อเทียบเท่า) ประเภทวิชา
บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุ รกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 หรื อเทียบเท่า) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 หรื อเทียบเท่า) ประเภทวิชา
บริ หารธุ รกิจ (ระบบทวิภาคี) สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก สาขางานธุ รกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้ อ
หลักสู ตรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ
สภำพชุ มชน
สถานประกอบการหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
สภำพเศรษฐกิจ
ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้ต้ งั แต่ ปานกลาง ถึง ดี
สภำพสั งคม
สังคมบริ เวณใกล้เคียงส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับราชการ,อาชีพค้าขาย,และรับจ้าง,สถาน
ประกอบการ ห้างร้าน

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ

2.3 ข้ อมูลของสถำนศึกษำ
ข้ อมูลผู้เรี ยน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภำคี

ทวิศึกษำ

รวม

ปวช.1

428

0

0

428

ปวช.2

366

0

0

366

ปวช.3

368

0

0

368

รวม ปวช.

1162

0

0

1162

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภำคี

รวม

ปวส.1

542

18

560

ปวส.2

466

13

479

รวม ปวส.

1008

31

1039

ข้ อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2562
ระดับชั้น

แรกเข้ ำ

สำเร็จกำรศึกษำ

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.3

453

352

77.70

ปวส.2

529

467

88.28

รวม

982

819

83.40

ข้ อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563
ระดับชั้น

แรกเข้ ำ

สำเร็จกำรศึกษำ

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.3

438

361

82.42

ปวส.2

540

467

86.48

รวม

978

828

84.66

ข้ อมูลบุคลำกร
ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน)

สอนตรงสำขำ
(คน)

ผูบ้ ริ หาร/ ผูร้ ับใบอนุญาตผูจ้ ดั การ/ ผูอ้ านวยการ/ รอง
ผูอ้ านวยการ/ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

12

11

-

ข้าราชการครู / ครู เอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผูท้ ี่ได้รับการรับรอง

87

71

87

ข้าราชการพลเรื อน

0

-

-

พนักงานราชการครู

0

0

0

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครู พิเศษสอน

5

0

5

เจ้าหน้าที่

29

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)

10

-

-

รวม ครู

92

71

92

รวมทั้งสิ้ น

143

71

92

ประเภท

ข้ อมูลหลักสู ตรกำรเรี ยนกำรสอน
ประเภทวิชำ

ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ)

อุตสาหกรรม

0

0

0

พาณิ ชยกรรม

5

6

11

ศิลปกรรม

1

0

1

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1

1

2

อุตสาหกรรมสิ่ งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

1

1

2

รวมทั้งสิ้ น

8

8

16

ข้ อมูลอำคำรสถำนที่
ประเภทอำคำร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรี ยน

5

อาคารปฏิบตั ิการ

5

อาคารวิทยบริ การ

1

อาคารอเนกประสงค์

2

อาคารอื่น ๆ

1
รวมทั้งสิ้ น

14

ประเภทงบประมำณ

จำนวน(บำท)

ข้ อมูลงบประมำณ
งบบุคลากร

26786100.00

งบดาเนินงาน

18323990.30

งบลงทุน

8262878.00

งบเงินอุดหนุน

22826019.41

งบรายจ่ายอื่น

5934236.00
รวมทั้งสิ้ น

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
ปลูกฝังจริ ยธรรม เลิศล้ าวิชาการ ชานาญทักษะ
อัตลักษณ์
บุคลิกดี มีทกั ษะ
เอกลักษณ์
วิชาการดี กิจกรรมเด่น

82133223.71

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ จัดการศึกษาสายอาชีพ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการเข้าสู่ การ
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ในระดับสากล โดยผูเ้ รี ยนยังคงความเป็ นไทยที่ทวั่ โลกยอมรับ ภายใต้มาตรฐาน
จัดการศึกษาของวิทยาลัย”
พันธกิจ
พันธกิจที่ ๑ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็ นที่
ยอมรับของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
พันธกิจที่ ๒ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อตามความรู ้ ความสามารถ ใน
สาขาวิชาที่ตนเลือก
พันธกิจที่ ๓ มุ่งจัดการศึกษาสู่ ระดับสากล
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะเพื่อการจัดการเรี ยน
การสอนที่มีคุณภาพ
พันธกิจที่ ๕ บริ การชุมชนทุกด้าน
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุนให้วทิ ยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรื อมาตรฐานการจัดการศึกษาที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
เป้ ำประสงค์
เป้าประสงค์ที่๑ สถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
เป้าประสงค์ที่๒ สถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
เป้าประสงค์ที่๓ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และสมรรถนะที่ดีจากกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
ชีวติ และทักษะวิชาชีพ
เป้ าประสงค์๔ วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสู ตรแผนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นที่ยอมรับขอบสถาน
ประกอบการ ชุนชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์๕ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพในการฝึ กงานให้เป็ นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์๖ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
เป้าประสงค์๗ สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป

(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน ๑ ปี )
เป้าประสงค์๘ สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป (ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี )
เป้าประสงค์๙ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์๑๐ สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
เป้าประสงค์๑๑ สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ (ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี )
เป้าประสงค์๑๒ วิทยาลัยมีการพัฒนาในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
เป้าประสงค์๑๓ วิทยาลัยมีการดาเนินงานจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
เป้าประสงค์๑๔ วิทยาลัยมีระบบการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
เป้าประสงค์๑๕ วิทยาลัยมีการพัฒนาครู อย่างเป็ นระบบด้านการจัดการเรี ยนการสอน
เป้าประสงค์๑๖ วิทยาลัยมีการพัฒนาในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
เป้ าประสงค์๑๗ วิทยาลัยมีการสร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์๑๘ วิทยาลัยมีการพัฒนาการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพหรื อทา
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
เป้าประสงค์๑๙ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ดา้ นครุ ภณ
ั ฑ์ และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
เป้าประสงค์๒๐ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านการเงิน
เป้าประสงค์๒๑ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการจัดทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มทักษะชีวติ และ
ทักษะวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาหลักสู ตรแผนการเรี ยนรู ้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพในการฝึ กงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระดับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ พัฒนาระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ พัฒนาการดาเนินงานในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ พัฒนาครู อย่างเป็ นระบบด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๖ พัฒนาการดาเนินงานในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๗ สร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๘ พัฒนาการดาเนินงานในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพหรื อ
ทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๙ พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ดา้ นครุ ภณั ฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒๐ พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒๑ พัฒนาระบบการจัดการทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการดาเนิ นงานจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มทักษะชีวติ และทักษะ
วิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสู ตรแผนการเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพในการฝึ กงาน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระดับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ
(ผูส้ าเร็ จการศึกษาภายใน๑ปี )
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ
(ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๓ปี )
กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนาการดาเนินงานในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาครู อย่างเป็ นระบบด้านการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาการดาเนิ นงานในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๗ สร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๘ พัฒนาการดาเนินงานในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพหรื อทา
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
กลยุทธ์ที่ ๑๙ พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ดา้ นครุ ภณั ฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ ๒๐ พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านการเงิน
กลยุทธ์ที่ ๒๑ พัฒนาระบบการจัดการทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2562
รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

เกียรติบตั รการเข้าร่ วมบทบาทของ
รางวัล
สถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนเงินให้
ชาติ
อื่น ๆ
กูย้ มื เพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

โล่สถาบันการศึกษาที่มีทกั ษะ
คอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ ม

ชนะเลิศ ภาค

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน

รางวัล
ชาติ
อื่น ๆ

กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบตั รมาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหาร
ระดับดีมาก

รางวัล
จังหวัด เทศบาลนครหาดใหญ่
อื่น ๆ

เกียรติบตั รประเมินผลการดาเนินงาน
รางวัล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา3
จังหวัด
อื่น ๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดาว
เกียรติบตั รผูใ้ ห้การสนับสนุ นด้าน
สถานที่และบุคลากรเป็ นกรรมการใน
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 4

รางวัล
จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
อื่น ๆ

เกียรติบตั รองค์การมาตรฐานระดับ
รางวัล
ภาค
เหรี ยญทองแดงสถานศึกษาขนาดใหญ่ อื่น ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาดีเด่น ชนะเลิศ ภาค

ศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 42

เกียรติบตั รเจ้าภาพการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนระดับชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี

รางวัล
ชาติ
อื่น ๆ

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563
รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

เกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงินการ
ประเมินอวท.

รอง
ภาค
ชนะเลิศ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.)

เกียรติบตั รรางวัลโรงเรี ยนดีเด่น

ชนะเลิศ จังหวัด

องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลาร่ วมกับองค์กร
ARIT

เกียรติบตั รการประเมินผลงานใน
ระดับดีเยีย่ ม

รอง
ภาค
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกียรติบตั รสถานศึกษาที่เข้าร่ วม
กิจกรรมส่ งเสริ มการออมธนาคาร
โรงเรี ยน ธนาคารออมสิ น

รางวัล
อื่น ๆ

จังหวัด ธนาคารออมสิ น สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เกียรติบตั รการเข้าร่ วมแสดงผลการ
รางวัล
ดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
อื่น ๆ
ผูป้ ระกอบการการอาชีวศึกษา

จังหวัด

เกียรติบตั รเป็ นหน่วยงานที่จดั
กิจกรรมบริ จาคโลหิ ต

จังหวัด โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์

รางวัล
อื่น ๆ

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ระดับ
จังหวัด

รำงวัลและผลงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2562
ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
นายสุ ภาพ จันทราช
ได้รับรางวัล “ผูบ้ ริ หารดีเด่น”

รำงวัล ระดับ
รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

ให้ โดย
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางกมรา สะเตโช
ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
ได้รับคัดเลือก “ผูบ้ ริ หารดีเด่น ”
นายสนัน่ สังขไพฑูรย์
ได้รับรางวัลครู ดี “ด้าน
คุณธรรม”

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

นางขวัญฤดี จุลกูล
ได้รับรางวัลครู ดี “ด้านการ
สอน”

รางวัล
อื่น ๆ

นายธี รเดช แก้วคง
ได้รับรางวัลครู ดี “ด้าน
กิจกรรม”

รางวัล
อื่น ๆ

นายอนันต์ ศรี มุกข์
ได้รับรางวัลครู ดี “ด้าน
นวัตกรรม”
นางมณฑา ธนคุณมัน่ คง
ได้รับคัดเลือก "ครู ดีเด่น”

ให้ โดย

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล
อื่น ๆ

จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นางสาวศิริกานดา รัตนมณี
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ “ยอดเยีย่ ม”

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอนันต์ ศรี มุกข์
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ “ดีเยีย่ ม”

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางขวัญฤดี จุลกูล
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ “ดีเยีย่ ม”

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางชญาภา บุญช่วย
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ “ดีมาก”

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวธารทิพย์ หอมไกล
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ “ดีมาก”

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
รางวัล
ได้รับการประเมินผลงานใน
อื่น ๆ
ระดับ “ดีมาก”

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

นางสาวครองขวัญ หนูดา
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ “ดี”

รางวัล
อื่น ๆ

นางสาวจันทร์ทิพย์ ชัยรักษ์
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ"ดี"

รางวัล
อื่น ๆ

นางศิตา ทองชุมนุม
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ"ดี"

รางวัล
อื่น ๆ

นางอรอุมา ช่วยตั้ง
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ"ดี"

รางวัล
อื่น ๆ

นางจิราพร จิตปาโล
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ"ดี"

รางวัล
อื่น ๆ

นางสุ ริสา รัตนะ
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ"ดี"

รางวัล
อื่น ๆ

นางสาวสุ ดาวรรณ อิสราพงศ์
ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ"ดี"

รางวัล
อื่น ๆ

ให้ โดย

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายจิรศักดิ์ บูรธิ การ
รอง
การประกวดวงดนตรี สากลคน
ชาติ
ชนะเลิศ
พันธุ์R

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางกมรา สะเตโช
ประกาศเกียรติคุณรางวัล
รางวัล
“ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยน
อื่น ๆ
เอกชนดีเด่น” ประจาปี ๒๕๖๓

จากกระทรวงศึกษาธิการ

ชาติ

รำงวัลและผลงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563
ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
นายสุ พจน์ จันทราช
รางวัล “ผูบ้ ริ หารดีศรี อาชีวศึกษา”

รำงวัล ระดับ
ชนะเลิศ ชาติ

ให้ โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายสุ พจน์ จันทราช
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณการอบรมการใช้งานระบบ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
อื่น ๆ
บริ หารสถานศึกษาออนไลน์
นายสมภพ จันทราช
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางกมรา สะเตโช
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางเฉลิมศรี วรรณสุ วรรณ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาววรารัตน์ พานิชกุล
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวพรนภัสส์ ชนะสิ ทธิ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางขวัญฤดี จุลกูล
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวนงนภัสส แซ่ยวิ้
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางศิตา ทองชุมนุม
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายนิเรศ เอียดมา
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางมณฑา ธนคุณมัน่ คง
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางรัชนู เพ็งศรี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวอรอุมา ช่วยตั้ง
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวอังคณี ย ์ แซ่หลี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางเฉลิมขวัญ แก้วคง
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวสุ ดาวรรณ รุ จิรารุ่ งเรื อง
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสุ ริสา รัตนะ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวสุ วมิ ล แก้วศรี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวธัญณิ ตา โสมเพชร
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวพรรณิ ภา ทองวงศ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวณัฏฐณิ ชา คล้ายแก้ว
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางจีระวรรณ ถาวรจิต
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางทยพร ภูวมโนนาถ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวดวงใจ วิโรจน์สกุลพร
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวช่อเพชร สงเคราะห์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางวิภาวดี แซมมณี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายนันทวัฒน์ อิสระ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวศิรินนั ท์ ขุนนาม
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวสุ ดาวรรณ อิสราพงศ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาววัชราภรณ์ ทองทา
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายสมโชค คชบูรณ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวณฐมน หนูชยั
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวกุลธรา สกาวสุ วรรณ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายนพเก้า แก้วนพรัตน์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายคณุ ตม์ ด้วงแก้ว
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายนรภัทร ธรรมสอน
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวิตรี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางภัทรสุ ดา ปิ่ นทองพันธ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวอรัญญา ลิ่มสุ วรรณโชติ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวนูราณี ย ์ สะมาแอ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวชัชชญา รังษี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวอารี ย ์ หมัดอาดัม
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวอรวัลย์ จันทร์ อ่อน
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวเนตรสุ ดา บุตรวงษ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวกนกวรรณ นพรัตน์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวกูดารี นี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายบูรฮาน นาวาฮาซัน
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ยการ
อื่น ๆ

นางสาวอันดา โปธะสิ งห์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ว่าที่ร.ต.หญิงเกษมณี จันทร์ ทอง
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวสุ รัชฎา พรมศรี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาววราภรณ์ กิตติวสิ ุ ทธิ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายนคริ นทร์ โล่ห์สุริยะ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft
Team

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายตะวัน กัว่ พานิช
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางกรชภา ไชยบัญดิษฐ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาววิลาวัณย์ จันทศรี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวณภัค น้าวประจุล
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวชญากานท์ ทองอ่อน
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวจันทร์ทิพย์ ชัยรักษ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
การ
นางสาวธัญณิ ชา นวลละออง
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวสลิตา หมัดอะดั้ม
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางจิราพร จิตปาโล
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นายอนุชิต บุตรสาระ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวนภัสสร จันทมณี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวสิ ดากานต์ แรกภิปราย
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
ว่าที่ร.ต.กรวิชญ์ วาสิ กศิริ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
การ
นางสาวพัชริ นทร์ จันทร์สุข
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางชญาภา บุญช่วย
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นายอภัย นาคเกตุ
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นายธี รเดช แก้วคง
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นายศักคริ นทร์ ปิ่ นทองพันธ์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวเรวดี ช่วยเรื อง
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาววิมล พรมจรรย์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
การ
นางสาวอโณชา จิวฒั นาชวลิตกุล
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นายเทิดศักดิ์ ราญฎร
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวศิริกานดา รัตนมณี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวเบญจมาศ คริ สต์รักษา
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นายอนันต์ ศรี มุกข์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวครองขวัญ หนูดา
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวพลอยณัชชา ทองมณี
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
การ
นางสาวกนกวรรณ ลาดวน
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวน้ าเพชร มากแสง
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาวธารทิพย์ หอมไกล
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นางสาววรรณวิศา กาญจนอนันต์
ประกาศเกียรติคุณอบรมออนไลน์ Microsoft รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
Team โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย อื่น ๆ
การ
การ
นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์
เกียรติบตั รครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะ
พื้นฐานประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีนกลาง

รางวัล
ภาค
อื่น ๆ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย

นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์
รางวัล
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
เกียรติบตั รครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะ
จังหวัด
อื่น ๆ
ประเทศไทย
พื้นฐานการประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีนกลาง
นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์
เกียรติบตั รคณะกรรมการตัดสิ นสุ นทรพจน์
ภาษาจีน

รางวัล
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
จังหวัด
อื่น ๆ
ประเทศไทย

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางจันทร์เพ็ญ ศิริเสถียร
เกียรติบตั รเข้าร่ วมประสานความร่ วมมือ
รางวัล
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสนง.
ชาติ
อื่น ๆ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน)

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
ประกาศเกียรติคุณผ่านการอบรมระบบเรี ยนรู ้
รางวัล
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ
ชาติ
อื่น ๆ
คุณวุฒิวชิ าชีพด้านการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ

สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ(องค์การ
มหาชน)

นางสาวพัชรี ประสมพงศ์
เกียรติบตั รเข้าอบรมโครงการวิชาการ
สารสนเทศทางการบัญชี

มหาวิทยาลัยพะเยาร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯ

รางวัล
ชาติ
อื่น ๆ

นางขวัญฤดี จุลกูล
เกียรติบตั รการประเมินผลงานวิจยั การประกวด ชนะเลิศ ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรม

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ

นางเฉลิมศรี วรรณสุ วรรณ
เกียรติบตั รผลงานประกวดผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ

นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์
เกียรติบตั รระดับดีมากการประกวดผลงานวิจยั ชนะเลิศ ชาติ
และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
เกียรติคุณผลการประกวดระดับดีมากการ
ชนะเลิศ ชาติ
ประกวดผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวพรนภัสส์ ชนะสิ ทธิ์
เกียรติคุณผลการประกวดระดับผ่านการ
รอง
ชาติ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อ ชนะเลิศ
การสอนระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ

นางเฉลิมศรี วรรณสุ วรรณ
ประกาศเกียรติคุณเข้าโครงการทักษะการ
บริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน

รางวัล
ภาค
อื่น ๆ

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นางสาวศิภสั ส์ชรักษ์ ชูสิงห์แค
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการทักษะการ
ภาค
อื่น ๆ
บริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นางขวัญฤดี จุลกูล
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการทักษะการ
ภาค
อื่น ๆ
บริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นางสาวศิริมนตร์ ยรรยงพิทยกุล
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการทักษะการ
ภาค
อื่น ๆ
บริ หารงานหัวหน้างาน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นางปราณี กลับศรี
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการทักษะการ
ภาค
อื่น ๆ
บริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นางสาววรารัตน์ พานิชกุล
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการทักษะการ
ภาค
อื่น ๆ
บริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นางสาววรารัตน์ พานิชกุล
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการทักษะการ
ภาค
อื่น ๆ
บริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการทักษะการ
ภาค
อื่น ๆ
บริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวพรนภัสส์ ชนะสิ ทธิ์
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการทักษะการ
ภาค
อื่น ๆ
บริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่ วมโครงการทักษะ
ภาค
อื่น ๆ
การบริ หารงานสาหรับหัวหน้างาน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
รางวัล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร
จังหวัด บริ ษทั ทาน้อยได้มาก จากัด
อื่น ๆ
เปลี่ยนเด็กโลจิสติกส์เป็ น Manager ก่อนวัย 30
นางขวัญฤดี จุลกูล
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน รางวัล
ภาค
เรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
อื่น ๆ
ผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
ประกาศเกียรติคุณเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน รางวัล
ภาค
เรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
อื่น ๆ
ผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
เกียรติบตั รวิทยากรการสร้างเว็บไซต์ดว้ ย
google site

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
รางวัล
เกียรติบตั รผ่านการอบรมทักษะครู อาชีวศึกษา
ชาติ
อื่น ๆ
ออนไลน์สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

สานักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากร
อาชีวศึกษา

นายเทิดศักดิ์ ราญฎร
เกียรติบตั รครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะ
พื้นฐานการประกวดสุ นทรพจน์ภาษาไทย

รางวัล
ภาค
อื่น ๆ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย

นางสาวกนกวรรณ ลาดวน
เกียรติบตั รครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะ
พื้นฐานการประกวดสุ นทรพจน์ภาษาไทย

รางวัล
ภาค
อื่น ๆ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
ว่าที่ร.ต.หญิงเกษมณี จันทร์ทอง
เกียรติบตั รครู ผคู ้ วบคุมการแข่งขันทักษะการ
นาเสนอรายการนาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

รางวัล
จังหวัด จังหวัดสงขลา
อื่น ๆ

นางรัชนู เพ็งศรี
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวอังคณี ย ์ แซ่หลี
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันทักษะผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ ชนะเลิศ
สอนระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวนงนภัสส์ แซ่ยวิ้
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางเฉลิมขวัญ แก้วคง
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันทักษะผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการ ชนะเลิศ
สอนระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางศิตา ทองชุมนุม
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสุ ริสา รัตนะ
ประกาศเกียรติคุณประเมินระดับดีการแข่งขัน รอง
ชาติ
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวสุ ดาวรรณ อิสราพงศ์
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นายนันทวัฒน์ อิสระ
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาววัชราภรณ์ ทองทา
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวจันทร์ทิพย์ ชัยรักษ์
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวธัญณิ ชา นวลละออง
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางกรชภา ไชยบัญดิษฐ์
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวสิ ดากานต์ แรกภิปราย
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นายกรวิชญ์ วาสิ กศิริ
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวพัชริ นทร์ จันทร์สุข
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวนภัสสร จันทมณี
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นายธี รเดช แก้วคง
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นายเทิดศักดิ์ ราญฎร
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวเบญจมาศ คริ สต์รักษา
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
แข่งขันวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวศิริกานดา รัตนมณี
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
แข่งขันวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางชญาภา บุญช่วย
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
แข่งขันวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาววิมล พรมจรรย์
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
แข่งขันวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวครองขวัญ หนูดา
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
แข่งขันวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวอโณชา จิวฒั นาชวลิตกุล
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
แข่งขันวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นายอนันต์ ศรี มุกข์
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
แข่งขันวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวธารทิพย์ หอมไกล
ประกาศเกียรติคุณการประเมินระดับดีการ
รอง
ชาติ
แข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอน ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม
เกียรติบตั รการเข้าร่ วมอบรมสร้างความรู ้
แลกเปลี่ยนการดาเนิ นงานศูนย์บ่อเพาะผุ ้
ประกอบการอาชีวศึกษา

รำงวัล ระดับ
รางวัล
ภาค
อื่น ๆ

ให้ โดย
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นางศิตา ทองชุมนุม
เกียรติบตั รเข้าร่ วมอบรมโครงการพัฒนาการ รางวัล
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
จังหวัด
จัดการเรี ยนรู ้จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้การบัญชีช้ นั อื่น ๆ
ภาคใต้
กลาง
นายคณุ ตม์ ด้วงแก้ว
ประกาศเกียรติคุณอบรมหลักสู ตรพัฒนาทักษะ
รางวัล
ครู อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ภาค
อื่น ๆ
ออนไลน์สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากร
อาชีวศึกษา

นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม
เกียรติบตั รครู ดีดา้ นการสอน

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวสิ ดากานต์ แรกภิปราย
เกียรติบตั รอบรมออนไลน์สต๊อกลดกาไรพุง่

รางวัล
จังหวัด บริ ษทั ทาน้อยได้มาก จากัด
อื่น ๆ

นางสาวสิ ดากานต์ แรกภิปราย
เกียรติบตั รอบรมออนไลน์สต๊อกลดกาไรพุง่

รางวัล
จังหวัด บริ ษทั ทาน้อยได้มาก จากัด
อื่น ๆ

นายกรวิชญ์ วาสิ กศิริ
เกียรติบตั รอบรมหลักสู ตรออนไลน์
บริ หารธุ รกิจอย่างไรให้เติบโต

รางวัล
จังหวัด บริ ษทั ทาน้อยได้มาก จากัด
อื่น ๆ

นางสาวนภัสสร จันทมณี
เกียรติบตั รอบรมหลักสู ตรบริ หารออนไลน์
บริ หารคลังสิ นค้าอย่างไรให้มีประสิ ทธิ ภาพ

รางวัล
จังหวัด บริ ษทั ทาน้อยได้มาก จากัด
อื่น ๆ

นางสาวพัชริ นทร์ จันทร์สุข
รางวัล
เกียรติบตั รอบรมหลักสู ตรออนไลน์บริ หารงาน
จังหวัด บริ ษทั ทาน้อยได้มาก จากัด
อื่น ๆ
ขนส่ งสาหรับองค์กรยุคใหม่

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวเรวดี ช่วยเรื อง
เกียรติบตั รครู ที่ปรึ กษาแข่งขันวาดภาพ

รางวัล
ภาค
อื่น ๆ

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

นายอนันต์ ศรี มุกข์
เกียรติบตั รครู ที่ปรึ กษาการแข่งขันวาดภาพ

รางวัล
ภาค
อื่น ๆ

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

นางสาวครองขวัญ หนูดา
เกียรติบตั รครู ที่ปรึ กษาสิ่ งประดิษฐ์ชุดฮีโร่

รางวัล
ภาค
อื่น ๆ

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

นายเทิดศักดิ์ ราญฎร
รางวัล
เกียรติบตั รครู ที่ปรึ กษาการแข่งขันกล่าวสุ นทร
ภาค
อื่น ๆ
พจน์

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

นายอนันต์ ศรี มุกข์
รางวัล
สานักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากร
เกียรติบตั รอบรมหลักสู ตรทักษะครู อาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
นางจันทร์ทิพย์ ชัยรักษ์
เกียรติบตั รครู ดีเด่น

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นางสาวชัชชญาภัค แซ่โฮ้ว
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ว่าที่ร.ต.หญิงสุ ภคั โปซิ่ ว
รางวัล
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
เกียรติบตั รอบรมเชิงวิชาการสารสนเทศทางการ
จังหวัด
อื่น ๆ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
บัญชี
นายคามิน สุ วรรณพงษี
เกียรติบตั รอบรมทักษะการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นายชนะพล ช่วยแก้ว
เกียรติบตั รอบรมทักษะการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาวธารทิพย์ หอมไกล
เกียรติบตั รอบรมออนไลน์ Microsoft Teams

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสิ รินทิพย์ จันทร์กาญจน์
เกียรติบตั รอบรมออนไลน์ Microsoft Teams

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

นางสาววรรณวิศา กาญจนอนันต์
เกียรติบตั รอบรมออนไลน์ Microsoft Teams

รางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชย
จังหวัด
อื่น ๆ
การ

รำงวัลและผลงำนของผู้เรี ยน ปี กำรศึกษำ 2562
ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายปฏิพล มิตรช่วยรอด
ได้รับโล่ จากกิจกรรม Adobe
รางวัล
Photoshop cs 6 (The Second Runner
ชาติ
อื่น ๆ
– up Adobe Photoshop cs 6
Secondary & Vocational )

องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลาร่ วมกับARIT

นางสาววนัสนันท์ กลิ่นสาโรง
รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินประกวดพูด
ชาติ
อื่น ๆ
สาธิตเป็ นภาษาอังกฤษ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายนวมินทร์ โล่สุริยะ
รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินประกวดพูด
ชาติ
อื่น ๆ
สาธิตเป็ นภาษาอังกฤษ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวศุภาพิชญ์ จะอือ
รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินประกวดคัด
ชาติ
อื่น ๆ
ลายมืออักษรจีน

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวเขมิสรา สุ ขช่วย
รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินการประกวด
ชาติ
อื่น ๆ
คัดลายมืออักษรจีน

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุ ตาภัทร มโนรัตน์สกุล
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองการแข่ง
ประกวดคัดลายมืออักษรจีน

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวนันธนัช จันทภาโส
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองการแข่งขัน ชนะเลิศ ชาติ
ทักษะประกวดคัดลายมืออักษรจีน

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายภูริ พูลแก้ว
รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินการประกวด
ชาติ
อื่น ๆ
สุ นทรพจน์จีนกลาง

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายวรพล คงเอียด
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองทักษะการพูด ชนะเลิศ ชาติ
ในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายอภิสิทธิ์ หมัดลงจิ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองประกวดพูด ชนะเลิศ ชาติ
ที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวธัญชนก ปรามพงศ์
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองการประกวด ชนะเลิศ ชาติ
รักการอ่านภาษาไทย

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวปิ ยธิดา วรวุฒิวราภรณ์
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองประกวดการ ชนะเลิศ ชาติ
พูดภาษาไทยในที่ประชุมชน

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวภคนันท์ ชูสถิต
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองการประกวด ชนะเลิศ ชาติ
พูดภาษาไทยในที่ประชุมชน

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวประกายพรึ ก ณะชาตรี
ได้รับเหรี ยญเงินการประกวดร้อง
เพลงสากล(หญิง)

รางวัล
ชาติ
อื่น ๆ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายธรรมรัตน์ รัตนประเสริ ฐ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองประกวดร้อง ชนะเลิศ ชาติ
เพลงสากล(ชาย)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวณัฐริ น โพธิสาร
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองประกวดร้อง ชนะเลิศ ชาติ
เพลงสากล(สตริ งหญิง)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายสหรัฐ เรื องฤทธิ์
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองประกวดร้อง ชนะเลิศ ชาติ
เพลงสากล(สตริ งชาย)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวธนภัทร จิตน์มุ่ง
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองประกวดร้อง ชนะเลิศ ชาติ
เพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายวรวัฒน์ ใส่ เกื้อ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองประกวดร้อง ชนะเลิศ ชาติ
เพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวอัจฉรา มาชู
รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินการประกวด
ชาติ
อื่น ๆ
มารยาทไทย

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวดุลิกา สายสุ ด
รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินการประกวด
ชาติ
อื่น ๆ
มารยาทไทย

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายภานุพงศ์ รัตนามุณี
รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินการประกวด
ชาติ
อื่น ๆ
มารยาทไทย

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวฐิติชญา ทิพย์เสนา
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินประกวด
มารยาทไทย

รางวัล
ชาติ
อื่น ๆ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวพรนับพัน เกสโร
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินประกวด
มารยาทไทย

รางวัล
ชาติ
อื่น ๆ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวน้ าทิพย์ ลุนจันทร์
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองทักษะ
ปฏิบตั ิการจัดนาเที่ยว
นางสาวอรอนง จิตตพุทธิ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแข่งทักษะ
ปฏิบตั ิการจัดนาเที่ยว

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวอาทิตา สุ ระคาแหง
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแข่งทักษะ
ปฏิบตั ิการจัดนาเที่ยว

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายบุญฤทธิ์ นกแก้ว
รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงแข่ง
ชาติ
อื่น ๆ
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนาเที่ยว

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวศศิการต์ กระจาย
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงแข่ง
ทักษะมัคคุเทศก์

รางวัล
ชาติ
อื่น ๆ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวเมษา หละดา
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงแข่ง
ทักษะมัคคุเทศก์

รางวัล
ชาติ
อื่น ๆ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวบัวแก้ว กลิ่นแก้วณรงค์
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงแข่ง
ทักษะมัคคุเทศก์

รางวัล
ชาติ
อื่น ๆ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายรัฐธรรมนูญ บารุ งชู
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองการแข่งขัน
ชนะเลิศ ชาติ
ทักษะเทคนิคการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายเกรี ยงไกร แซ่หุ่น
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแข่งทักษะ
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร์
นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแข่งทักษะ
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร์

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวรริ สรา ชูแ้ ก้ว
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองการแข่ง
รางวัล
ชาติ
ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และ อื่น ๆ
ติดตั้งซอฟต์แวร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวปิ ยธิ ดา ไชยฤทธิ์
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองการแข่ง
ทักษะประกอบคอมพิวเตอร์ และ
ติดตั้งซอฟต์แวร์

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายสมัชชา พรมมา
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองการแข่งขัน
ชนะเลิศ ชาติ
ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และ
ติดตั้งซอฟต์แวร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายซอเว่ย อุย
การประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีน
กลาง

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอานนท์ รุ่ งสิ ริเมธากุล
ประกวดร้องเพลงสากลชาย

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพงศกร ยินดี
การพูดในที่สาธารณะเป็ น
ภาษาอังกฤษ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวธนภัทร์ จิตร์ มุ่ง
รอง
ชาติ
การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์R ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวปิ ยารัตน์ หมื่นเดช
รอง
ชาติ
การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์R ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพล ศรี วโิ รจน์
รอง
ชาติ
การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์R ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวิรวัฒน์ ลิม
รอง
ชาติ
การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์R ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวณัฐริ น โพธิสาร
รอง
ชาติ
การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์R ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ แซ่ก๊ก
รอง
ชาติ
การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์R ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวรวัฒน์ ใส่ เกื้อ
รอง
ชาติ
การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์R ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศุภกฤต อุตะมะ
รอง
ชาติ
การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์R ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวประภากร เจนตระกูลเลิศ
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม ชนะเลิศ ชาติ
คอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายพีรวัช อ่อนรักษ์
การแข่งทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวกัญญา ตรี ผอ่ ง
การแข่งทักษะการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายรวีโรจน์ พัลพัฒน์
การแข่งทักษะการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายธเนศ สังวาล
การแข่งทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
นายเฉลิมวัฒน์ ตั้งหิ รัญเสถียร
การแข่งทักษะการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวมนัสดา คงมี
การแข่งทักษะระบบจัดการ
ฐานข้อมูล

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวมนัสดา คงมี
การแข่งทักษะระบบจัดการ
ฐานข้อมูล

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงค์
การแข่งทักษะระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวปุณยา คามงคล
การแข่งทักษะระบบจัดการ
ฐานข้อมูล

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายเอกรัตน์ ยีแ่ ป้ น
ชนะเลิศ ชาติ
การแข่งทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวนันธิสา นวนศรี
ชนะเลิศ ชาติ
การแข่งทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายธี รศักดิ์ เทียนชัย
การแข่งทักษะคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในงานธุ รกิจ
นางสาวปาริ ฉตั ร ละม้ายสกุล
การแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศในงานธุ รกิจ
นายกิตติกร ขวัญทอง
การแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศในงานธุ รกิจ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวศิโรรัตน์
ชนะเลิศ ชาติ
การแข่งทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวศิโรรัตน์
ชนะเลิศ ชาติ
การแข่งทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายอัครพล ยมมาก
การแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวฐิติชญา ปาทรัตน์
การแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ
นางสาวฐิชากร หนูเอียด
การแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ
นางสาวสิ ยาพร นวลนิล
การแข่งทักษะการสร้างเว็บไซต์
นางสาววิลาสิ ณี นนทะสร
การแข่งทักษะการสร้างเว็บไซต์
นางสาวเกตน์สิรี ภูมิกลาง
การแข่งทักษะโปรแกรมกราฟิ ก
นายวิโรจน์ ณ ละเอียด
การแข่งทักษะโปรแกรมกราฟิ ก

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายวัชรวิชญ์ ฉิมพาลี
การแข่งขันทักษะองค์ประกอบศิลป์ ชนะเลิศ ชาติ
สาหรับงานคอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายปฏิพล มิตรช่วยรอด
การแข่งขันทักษะองค์ประกอบศิลป์ ชนะเลิศ ชาติ
สาหรับงานคอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุ พรรณษา ผดุงธรรมรักษา
รอง
การแข่งขันองค์ประกอบศิลป์ สาหรับ
ชาติ
ชนะเลิศ
งานคอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวฐิติมา ยกถาวร
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม ชนะเลิศ ชาติ
คอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายสิ รธีร์ สี ฟ้า
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม ชนะเลิศ ชาติ
คอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวชณิ ตา พรมศิลา
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม ชนะเลิศ ชาติ
คอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายภรดร บารุ งชู
การแข่งขันทักษะระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายอานนท์ แขกทอง
การแข่งขันทักษะระบบปฏิบตั ิ
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
นายธีรธวัช สุ วรรณโณ
การแข่งขันทักษะระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายพัชรพล ตรี ไพบูลย์
การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษ ชนะเลิศ ชาติ
ด้วยคอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายพฤติพงศ์ ชุมทอง
รอง
การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษ
ชาติ
ชนะเลิศ
ด้วยคอมพิวเตอร์

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายอิสริ ยะ แซ่ตนั
การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายรสิ ตา ถนอมสัตย์
การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายภูสนัย บินโส๊ะ
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายภคพฤทธ์ ภูวนตรัยเดโช
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายปฐมพงษ์ ชุมแก้ว
การแข่งทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายรณกร ทะสะระ
รอง
ชาติ
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายจินตวัฒน์ แสงจันทร์
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาววรรณิ ภา พุฒพันธ์
การแข่งทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวลีนา หมันหลี
การแข่งทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวจิราพร เนาวมุกดา
การแข่งทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวเอเชีย โปจีน
การแข่งทักษะเทคนิคการขาย

ชนะเลิศ ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวอมรา ริ นชมภู
การแข่งทักษะวิชาการบัญชี

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวกมลทิพย์ คูสุรังคณา
การแข่งทักษะวิชาการบัญชี

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวจริ ณญา เกื้อกูล
การแข่งทักษะวิชาการบัญชี

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวเพ็ญนภา วรรณรักษ์
การแข่งทักษะเทคนิคการขาย
นายอัสรี สหับดิน
การแข่งทักษะเทคนิคการขาย

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายก่อพงศ์ ศรี ชูทอ
รอง
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
ชาติ
ชนะเลิศ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(น้องไข่ไล่พี่มด)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาววิชุชดา ศุลกะนุเคราะห์
รอง
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
ชาติ
ชนะเลิศ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(น้องไข่ไล่พี่มด)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายนราชัย แซ่เจีย
รอง
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
ชาติ
ชนะเลิศ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(น้องไข่ไล่พี่มด)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวมนทกานติ์ ชูพล
รอง
แข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการพัฒนา
ชาติ
ชนะเลิศ
คุณภาพชีวติ (สมุนไพรกาจัดปลวก)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวกนกวรรณ แก้วนพรัตน์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(สมุนไพรกาจัด ชนะเลิศ
ปลวก)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวภัทรพร จันทร์ อ่อน
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(สมุนไพรกาจัด ชนะเลิศ
ปลวก)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวกชกร จันทร์ สว่าง
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ศึกษาการทา
น้ ามันมะหร้าวสกัดเย็น)

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวศิรรักษ์ พันธ์กิ่งทิพย์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ศึกษาการทา
น้ ามันมะหร้าวสกัดเย็น)

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวอรทัย แก้วเอียด
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ศึกษาการทา
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น)

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นายอาทิต นนทพันธ์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(บทเรี ยนช่วยสอน ชนะเลิศ
เรื่ องชนิดของคาและคาควบกล้ า)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวนีน่า ประเก็บ
นักศึกษาดีเด่น

รางวัล
จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
อื่น ๆ

นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงศ์
นักศึกษาดีเด่น

รางวัล
จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
อื่น ๆ

นางสาวดุลิกา สายสุ ด
นักศึกษาดีเด่น

รางวัล
จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
อื่น ๆ

นางสาวสุ ดาภัทร มโนรัตน์สกุล
นักศึกษาดีเด่น

รางวัล
จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
อื่น ๆ

นายภานุพงศ์ ขวัญทวี
แข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการพัฒนา รอง
ชาติ
คุณภาพชีวติ (บทเรี ยนช่วยสอนเรื่ อง ชนะเลิศ
ชนิดของคาและคาควบกล้ า)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวญาณิ ศา นุย้ จินดา
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(บทเรี ยนช่วยสอน ชนะเลิศ
เรื่ องชนิดของคาและคาควบกล้ า)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวศศิกานต์ ชะนะพาล
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ถังขยะอัตโนมัติ ชนะเลิศ
ในยุค4.0)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวสุ ธาวัลย์ สายสลาเอียด
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ถังขยะอัตโนมัติ ชนะเลิศ
ในยุค 4.0)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวเจนจิรา รุ่ งเรื อง
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(คาศัพท์
ภาษาอังกฤษสาหรับสานักงาน)

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวชูลีรักษ์ อินสะโร
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(คาศัพท์
ภาษาอังกฤษสาหรับสานักงาน)

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวณัฐมล ไกรดิษฐ์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ที่สอยผลไม้
Fruit Picker)

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวณิ ชกมล จันดา
การแข่งขันทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น รอง
ชาติ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (ที่สอยผลไม้ ชนะเลิศ
Fruit Picker)
นางสาวสุ นิสา ทองคึา
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ตูอ้ บพลังงาน
ทดแทน 3 ระบบ)
นายปฐมพงษ์ พิริยะพัฒนพันธ์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ตูอ้ บพลังงาน
ทดแทน 3 ระบบ)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวภัทรานิษฐ์ คงมี
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ศัพท์และสานวน ชนะเลิศ
อังกฤษในการสอบ Toeic)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวอัญชลี วงศ์สนิท
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ศัพท์และสานวน ชนะเลิศ
อังกฤษในการสอบ Toeic)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวนาตารี เพชรรัตน์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ศัพท์และสานวน ชนะเลิศ
อังกฤษในการสอบ Toeic)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุ ทธาทิพย์ ผลส่ ง
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ปั่ นเพื่อย้าย Ride ชนะเลิศ
to move)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวระพีพรรณ เฉิ ดฉิ้ม
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ปั่ นเพื่อย้าย Ride ชนะเลิศ
to move)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุ มิตรา พรหมฉ่ า
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(สมุนไพรลูก
ประคบทองไทยสปา)

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวธันยพร กันชะ
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(สมุนไพรลูก
ประคบทองไทยสปา)

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวจุฬามณี ชัยวิญญ์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(น้ ายาทาความ ชนะเลิศ
สะอาดเอนกประสงค์จากธรรมชาติ)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวปานรดา ชัยวิเชียรภาดา
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(น้ ายาทาความ ชนะเลิศ
สะอาดเอนกประสงค์จากธรรมชาติ)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาววรรนิษา หนูจนั ทร์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ระบบการจัดการ ชนะเลิศ
ร้านแก้มลิงบ้านขนม)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวอุมา แสงวงค์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ระบบการจัดการ ชนะเลิศ
ร้านแก้มลิงบ้านขนม)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวอุมา แสงวงค์
การแข่งทักษะสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการ รอง
ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ระบบการจัดการ ชนะเลิศ
ร้านแก้มลิงบ้านขนม)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

นางสาวกัญญาวีร์ แก้วสุ วรรณ์
รอง
โครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ ปี ที่
จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
ชนะเลิศ
11
นางสาวนัศริ น บินดุเหล็ม
รอง
โครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ปีที่
จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
ชนะเลิศ
11
นางสาวภัคนันท์ ชูสถิตย์
รอง
โครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ปีที่
จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
ชนะเลิศ
11

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายวุฒิชยั แก้ววิเชียร
รอง
โครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ปีที่
จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
ชนะเลิศ
11
นายธี รศักดิ์ เทียนชัย
สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ รางวัล
จังหวัด จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ อื่น ๆ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นางสาวสุ นิสา ทองคา
สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ รางวัล
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ อื่น ๆ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายปฐมพงษ์ ชุมแก้ว
สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการ รางวัล
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ อื่น ๆ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายซอเว่ย อุย
การประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีน
กลาง

รางวัล
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

นางสาวปิ ยธิดา วรวุมิวราภรณ์
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นางสาวสุ ปรี ดา นวลวิลยั
การแข่งทักษะโปรแกรมสาเร็ จรู ป
เพื่องานบัญชี

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นางสาวสุ ปรี ดา นวลวิลยั
การแข่งทักษะโปรแกรมสาเร็ จรู ป
เพื่องานบัญชี

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นางสาวปานรดา ชัยวิเชียร
การแข่งทักษะโปรแกรมสาเร็ จรู ป
เพื่องานบัญชี

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายอัสรี สหับดิน
รอง
การแข่งทักษะวิชาชีพ The Marketing
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ
Challenge
นางสาวเพ็ญนภา วรรณรักษ์
การแข่งทักษะวิชาชีพ The
Marketting Challenge

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นางสาวเอเชีย โปจีน
การแข่งทักษะวิชาชีพ The
Marketting Challenge

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นายรณกร ทะสะระ
แข่งทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นายปฐมพงษ์ ชุมแก้ว
การแข่งทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นางสาวจิราพร เนาวมุกดา
การแข่งทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นางสาวลีนา หมันหลี
การแข่งทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นางสาววรรณิ ภา พุฒพันธ์
การแข่งทักษะการเขียนแผนธุ รกิจ

รอง
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

นายธีรเทพ สายแวว
ประกวดคลิปวิดีโอสั้นยุวชน
ประกันภัยดีเด่น

รางวัล
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
จังหวัด
อื่น ๆ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย

นายนราชัย แซ่เจีย
ประกวดคลิปวิดีโอสั้นยุวชน
ประกันภัยดีเด่น

รางวัล
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
จังหวัด
อื่น ๆ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย

นายกัมพล โลหะประเสริ ฐ
ประกวดคลิปวิดีโอสั้นยุวชน
ประกันภัยดีเด่น

รางวัล
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
จังหวัด
อื่น ๆ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายก่อพงศ์ ศรี ชูทอง
ประกวดคลิปวิดีโอสั้นยุวชน
ประกันภัยดีเด่น

รางวัล
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
จังหวัด
อื่น ๆ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย

นางสาววิชุดา ศุลกะนุเคราะห์
ประกวดคลิปวิดีโอสั้นยุวชน
ประกันภัยดีเด่น

รางวัล
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
จังหวัด
อื่น ๆ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย

นายเข็มอาทิตย์ จูหอ้ ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศิวกร ศิริวทัญญู
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอานนท์ หัดหล๊ะ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอัศฏาวุธ ยางทอง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสิ ริอร ช่วยแทน
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางศิริการต์ ช่วยแทน
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศิริการต์ ช่วยแทน
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
นางสาววศินี อัตตะ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ

รำงวัล ระดับ
รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

ให้ โดย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวโชติกา จินดาวัฒน์
รอง
การแข่งขันทักษะทางการบัญชี PSU
จังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ชนะเลิศ
ACC QUIZ
นางสาวกัลยรัตน์ ดิษโร
รอง
การแข่งขันทักษะทางการบัญชี PSU
จังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ชนะเลิศ
ACC QUIZ
นางสาวธิดา อิสโร
รอง
การแข่งขันทักษะทางการบัญชี PSU
จังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ชนะเลิศ
ACC QUIZ
นางสาวปิ ยธิดา วรวุฒิวราภรณ์
การแข่งขันสุ นทรพจน์โครงการ
เยาวชนไทยมัน่ ใจโตไปไม่โกง

รางวัล
จังหวัด เทศบาลนครหาดใหญ่
อื่น ๆ

นายโสภณ เย็นสวัสดิ์
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับ
อาชีวศึกษาสาขาออกแบบเว็บไซต์

ชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายเฉลิมวัฒน์ ตั้งหิ รัญเสถียร
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับ
ชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาชีวศึกษาสาขาการออกแบบ
เว็บไซต์
นางสาวกัญญารัตน์ ตรี ผอ่ ง
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับ
ชนะเลิศ ชาติ
อาชีวศึกษาสาขาการออกแบบ
เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวสิ ริอร ช่วยแทน
การแข่งขันกีฬานักเรี ยนนักศึกษา
อาชีวะเกมส์เปตองทีมหญิง

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ ภาค

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวสิ ริกานต์ ช่วยแทน
การแข่งขันกีฬานักเรี ยนนักศึกษา
อาชีวะเกมส์เปตองทีมหญิง

ชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววศินี อัตตะ
การแข่งขันกีฬานักเรี ยนนักศึกษา
อาชีวะเกมส์เปตองทีมหญิง

ชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวมาลิญญา เทียนทอง
รอง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ สังหยด
ภาค
ชนะเลิศ
เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศศินา วรเดช
รอง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ สังหยด
ภาค
ชนะเลิศ
เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงศ์
รอง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ สังหยด
ภาค
ชนะเลิศ
เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศิวกร ศิริวทัญ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ สังหยด ชนะเลิศ ภาค
เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอานนท์ หัดหล๊ะ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ สังหยด ชนะเลิศ ภาค
เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอัศฏาวุธ ยางทอง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ สังหยด ชนะเลิศ ภาค
เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงศ์
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ สังหยด
ชนะเลิศ ภาค
เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562
ประเภท Shooting

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวสิ ริกานต์ ช่วยแทน
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสิ ริอร ช่วยแทน
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศินี อัตตะ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวมาลิญญา เทียนทอง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงศ์
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศศินา วรเดช
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุ ราวิชญ์ สิ ทรัตน์
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นายอานนท์ หัดหล๊ะ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอานนท์ หัดหล๊ะ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอัศฏาวุธ ยางทอง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศิวกร ศิริวทโญ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอัศฏาวุธ ยางทอง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจาปี
2562

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รำงวัลและผลงำนของผู้เรี ยน ปี กำรศึกษำ 2563
ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
นายภูริ พูลแก้ว
เกียรติบตั รเข้าร่ วมแข่งขันทักษะ
พื้นฐานการประกวดสุ นทรพจน์
ภาษาจีนกลาง

รำงวัล ระดับ
รางวัล
อื่น ๆ

ให้ โดย

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
ภาค แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563

นายภูริ พูลแก้ว
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
เกียรติบตั รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ รอง
ภาค แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
1 การแข่งขันทักษะพื้นฐานการ
ชนะเลิศ
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563
ประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีนกลาง
นางสาวสุ พิชชา ประสมพงศ์
รางวัล
เกียรติบตั รผูเ้ ข้าร่ วมกล่าวสุ นทรพจน์
อื่น ๆ
ภาษาไทย

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
ภาค แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563

นางสาวสุ พิชชา ประสมพงศ์
เกียรติบตั รรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรี ยญเงิน แข่งขันทักษะกล่าว
สุ นทรพจน์ภาษาไทย

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
ชนะเลิศ ภาค แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563

นายภูริ พูลแก้ว
เกียรติบตั รรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรี ยญทองแดงแข่งขันทักษะ
พื้นฐานกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาจีน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
รอง
ภาค แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ชนะเลิศ
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563

นางสาวน้ าทิพย์ ลุนจันทร์
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการ
ชนะเลิศ ภาค แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
นาเสนอรายการนาเที่ยวในฐานะ
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
นางสาวอรอนงค์ จิตตพิสุทธิ์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
นาเสนอรายการนาเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
ชนะเลิศ ภาค แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจาปี การศึกษา 2563

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

นางสาวชลลดา สิ รินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ชนะเลิศ ชาติ สานักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์
ประกวดคลิปวิดีโอ "ของดีบา้ นฉัน"

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ

ให้ โดย

นายวัชรวิชญ์ ฉิมพาลี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด ชนะเลิศ ชาติ
คลิปวิดีโอ "ของดีบา้ นฉัน"

สานักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรม
ประชาสัมพันธ์

นายปฏิพล มิตรช่วยรอด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด ชนะเลิศ ชาติ
คลิปวิดีโอ "ของดีบา้ นฉัน"

สานักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรม
ประชาสัมพันธ์

นางสาวดุลิกา สายสุ ด
เกียรติบตั รเข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ชนะเลิศ ชาติ
เรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
เอกชน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นางสาวลีนา หมัดหลี
เกียรติบตั รเข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ชนะเลิศ ชาติ
เรี ยนรู ้การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
เอกชน

ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ภาคใต้

นางสาวอรอนงค์ จิตตพุทธิ
เกียรติบตั รชนะเลิศรองอันดับ 2 การ
แข่งขันกล่าวสุ นทรพจน์ โครงการ
วิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศชายแดน
ภาคใต้

ชนะเลิศ ชาติ

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

นายเจษฏา หิมวงศ์
เกียรติบตั รชนะเลิศรองอันดับ 2 การ
ประดิษฐ์ชุดฮีโร่ ในดวงใจจากวัสดุเหลือ ชนะเลิศ ชาติ
ใช้ โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศ
ชายแดนภาคใต้

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ

ให้ โดย

นายอนันต์ หมัดอะด้ า
เกียรติบตั รชนะเลิศรองอันดับ 2 การ
ประดิษฐ์ชุดฮีโร่ ในดวงใจจากวัสดุเหลือ ชนะเลิศ ชาติ
ใช้ โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศ
ชายแดนภาคใต้

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การศึกษายะลา

นางสาวมนันยา หง๊ะสัน
เกียรติบตั รชนะเลิศรองอันดับ 2 การ
ประดิษฐ์ชุดฮีโร่ ในดวงใจจากวัสดุเหลือ ชนะเลิศ ชาติ
ใช้ โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศ
ชายแดนภาคใต้

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การศึกษายะลา

นางสาวสุ พรรษา ผดุงธรรมรักษา
เกียรติบตั รการแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)
ชนะเลิศ ชาติ
โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศเพื่อ
การเรี ยนรู ้ชายแดนใต้

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

นางสาวกฤษณา พูลสุ ข
เกียรติบตั รการแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)
ชนะเลิศ ชาติ
โครงการวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็ นเลิศเพื่อ
การเรี ยนรู ้ชายแดนใต้

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

นายกฤตภาส ธรรมจง
นักเรี ยนดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2563
ชนะเลิศ ชาติ
จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นายอัสรี สหัสบดิน
นักเรี ยนดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2563
ชนะเลิศ ชาติ
จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวรัตติกาล โกมลตรี
นักเรี ยนดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2563
ชนะเลิศ ชาติ
จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นายอรรถพล ศรี วโิ รจน์
นักเรี ยนดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2563
ชนะเลิศ ชาติ
จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

นายทักษิณ ผุยผง
เกียรติบตั ร CABLINK CONTEST
TRAINING 2020 จาก LINK
AMERICAN STANDARD

LINK AMERICAN STANDARD

ชนะเลิศ ชาติ

นางสาวเพชรลดา จันทร์ นวล
เกียรติบตั รเหรี ยญทอง สิ่ งประดิษฐ์ดา้ น ชนะเลิศ ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวบุณิกา สุ วรรณะ
เกียรติบตั รเหรี ยญทองสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น ชนะเลิศ ชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวลีนา หมัดหลี
เกียรติบตั รเหรี ยญทองสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น ชนะเลิศ ชาติ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวสรณ์ศิริ พวนอินทร์
เกียรติบตั รเหรี ยญทองสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น ชนะเลิศ ชาติ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเกศราภรณ์ ย้อยเสริ ฐสุ ด
เกียรติบตั รเหรี ยญทองสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น ชนะเลิศ ชาติ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธีร์ธวัช คงเดช
เกียรติบตั รเหรี ยญทองสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น ชนะเลิศ ชาติ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวธันวดี นิลสุ วรรณ
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
หัตถศิลป์

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

นางสาวบุษบา บัวหมุน
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
หัตถศิลป์
นางสาวรังสิ มา จันพรม
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
เทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ

ให้ โดย
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกุสุมา อะดา
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
เทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาวเพ็ญนภา วรรณรักษ์
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
พัฒนาคุณภาพชีวิต

นางสาวศุภิสรา เหล็กทอง
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
พัฒนาคุณภาพชีวิต

นางสาวปุณญลักษณ์ หนูใหม่
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
พัฒนาคุณภาพชีวิต

นางสาวปราณปริ ยา แก้วสุ ขใส
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
นางสาววนัสนันท์ กลิ่นสาโรง
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
พัฒนาคุณภาพชีวิต

นางสาวแสงเดือน ลุงเล็ก
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
พัฒนาคุณภาพชีวิต

นางสาวสุ พรรษา ไชยขวัญ
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
พัฒนาคุณภาพชีวิต

นาวสาวณัฏฐณิ ชา แก้วปฐม
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
พัฒนาคุณภาพชีวิต

นางสาวดุลิกา สายสุ ด
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาวจิตรมณี ชมภู
เกียรติบตั รเหรี ยญเงินสิ่ งประดิษฐ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์อาหาร

รำงวัล

ระดับ

ให้ โดย

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ

ให้ โดย
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพีรฏา จันทวรรณโณ
เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดงสิ่ งประดิษฐ์
ชนะเลิศ ชาติ
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบ
สมองกลฝังตัว

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาววันทนีย ์ สาคะริ นทร์
เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดงสิ่ งประดิษฐ์
ชนะเลิศ ชาติ
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบ
สมองกลฝังตัว

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวศศิพิมพ์ ผลบุญ
เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดงสิ่ งประดิษฐ์
ชนะเลิศ ชาติ
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบ
สมองกลฝังตัว

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวปวีณ์ธิดา วิริยะกุล
เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดงสิ่ งประดิษฐ์
ชนะเลิศ ชาติ
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบ
สมองกลฝังตัว

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวศศินา วรเดช
เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดงสิ่ งประดิษฐ์
ชนะเลิศ ชาติ
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบ
สมองกลฝังตัว

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล

ระดับ

นายอิทธิกร ชูกูล
เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดงสิ่ งประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ให้ โดย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่ อ-สกุล/รำยกำร
นายณัฐภพ แก้วสุ วรรณ
เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง

รำงวัล ระดับ

ให้ โดย

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัย
ชนะเลิศ ชาติ เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวปภาวริ นทร์ พฤกษ์อุดม
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัย
เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดงสิ่ งประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวหัสวดี นวลนิล
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับสมาคมวิทยาลัย
เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดงสิ่ งประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่ วนที่ 3
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การประกาศกาหนด และสถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษา
หรื อประเด็นการประเมินเพิม่ เติมตามบริ บทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 30
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู ้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้ ำนควำมรู้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรี ยน หรื อทางาน โดยเน้นความรู ้เชิงทฤษฏี และหรื อข้อเท็จจริ ง เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้ ำนทักษะและกำรประยุกต์ ใช้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และการดารงชี วติ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้ ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม

1.4 ระดับคุณภำพของผู้สำเร็ จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ ำเรี ยนแรกเข้ ำของรุ่ น
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสู ตรกาหนดสาหรับผูเ้ ข้าเรี ยนที่เรี ยนแบบ
เต็มเวลา และผูเ้ รี ยนที่เรี ยนในระบบทวิภาคี หรื อภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรี ยนที่สถานศึกษา
กาหนดสาหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งเทียบร้อยละกับจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น
1.5 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อ ทีม่ ีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(1ปี )
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายใน
หนึ่งปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามตามมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่ ความรู ้และทักษะการ
สื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
1.6 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อหรื อทำงำนที่
มีต่อคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(3ปี )
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาหรื อศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพอิสระไม่
น้อยกว่า ๓ ปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามตามมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่ ความรู ้และทักษะการ
สื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน

1.7 ระดับคุณภำพของผู้เรี ยนทีผ่ ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชี พครบถ้ วนจำกกำรเข้ ำรับกำรประเมิน
ครั้งแรก
สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษากาหนด โดยมีผเู ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียน
เรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร
1.8 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อ ทีม่ ีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะวิชำชี พ(1ปี )
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายใน
หนึ่งปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามตามมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่ การปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
1.9 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อหรื อทำงำนที่
มีต่อคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนสมรรถนะวิชำชี พ(3ปี )
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาหรื อศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพอิสระไม่
น้อยกว่า ๓ ปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามตามมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่ การปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
1.10 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อ ทีม่ ีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (1ปี )

สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายใน
หนึ่งปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามตามมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
1.11 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อ ทีม่ ีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (3ปี )
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาหรื อศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพอิสระไม่
น้อยกว่า ๓ ปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามตามมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างถูกต้อง ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
1.12 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำทักษะชี วติ และทักษะวิชำชี พส่ งเสริมผู้สำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มทักษะชีวติ และ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยั ปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างการเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขทะนุ บารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การกีฬาและนันทนาการ ส่ งเสริ ม การดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่ งเสริ มกากับดูแลให้
ผูเ้ รี ยนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู ้ ความสามารถ คุณธรรมจริ ยธรรม จากบุคคลหรื อ
หน่วยงาน ภายนอกนอกหรื อองค์กรภายนอก

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชี วศึกษำ
สถานศึกษามีครู ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และบริ หารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความสาเร็ จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้ ำนหลักสู ตรอำชี วศึกษำ
สถานศึกษาใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุ มชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกาหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครู ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็ นผูพ้ ร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนทั้งวัยเรี ยนและวัยทางาน ตามหลักสู ตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรื อข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร ส่ งเสริ ม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึกษาบริ หารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ สื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุ ภณั ฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยูอ่ ย่างเต็มศักยภาพและมีประสิ ทธิภาพ
2.4 ด้ ำนกำรนำนโยบำยสู่ กำรปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็ จในการดาเนินการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้ รี ยน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม สนับสนุนจากผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2.5 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรื อกลุ่มวิชำ
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนกากับดูแลให้ครู พฒั นารายวิชาโดยปรับปรุ งเนื้ อหาสาระของรายวิชาเดิม
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรื อกาหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
2.6 ระดับคุณภำพในกำรฝึ กงำน
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่ วมมือในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงาน
ตามหลักสู ตร มีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน มีการนิเทศการฝึ กงานของ
ผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน มีการนเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ
หน่วยงานมีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึ กงานของ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ ง
2.7 ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนบุคลำกร
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยการส่ งเสริ ม
สนับสนุน กากับดูแลทั้งด้านปริ มาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
2.8 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนรำยวิชำ
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนกากับดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ตามหลักสู ตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดีมีความรู ้มีความสามารถ
2.9 ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนอำคำรสถำนที่ ด้ ำนครุ ภัณฑ์ และด้ ำนฐำนข้ อมูลสำรสนเทศ
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสุ ภาพแวดล้อมภูมิทศั น์ของสถานศึกษามีการ
กากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ และมีการกากับดูแล
ในการจัดหา การบารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์ รวมทั้งมีขอ้ มูลพื้นฐาน ๙ ประเภท ได้แก่ขอ้ มูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
ข้อมูลผูเ้ รี ยน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูล
หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน ข้อมูลครุ ภณั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมี
การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อผูเ้ กี่ยวข้องอย่างน้อย ๔ ประเภท

2.10 ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานประจาปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการเรี ยนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดทาการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไปบริ การวิชาการ วิชาชีพ หรื อทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม การส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดกิจกรรม ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริ มการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.11 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่ วยงำนต้ นสั งกัด
สถานศึกษามีความสาเร็ จในการดาเนินการบริ หารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็ นผูน้ าของผูอ้ านวยการสถานศึกษา และความร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน รวมทั้งการช่วยเหลือส่ งเสริ มสนับสนุนจากผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2.12 ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนบริ หำรจัดกำรสถำนศึกษำ
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่ วมของครู และบุคลการทุกฝ่ ายในสถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนมีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งพร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
dashboard

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
สถานศึกษาร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้ ำนควำมร่ วมมือในกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู ้ การบริ การทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและคนในชุมชนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
3.2 ด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดย
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน หรื อร่ วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่ สู่สาธารณชน
3.3 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่ วมมือเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึกษามีการประสานความร่ วมมือกับบุคคลชุมชนสมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษา
3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชี พหรื อทำประโยชน์ ต่อชุ มชน สั งคม
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการบริ การวิชาการและวิชาชีพหรื อทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยการมี
ส่ วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกสาขางานและมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การโดยใช้แบบประเมินมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕
3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรสิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื องำนวิจัยของผู้บริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถานศึกษามีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดทาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั และจัดให้มีการประกวดแสดงและเผยแพร่ ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ

3.6 ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรสิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื องำนวิจัยของผู้เรียน
สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จัดทาโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ตามรายวิชาโครงการและอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวดแสดงและ
เผยแพร่ ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมแสดง แข่งขัน
และได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ

ส่ วนที่ 4
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
4.1.1 ด้านความรู ้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ดา้ นความรู ้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
ผลสั มฤทธิ์
1. ด้ ำนควำมรู้
1.1 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ปี กำรศึกษำ 2563
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3 จานวน 364 คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2 จานวน 475 คน ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร เทียบร้อยละกับ
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร ระดับปวช.ชั้นปี ที่ 3 ผ่านการ
ั ที่ 2 ผ่านการ
ประเมินฯจานวน 316 คนจากจานวนท้้งหมด 364 คนคิดเป็ นร้อยละ 86.81 และระดับปวส.ช้นปี
ประเมินฯจานวน 424 คน จากจานวนทั้งหมด 475 คนคิดเป็ นร้อยละ 89.26 จากกระบวนการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดวิทยาลัยดาเนินทดสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพคิดเป็ นร้อยละ 88.20 ของผูเ้ รี ยนปวช.3และปวส.2ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร(ผูเ้ รี ยนชั้นปี
สุ ดท้ายของหลักสู ตรจานวนทั้งหมด 839 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกจานวน 740 คน คิด
เป็ นร้อยละ 88.20)
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 88.20 ของจานวนผูเ้ รี ยนปวช,3และปวส.2 ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก
เมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิ การและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 88.77
1.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ปี กำรศึกษำ 2563
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3 จานวน 364 คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2 จานวน 475 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา

ตามโครงสร้างหลักสู ตร ในปี การศึกษา 2563 พบปั ญหาอุปสรรคการแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทา
ให้วทิ ยาลัยไม่สามารถดาเนินการจัดสอบ V-NET ได้ตามสภาวะการณ์ปกติเหมือนปี การศึกษาที่ผา่ นมาได้
จึงไม่มีผเู ้ รี ยนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปี การศึกษา 2563 และมี
การประกาศยกเลิกให้สอบ V-NET ในปี 2563 กับนร.นศ.ทุกคน หากนร.นศ. ต้องการสอบ ติดต่อ สทศ.
โดยตรง
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 0 (ไม่มีผเู ้ ข้าทดสอบ) ในปี การศึกษา 2563 พบปั ญหาอุปสรรคการแพร่ ระบาดไวรัสโค
โรนาโควิด-19 ทาให้วทิ ยาลัยไม่สามารถดาเนินการจัดสอบ V-NET ได้ตามสภาวะการณ์ปกติเหมือนปี
การศึกษาที่ผา่ นมาได้ จึงไม่มีผเู ้ รี ยนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปี
การศึกษา 2563 และมีการประกาศยกเลิกให้สอบ V-NET ในปี 2563 กับนร.นศ.ทุกคน หากนร.นศ. ต้องการ
สอบ ติดต่อ สทศ.โดยตรง
-ผลสะท้อน ในปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยพบปั ญหาอุปสรรคการแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทาให้
วิทยาลัยไม่สามารถดาเนินการจัดสอบ V-NET ได้ตามสภาวะการณ์ปกติเหมือนปี การศึกษาที่ผา่ นมาได้ จึง
ไม่มีผเู ้ รี ยนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปี การศึกษา 2563 และมีการ
ประกาศยกเลิกให้สอบ V-NET ในปี 2563 กับนร.นศ.ทุกคน หากนร.นศ. ต้องการสอบ ติดต่อ สทศ.โดยตรง
และตระหนักส่ งเสริ มให้มีการรักษาระดับคุณภาพให้สูงอย่างต่อเนื่ อง(บนสถานการณ์ปกติ ที่ไม่มี
สถานการณ์โควิด-19)
4.1.2 ด้ ำนทักษะและกำรประยุกต์ ใช้ ให้ สถำนศึกษำรำยงำนผลสั มฤทธิ์ในกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
กำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ ใช้ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
2. ด้ ำนทักษะและกำรประยุกต์ ใช้ ปี กำรศึกษำ 2563
1. ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ ปี การศึกษา 2563
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีกระบวนการส่ งเสริ ม สนับสนุ นและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะในการเป็ นผู ้
ประกอบอาชีพอิสระ โดยพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน นักศึกษา ให้เข้ารับการพัฒนาด้านความสามารถเพื่อเป็ น
ผูป้ ระกอบการหรื อประกอบอาชีพอิสระ มีนกั เรี ยน นักศึกษา เข้าสมัครเพื่อเป็ นกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
พัฒนาจานวน 3 กลุ่มธุ รกิจ คือ ธุ รกิจการแสดงนาฏศิลป์ จานวน 17 คน , ธุ รกิจการแสดงมโนราห์ จานวน
13 คน , ธุ รกิจขนมไทย จานวน 10 คน รวมจานวน 40 คนเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายที่ผา่ นการพัฒนาการเป็ น
ผูป้ ระกอบการหรื อประกอบอาชีพอิสระ และประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ จานวน 3
กลุ่มธุ รกิจ คือ ธุ รกิจการแสดงนาฏศิลป์ จานวน 17 คน , ธุ รกิจการแสดงมโนราห์ จานวน 13 คน , ธุ รกิจขนม

ไทย จานวน 10 คน รวมจานวน 40 คน และวิทยาลัยได้ดาเนินการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาค
ได้รับประกาศเกียรติคุณ ดีเยี่ยม
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของผูเ้ รี ยนที่ประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระเทียบกับจานวน
ผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายที่ผา่ นการพัฒนา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ยอมรับมอบเกียรติบตั รและค่าตอบแทนตลอดจน
หนังสื อขอบคุณให้กบั ผูเ้ รี ยน และวิทยาลัยได้ดาเนินการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาค ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ ดีเยีย่ มและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพร้อย
ละ 100
2. ผลกำรแข่ งขันทักษะวิชำชีพ ปี กำรศึกษำ 2563
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยจัดกิจกรรมให้มีการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวน 70 รายการและคัดเลือกผูเ้ รี ยนผ่านการ
ชนะเลิศเข้าร่ วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จานวน 53 รายการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับภาค จานวน 9
รายการและหน่วยงานภายนอก 4 รายการ ผลการประกวดแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษากาหนด และร่ วมการแข่งขันประกวดกับหน่วยงานภายนอกได้รับรางวัล ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
-เชิงคุณภาพ ผูเ้ รี ยนได้รับประกาศเกียรติบตั รเหรี ยญการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับภาค และหน่วยงานภายนอก รวมจานวน
66 เหรี ยญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อน ผูเ้ รี ยนได้รับประกาศเกียรติบตั รเหรี ยญการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับภาค และหน่วยงานภายนอก รวมจานวน
66 เหรี ยญและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่ องจากปี การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตลอดจน
ตระหนักที่จะพัฒนาให้ได้รับการแข่งขันทักษะที่สูงขึ้นระดับนานาชาติ คุณภาพยอดเยี่ยม

4.1.3 ด้ ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ให้ สถำนศึกษำรำยงำนผลสั มฤทธิ์ในกำรพัฒนำ
คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชี วศึกษำ ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
1.3 ด้ ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ปี กำรศึกษำ 2563
1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรี ยน ปี กำรศึกษำ 2563
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว
นักเรี ยน นักศึกษา อย่างเป็ นระบบ โดยมีงานปฐมนิเทศประชุมผูป้ กครองเพื่อร่ วมช่วยเหลือติดตามการเรี ยน
ของบุตรหลานและด้านพฤติกรรม ให้สามารถจบตามหลักสู ตรที่กาหนด งานอาจารย์ที่ปรึ กษาติดตาม
นักเรี ยน นักศึกษา ผ่านกลุ่มไลน์นกั เรี ยน นักศึกษา ไลน์กลุ่มผูป้ กครอง งานติดตามพัฒนาส่ งเสริ มคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนให้มีจานวนการเรี ยนครบตามจานวนที่สาเร็ จการศึกษาตามที่หลักสู ตรกาหนด กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถสาเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสู ตรกาหนด โดยมีจานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.3 แรกเข้า จานวนทั้งสิ้ น 438 คนและระดับ ปวส.2 จานวน
ทั้งสิ้ น 540 คน รวมผูเ้ รี ยนจานวนแรกเข้าของรุ่ น 978 คน และจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ในปี การศึกษา 2563
ระดับปวช.3 จานวนทั้งสิ้ น 361 คน และระดับปวส.2 จานวนทั้งสิ้ น 467 คน รวมจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
828 คน
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 84.66 ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ทั้งหมดเทียบกับจานวนผูเ้ รี ยนระดับปวช.และปวส.แรกเข้า
ของรุ่ นที่สาเร็ จการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็ จการศึกษาและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 83.40
2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ปี กำรศึกษำ 2563
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 ผูเ้ รี ยนจานวน 2,101 คน(จากจานวนทั้งหมด 2,201 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2563(รายงาน 10 สิ งหาคม 2563)) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ น
ประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ น
ไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมนวสัมพันธ์,กิจกรรมส่ งเสริ ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ,กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน,กิจกรรมอาชีวศึกษาตัวอย่าง,
กิจกรรมสิ่ งประดิษฐ์จากคนรุ่ นใหม่,กิจกรรมประกวดสิ่ งของประดิษฐ์จากของเหลือใช้,กิจกรรมประกวด
โครงการวิชาชีพตามหลักสู ตร,กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP,กิจกรรมส่ งเสริ มรายได้ระหว่าง

เรี ยน,กิจกรรมอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(108อาชีพ),กิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง,กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะภาษาต่างประเทศ,กิจกรรมตอบปั ญหาทางวิชาการ,กิจกรรม
ส่ งเสริ มทักษะภาษาไทย,กิจกรรมสร้างองค์ความรู ้สู่อาเซี ยน,กิจกรรมจัดหาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
อาชีวศึกษาต่างประเทศมาเผยแพร่ ให้กบั นักศึกษา,กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์,กิจกรรมส่ งเสริ มกิจกรรมอาสา,
กิจกรรมป้ องกันแก้ไขปั ญหาสารเสพติด,โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์,กิจกรรมสนับสนุ นแผน
เสริ มสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม,กิจกรรมประกวดสุ นทรพจน์,กิจกรรมสนันสนุนแผน
เสริ มสร้างสุ ขภาพกีฬาและนันทนาการ,โครงการแข่งขันกีฬา,กิจกรรมประกวดร้องเพลง,กิจกรรมพัฒนาจิต,
กิจกรรมประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์,กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม,กิจกรรมธนาคารความดี,
กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา,กิจกรรมส่ งเสริ มทางศาสนา,โครงการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น,กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม,กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่ าเฉลิมพระ
เกียรติ,กิจกรรมเขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา,กิจกรรมพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา,
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันไหว้ครู ,กิจกรรมรับประกาศนีบตั รวิชาชีพชั้นสู ง
ผูส้ าเร็ จการศึกษาประจาปี 2563,กิจกรรมวันปิ ยมหาราช,กิจกรรมเข้าแถวดีมีรางวัล,กิจกรรมผลการเรี ยนดีเด่น
,กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน,กิจกรรมนักอ่านยอดเยีย่ ม
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95.45 (จานวนนักเรี ยนนักศึกษาทั้งหมด 2,201 คน *100 / จานวนนักเรี ยนนักศึกษาที่
ผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรม 2,101 คน(2101*100/2201=95.45) ของผูเ้ รี ยนทั้งหมดมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จากการเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สรุ ปคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับยอดเยีย่ ม โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้กบั วิทยาลัย "สถาบันที่มีโครงการคุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยยอดเยีย่ ม" , "สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับอาชี วศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2562" , "องค์การมาตรฐานระดับเหรี ยญ
ทองแดง สถานศึกษาขนาดใหญ่" , "การประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาใน
ระดับจังหวัด (3 ดาว)" , "สถานศึกษาดีเด่นประจาปี การศึกษา 2562 จากศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 42",คานิยมจากผูร้ ับบริ การ,ประกาศเกียรติบตั รผลการประกวดแข่งขันและรักษาระดับ
คุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่ องจากปี การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 94.60

3. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยดาเนินการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี 2562(1 ปี ที่ผา่ นมา)ด้วยระบบ V-COP และระบบ
ไลน์กลุ่มที่ปรึ กษา ไลน์กลุ่มงานแนะแนวศึกษาต่ออาชีพผูส้ าเร็ จการศึกษา ผลจากการติดตามในปี การศึกษา
2563 พบว่า จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3(ปี 2562) จานวน 352
คนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2(ปี 2562) จานวน 467 คน
รวมจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งสิ้ น 819 คน ของปี การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา 2562) มีงานทาใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 160 คน และศึกษาต่อระดับสู งขึ้น จานวน 655
คน ติดตามไม่ได้ 4 คน จาแนกเป็ น ร้อยละ 19.54 จากผูส้ าเร็ จการศึกษามีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ(จานวน 160*100/819=19.54) และร้อยละ 79.98 จากผูส้ าเร็ จการศึกษาได้ศึกษา
ต่อระดับสู งขึ้น(จานวน 655*100/819=79.98) ติดตามไม่ได้ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.48 คิดเป็ นร้อยละ 100
ของการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษามีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษาและติดตามไม่ได้ ปี 2562(ปี ที่
ผ่านมาจานวนทั้งสิ้ น 819 คน)
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 99.51 (815*100/819=99.51)ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช,3และปวส.2 รวมทั้งสิ้ น
819 คนและมีงานทาศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น 815 คน(ติดตามไม่ได้ 4 คน) ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 97.88
2) จุดเด่ น
ปี กำรศึกษำ 2563 (จุดเด่ นของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู ้ มีทกั ษะและการประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามนโยบายและ
มาตรฐานของวิทยาลัยที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา
2562
2.ผูส้ าเร็ จการศึกษาให้ความร่ วมมือในการตอบกลับข้อมูลมีงานทาหรื อศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพอิสระ
ส่ งกลับมายังวิทยาลัยหลากหลายช่องทางและรักษาระดับคุณภาพการติดตามสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
3.สถานประกอบการ สถานศึกษาต่อ หรื อผูร้ ับบริ การให้การยอมรับมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผา่ นมา 1 ปี และ 3ปี ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 ในด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับคุณภาพ ยอด
เยีย่ มและรักษาระดับคุณภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
4.วิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านวิชาการส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีสมรรถนะวิชาชีพสู งสามารถเข้าแข่งขัน
ประกวดทักษะวิชาชีพประสบความสาเร็ จระดับชาติอีกทั้งส่ งเสริ มความสามารถด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะชีวติ สามารถดารงร่ วมมือทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตรและวิถีคุณธรรม
ประชาธิ ปไตย และทักษะชีวติ ในการเข้าสู่ สังคม อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและรักษาระดับคุณภาพสู งขึ้นกว่าปี
การศึกษา
2562 โดยปี การศึกษา 2563 ได้รับประกาศเกียรติบตั รประเมินอวท.ระดับ "เหรี ยญเงิน" สู งกว่าปี การศึกษา
2562 ระดับ "เหรี ยญทองแดง"
3) จุดทีค่ วรพัฒนำ
ปี กำรศึกษำ 2563 (จุดทีค่ วรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผล
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนดและส่ งเสริ มพัฒนาให้
คุณภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพสู งขึ้นต่อเนื่ องทุกประเภทวิชาแข่งขัน
4) ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ปี กำรศึกษำ 2563 (ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยควรมีมาตรการเร่ งด่วนด้านกระบวนการทางวิชาการ ในการจัดสอนเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้น
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด

4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4.2.1 ด้ ำนหลักสู ตรอำชี วศึกษำ ให้ สถำนศึกษำรำยงำนผลสั มฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้ ำน
หลักสู ตรอำชี วศึกษำ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชี วศึกษำ ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
1. ด้ ำนหลักสู ตรอำชี วศึกษำ
1. กำรพัฒนำหลักสู ตรฐำนสมรรถนะอย่ ำงเป็ นระบบ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีการกากับติดตามดูแลให้ครู ผสู ้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาชีพสารวจ
ความต้องการของตลาดแรงงานและร่ วมกับสถานประกอบการในการประสานสอบถามความต้องการและ

ร่ วมพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะวิชาชีพให้ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั ที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานโดยในปี
การศึกษา 2563 มีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ ทั้ง 2 หลักสู ตร จานวน 16 สาขางานคือในสาขางาน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานกราฟิ ก สาขาการจัดการ
ธุ รกิจค้าปลีกในระบบการศึกษาทวิภาคี และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จัดการใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่ได้พฒั นาร่ วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั
นักเรี ยนนักศึกษาและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่วทิ ยาลัยทาการเปิ ดการจัดการเรี ยนการสอน คือ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งมีการพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะในสาขางานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับสถานประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่ อง ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีความร่ วมมือประสานกับสถานประกอบการและได้รับการยอมรับด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและ
พัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
2. กำรพัฒนำหลักสู ตรฐำนสมรรถนะหรื อปรับปรุ งรำยวิชำ หรื อปรับปรุ งรำยวิชำเดิม หรื อกำหนดรำยวิชำ
เพิม่ เติม
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีการกากับติดตามดูแลให้ครู ผสู ้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาชีพสารวจ
ความต้องการของตลาดแรงงานและร่ วมกับสถานประกอบการในการประสานสอบถามความต้องการและ
ร่ วมพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะวิชาชีพให้ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั ที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานโดยในปี
การศึกษา 2563 มีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ ทั้ง 2 หลักสู ตร จานวน 16 สาขางานคือในสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานกราฟิ ค สาขาการจัดการ
ธุ รกิจค้าปลีกในระบบการศึกษาทวิภาคี และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัด
ให้มีการใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่ได้พฒั นาร่ วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั
นักเรี ยนนักศึกษาและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่วทิ ยาลัยทาการเปิ ดการจัดการเรี ยนการสอน คือ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งมีการพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะในสาขางานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับสถานประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่ อง ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม

-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีความร่ วมมือประสานกับสถานประกอบการและได้รับการยอมรับด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและ
พัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
4.2.2 ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้ สถำนศึกษำรำยงำนผลสั มฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
อำชี วศึกษำด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนอำชี วศึกษำ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
1. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ส่ ู กำรปฏิบัติ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีการกากับดูแลกาหนดให้ครู ผสู ้ อนทั้ง 89 คนมีการวิเคราะห์
หลักสู ตรรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจัดทาแแผนการสอนที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรมค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในทุกแผนการสอนตลอดจนการ
กาหนดรู ปแบบการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิและกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่อ เครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการสอน
ที่ทนั สมัยใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วย
รู ปแบบและวิธีการหลากหลาย
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมด 89 คน มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิครบถ้วน
ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ระดับ
คุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพของนักเรี ยนนักศึกษาเป็ น
ที่ยอมรับของสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
2. กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่ ู กำรปฏิบัติทเี่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญและนำไปใช้ ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีการกากับดูแลกาหนดให้ครู ผสู ้ อนทั้ง 89 คนมีการวิเคราะห์
หลักสู ตรรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจัดทาแแผนการสอนที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรมค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในทุกแผนการสอนตลอดจนการ
กาหนดรู ปแบบการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิและกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่อ เครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการสอน
ที่ทนั สมัยใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วย
รู ปแบบและวิธีการหลากหลาย

-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมด 89 คน มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิครบถ้วน
ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ระดับ
คุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพของนักเรี ยนนักศึกษาเป็ น
ที่ยอมรับของสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น
89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่ห ลากหลาย มีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริ ง,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนา
คุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89
คนที่จดั การเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริ ง,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนา
คุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู ้ อนร้อยละ 100 ของครู ท้ งั หมด 89 คนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนครบถ้วน
ถูกต้องตามระบบ มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562
4. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีการจัดทาข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล,
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีขอ้ มูลสารสนเทศเอกสารประจาชั้นเรี ยนรายวิชาที่สอนเป็ นปั จจุบนั ,
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายจัดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิธีการ
เสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการเรี ยน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

รายบุคคลด้านการเรี ยนและแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดจนพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีการจัดทาข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล,จานวน
ครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีขอ้ มูลสารสนเทศเอกสารประจาชั้นเรี ยนรายวิชาที่สอนเป็ นปั จจุบนั ,จานวน
ครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิธีการเสริ มแรงให้
ผูเ้ รี ยนมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการเรี ยน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคลด้าน
การเรี ยนและแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดจนพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู ้ อนร้อยละ 100 ของครู ท้ งั หมด 89 คนที่มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนครบถ้วน
ถูกต้องตามระบบ มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562
5. กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและ
เข้าร่ วมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี
การศึกษา,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชัว่ โมงต่่อปี และในปี
การศึกษา 2561 ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ยจานวน 32 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุมทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
ผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89
คนที่มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมสื่ อการสอนในระดับ ประเทศ ครั้งที่ 12 ได้รับรางวัลจานวน 22 ผลงาน จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและเข้า
ร่ วมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี
การศึกษา,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชัว่ โมงต่่อปี และในปี
การศึกษา 2561 ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ยจานวน 32 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุมทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
ผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89
คนที่มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานในวันแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคใต้ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู ้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็ นที่ยอมรับและมีประกาศ
เกียรติคุณรางวัลจากหน่วยงานภายนอก มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
6. กำรเข้ ำถึงระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสู งเพื่อกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในชั้ นเรียน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะความชานาญทางวิชาชีพที่ทนั สมัยใช้สื่อ
จัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ทุกคน
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อ
การจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะความชานาญทางวิชาชีพที่ทนั สมัยใช้สื่อ
จัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ทุกคน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีการจัดการให้ครู ผสู ้ อนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งใน
การจัดการเรี ยนการสอน มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562
4.2.3 ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้ สถำนศึกษำรำยงำนผลสั มฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้ ำนกำร
บริหำรจัดกำร ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชี วศึกษำ ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
1. กำรบริ หำรจัดกำรระบบฐำนข้ อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ
management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลาโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นจานวน 11
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบบริ หารงานวิทยาลัย,ข้อมูลระบบงานวิชาการ,ข้อมูลระบบงานทะเบียน,ข้อมูล
ระบบงานปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุคลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงาน

กิจกรรม,ข้อมูลระบบงานการเงิน,ข้อมูลระบบงานห้องสมุด,ข้อมูลระบบงานบริ การการศึกษา,ข้อมูล
ระบบงานกองทุน ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่พฒั นาขึ้นใช้กบั การบริ หารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในการ
นามาใช้บริ หารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องทุกภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความ
พึงพอใจจากการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การนาไปปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ
management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลาโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นจานวน 11
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบบริ หารงานวิทยาลัย,ข้อมูลระบบงานวิชาการ,ข้อมูลระบบงานทะเบียน,ข้อมูล
ระบบงานปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุคลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงาน
กิจกรรม,ข้อมูลระบบงานการเงิน,ข้อมูลระบบงานห้องสมุด,ข้อมูลระบบงานบริ การการศึกษา,ข้อมูล
ระบบงานกองทุน ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่พฒั นาขึ้นใช้กบั การบริ หารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในการ
นามาใช้บริ หารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องทุกภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความ
พึงพอใจจากการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การนาไปปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี ระดับคุณภาพ ยอด
เยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยมีการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยอย่างเป็ นระบบและทันสมัยเป็ นที่ยอมรับของนักเรี ยนนักศึกษาผูป้ กครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
ใช้บริ การระบบ มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาการใช้แอปพลิเคชัน่ บนมือถือเพิ่มขึ้น
คือโปรแกรม UDOM CONNECT เพื่อบริ การข้อมูลสารสนเทศสาหรับนักเรี ยน นักศึกษา ผูป้ กครอง
สามารถใช้งานติดตามผลการเรี ยน ผลคะแนนพฤติกรรม ผลการเงิน
2. อำคำรสถำนที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติกำร โรงฝึ กงำนหรื องำนฟำร์ ม
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีการจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้อง
ประกอบการ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง อาทิ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์จานวน 11 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาจานวน 4 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง
การตลาดจานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก จานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง

สาขาการท่องเที่ยวจานวน 4 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศจานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสานักงานจานวน
4 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการบัญชีจานวน 2 ห้อง,ห้องโสตทัศณู ปกรณ์จานวน 1 ห้อง,ห้องสมุดจานวน 1 ห้อง,
ห้องเรี ยนจานวน 88 ห้อง,สนามบาส,สนามวอลเลย์สนามบอลและลานพักผ่อนจานวน 4 แห่ง,โรงอาหาร
จานวน 2 แห่งและมีการพัฒนาดูแลตรวจสอบสภาพอาคารเรี ยนห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานการซ่อมบารุ งรักษาและแผนงานงบประมาณซ่ อมแซมจัดซื้ อจัดจ้างอาคารสถานที่มีการจัด
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยการตรวจอาคารและติดตั้งกล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารจานวน 5 อาคารมี
การประเมินผลการใช้บริ การอาคารสถานที่เครื่ องอานวยความสะดวกจากบุคลากร นักเรี ยน นักศึกษา อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของระบบการจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้อง
ประกอบการ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง อาทิ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์จานวน 11 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาจานวน 4 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง
การตลาดจานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ค จานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง
สาขาการท่องเที่ยวจานวน 4 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศจานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสานักงานจานวน
4 ห้อง,ห้องปฏบัติการบัญชีจานวน 2 ห้อง,ห้องโสตทัศณู ปกรณ์จานวน 1 ห้อง,ห้องสมุดจานวน 1 ห้อง,
ห้องเรี ยนจานวน 88 ห้อง,สนามบาสสนามวอลเล๋ ยส์ นามบอลและลานพักผ่อนจานวน 4 แห่ง,โรงอาหาร
จานวน 2 แห่งและมีการพัฒนาดูแลตรวจสอบสภาพอาคารเรี ยนห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานการซ่อมบารุ งรักษาและแผนงานงบประมาณซ่ อมแซมจัดซื้ อจัดจ้างอาคารสถานที่มีการจัด
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยการตรวจอาคารและติดตั้งกล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารจานวน 5 อาคารมี
การประเมินผลการใช้บริ การอาคารสถานที่เครื่ องอานวยความสะดวกจากบุคลากร นักเรี ยน นักศึกษา อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ มากขึ้น ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบการจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการมารับบริ การ มี
การติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาบารุ งรักษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
โดยเพิ่มห้องเรี ยนกระดานอัจฉริ ยะสาหรับห้องเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ,ห้องเรี ยนทดลองวิทยาศาสตร์
3. ระบบสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีระบบการบริ หารจัดการด้านสาธารณู ปโภคพืิ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับ
การเอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน ในระบบส่ งกาลัง,ระบบ
ควบคุม,ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ,สภาพวัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งานมีความปลอดภัย และมีระบบป้ องกันภัย,ถังดับเพลิง,การบันทึกตรวจซ่อมบารุ งตามแผนงาน
ปฏิทินการรักษาความปลอดภัย,ระบบประปา,น้ าบาดาล ,น้ าดื่มสะอาดเพียงพอต่อความต้องการ,มีถนน ช่อง

ทางเดินภายในวิทยาลัยระหว่างอาคารอย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัยมัน่ คงแข็งแรง,มีระบบคมนาคมสะดวก
ระหว่างชุมชนและวิทยาลัย,มีการกาจัดขยะที่สะอาดถูกสุ ขอนามัยและมีระบบระบายน้ าสะอาดไม่กกั ขังเน่า
เหม็น,มีระบบการสื่ อสารภายในด้วยโทรศัพท์ภายในหลายคู่สายและระบบ wifi ภายใน,ระบบสายเครื อข่าย
lan ภายในและระบบอินเตอร์ เน็ตติดต่อสื่ อสารภายนอก,โทรสารโทรศัพท์ติดต่อภายนอก,มีระบบรักษา
ความปลอดภัยจากบุคลากรเวรรักษาความปลอดภัยตามจุดตามรอบเวลาทุกวันและรปภ.รักษาความปลอดภัย
รอบเช้าและรอบค่า,กล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารทั้ง 5 อาคาร
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของระบบการบริ หารจัดการด้านสาธารณู ปโภคพืิน้ ฐานที่จาเป็ นสาหรับการเอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน ในระบบส่ งกาลัง,ระบบควบคุม,ระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ,สภาพวัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานมี
ความปลอดภัย และมีระบบป้ องกันภัย,ถังดับเพลิง,การบันทึกตรวจซ่ อมบารุ งตามแผนงานปฏิทินการรักษา
ความปลอดภัย,ระบบประปา,น้ าบาดาล ,น้ าดื่มสะอาดเพียงพอต่อความต้องการ,มีถนน ช่องทางเดินภายใน
วิทยาลัยระหว่างอาคารอย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัยมัน่ คงแข็งแรง,มีระบบคมนาคมสะดวกระหว่างชุมชน
และวิทยาลัย,มีการกาจัดขยะที่สะอาดถูกสุ ขอนามัยและมีระบบระบายน้ าสะอาดไม่กกั ขังเน่าเหม็น,มีระบบ
การสื่ อสารภายในด้วยโทรศัพท์ภายในหลายคู่สายและระบบwifiภายใน,ระบบสายเครื อข่ายlanภายในและ
ระบบอินเตอร์ เน็ตติดต่อสื่ อสารภายนอก,โทรสารโทรศัพท์ติดต่อภายนอก,มีระบบรักษาความปลอดภัยจาก
บุคลากรเวรรักษาความปลอดภัยตามจุดตามรอบเวลาทุกวันและรปภ.รักษาความปลอดภัยรอบเช้าและรอบ
ค่า,กล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารทั้ง 5 อาคาร ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบบริ หารจัดการด้านระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐานเป็ นที่ยอมรับและมี
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การกับนักเรี ยนนักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย มีการติดตาม
ตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาบารุ งรักษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562 โดยเพิ่มจุด
คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิอตั โนมัติ,จุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ทุกห้องเรี ยนห้องสานักงานห้องปฏิบตั ิการและ
หน้าประตูทางเข้า-ออก วิทยาลัย
4. แหล่ งเรียนรู้ และศู นย์ วิทยบริกำร
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อให้มี
ความพร้อมและเพียงพอสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ นใจใช้บริ การค้นคว้า
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามสาขาวิชาชีพและมีกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่ องทุกปี มีจานวน
หนังสื อเพียงพอต่อจานวนนักเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดมีระบบสื บค้นด้วยตนเองและระบบ
ห้องสมุดของวิทยาลัยมีจดั กิจกรรมงานสร้างแรงจูงใจให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาผูเ้ ข้ามาใช้บริ การห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้รางวัลต่าง ๆ ตลอดจนการจัดบรรยากาศกระตุน้ ให้รักการอ่านและน่าสนใจในการมารับบริ การ
และจากสถิติร้อยละ 80.19 ของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดจากจานวนนักเรี ยนนักศึกษาประจาปี การศึกษา 2563

ตลอดจนห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการของสาขาวิชาชีพทั้งสิ้ น 16 สาขาวิชาทั้งระดับปวช.และปวส. มีสื่ออุปกรณ์
แหล่งเรี ยนรู ้ครบทุกสาขาวิชาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อให้มีความ
พร้อมและเพียงพอสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ นใจใช้บริ การค้นคว้าส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ตามสาขาวิชาชีพและมีกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่ องทุกปี มีจานวนหนังสื อเพียงพอ
ต่อจานวนนักเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดมีระบบสื บค้นด้วยตนเองและระบบห้องสมุดของวิทยาลัยมี
จัดกิจกรรมงานสร้างแรงจูงใจให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาผูเ้ ข้ามาใช้บริ การห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้รางวัลต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดบรรยากาศกระตุน้ ให้รักการอ่านและน่าสนใจในการมารับบริ การและจากสถิติร้อยละ 80.20
ของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดจากจานวนนักเรี ยนนักศึกษาประจาปี การศึกษา 2561 ตลอดจนห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการของสาขาวิชาชีพทั้งสิ้ น 10 สาขาวิชาทั้งระดับปวช.และปวส. มีสื่ออุปกรณ์แหล่งเรี ยนรู ้ครบ
ทุกสาขาวิชาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีหอ้ งสมุดแหล่งเรี ยนรู ้ที่เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและเป็ นที่ยอมรับ
ของผูใ้ ช้บริ การในประสิ ทธิภาพและคุณภาพในการให้บริ การ มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและ
พัฒนาบารุ งรักษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
5. ระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสู งเพื่อกำรใช้ งำนด้ ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง สาหรับบริ หารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษา มีความสะดวกรวดเร็ วถูกต้องทันเหตุการณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ มีการเชื่ องโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยและหน่วยงานสานักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริ หารจัดการเก็บข้อมูล การ
เข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและดึงข้อมูลใช้งาน มีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาลัยเพื่อสะดวกในการใช้งานและมีประสิ ทธิ ภาพในการเชื่อมโยงการบริ หาร
จัดการทั้งภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของประสิ ทธิภาพในระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง 300 Mbps สาหรับบริ หาร
จัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษา มีความสะดวกรวดเร็ วถูกต้อง
ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ มีการเชื่ องโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยและหน่วยงานสานักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริ หารจัดการ
เก็บข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและดึงข้อมูลใช้งาน มีระบบอินเตอร์ เน็ต
ความเร็ วสู งครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาลัยเพื่อสะดวกในการใช้งานและมีประสิ ทธิภาพในการเชื่อมโยงการ
บริ หารจัดการทั้งภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม

-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาและ
ครอบคลุมภายนอกวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยและ
พัฒนาบารุ งรักษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562 โดยมีจุดกระจายสัญญาณ WIFI ทุกอาคาร
เรี ยนทุกชั้นเรี ยน
4.2.4 ด้ ำนกำรนำนโยบำยสู่ กำรปฏิบัติ ให้ สถำนศึกษำรำยงำนผลสั มฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ด้ ำนกำรนำนโยบำยสู่ กำรปฏิบัติ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชี วศึกษำ ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
1. กำรจัดกำรอำชี วศึกษำสู่ ระบบทวิภำคี
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยร่ วมกับซี พีออลย์ในการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก ในปี การศึกษา 2562 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีข้ ึนประกอบด้วย 5 ขั้นตอนและวิทยาลัยได้ดาเนินแล้ว 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้น
เตรี ยมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี,ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามตรวจสอบคุณภาพใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , ขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ผูเ้ รี ยน
เข้าฝึ กประสบการณ์สถานที่จริ งเต็มเวลา 1 ปี ) ผูส้ าเร็ จการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก
จานวน 12 คนจากจานวนผูเ้ รี ยนแรกเข้า 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.31 ของผูส้ าเร็ จการศึกษาพร้อมรุ่ นและมี
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ 100 ของผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งหมด
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก ในการจัดการเรี ยนการสอนระบบทวิ
ภาคีที่ดาเนินการ 5 ขั้นตอน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบทวิภาคีร่วมกับซี พีออลย์ ในสาขาวิชาธุ รกิจค้าปลีกและผูส้ าเร็ จการศึกษามี
คุณภาพทั้งด้านเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ คือ ผูส้ าเร็ จการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก
จานวน 12 คนจากจานวนผูเ้ รี ยนแรกเข้า 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.31 ของผูส้ าเร็ จการศึกษาพร้อมรุ่ นและมี
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ 100 ของผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งหมดและมีการพัฒนาให้คุณภาพสู ง
ขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
2) จุดเด่ น
จุดเด่ น (ปี กำรศึกษำ 2563 จุดเด่ นของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยมุ่งมัน่ สรรหาครู ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชี พและมีความรู ้ความสามารถที่สัมพันธ์กบั รายวิชาที่
สอนมีสัดส่ วนครู เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด

2.วิทยาลัยส่ งเสริ มกาหนดให้ครู ใช้หลักสู ตรสมรรถนะในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มีความ
ชานาญทักษะและประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามสาขาวิชาชีพ ติดตามกากับดูแลผูเ้ รี ยน
รายบุคคลเพื่อพัฒนาให้มีทกั ษะชีวติ และทักษะที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพ
3.วิทยาลัยสร้างความร่ วมมือภาคีเครื อข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากร อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
4.วิทยาลัยมีความสาเร็ จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดการศึกษามุ่ง
สู่ ระบบทวิภาคี การสร้างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ระดมทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพแก่
ผูเ้ รี ยนครบถ้วนทุกสาขาวิชาชีพ วิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน วิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย(อวท.) และมุ่งจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม จนได้รับประกาศเกียรติคุณ
รางวัล "สถานศึกษาอาชีวศึกษาประชาธิ ปไตยต้นแบบภาคเอกชน" จากคณะกรรมการโครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรี ยน สภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ
3) จุดทีค่ วรพัฒนำ
จุดทีค่ วรพัฒนำ (ปี กำรศึกษำ 2563 จุดทีค่ วรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.ควรพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ ระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชาชีพตามที่ภาคปกติเปิ ดสอน
2.ควรให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพได้รับการอบรมศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพ
3.ควรให้ครู มีผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
4.ควรให้ครู กากับติดตามดูแลให้ผเู ้ รี ยนทุกสาขาวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ของสาขา
วิชาชีพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรื อประกวดแข่งขัน
4) ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ (ปี กำรศึกษำ 2563 ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยจัดให้ครู สาขาวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพศึกษาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเกิดความรู ้ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนการสอน
2.วิทยาลัยกาหนดนโยบายพัฒนาอบรมคุณภาพครู ตามสาขาวิชาชีพไม่นอ้ ย2ครั้งต่อปี การศึกษา
3.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
4.วิทยาลัยกานหนดนโยบายให้ครู กากับติดตามให้ผเู ้ รี ยน สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ตรงตามสาขาวิชาชีพ
และใช้ประโยชน์หรื อร่ วมประกวดแข่งขันได้

4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
4.3.1 ด้ ำนควำมร่ วมมือในกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้ ให้ สถำนศึกษำรำยงำนผลสั มฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำร
สร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้ ด้ำนควำมร่ วมมือในกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
1. ด้ ำนควำมร่ วมมือในกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้
1. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่ วม
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบมี
ส่ วนร่ วมและกระบวนการ PDCA โดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา
ตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ร่ วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะโดยมีจานวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน 143 คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 71 คน
ตัวแทนสถานประกอบการหน่วยงานที่เรี ยนเชิ ญจานวน 100 แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วม
ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย,การจัดทาแผนพัฒนาของวิทยาลัย,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ,และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน 11 คนร่ วมการบริ หารจัดการศึกษาวิทยาลัยอย่างเป็ น
ระบบมุ่งเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ
management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลา
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยทุกภาคส่ วนที่วทิ ยาลัยส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่ วมและกระบวนการ PDCA โดยให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ร่ วมแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะโดยมีจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน 143
คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 71 คนตัวแทนสถานประกอบการหน่วยงานที่เรี ยนเชิ ญจานวน 100
แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย,การจัดทา
แผนพัฒนาของวิทยาลัย,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ,และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน 11
คนร่ วมการบริ หารจัดการศึกษาวิทยาลัยอย่างเป็ นระบบมุ่งเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้
ตลอดเวลา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีการบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนและมีการ
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ miss-school ทั้งภายในและ

ภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้
ตลอดเวลา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา2561-2565
มาตรฐานสถานศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
นวัตกรรมระบบบริ หารสถานศึกษา
2. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาและมี
การระดมทรัพยากรประสานหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 310 แห่งในการ
ร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพตามสาขางาน และจานวนสถาน
ประกอบการอีก 20 แห่งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถาน
ประกอบการด้านวิชาชีพตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ น
จานวน 13 แห่งภายในประเทศและอีก 1 แห่งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์
กราฟิ กที่จดั อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชีพและซีพีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัด
พัฒนาครู ฝึกประสบการในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญในาขางาน
สาขาวิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาชีพของระดับปวช.จานวน 8 สาขางานและระดับ ปวส.จานวน 8 สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
สาขางานทั้งหมดจานวน 16 สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ได้รับการพัฒนาจากผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก วิทยาลัยระดมทรัพยากรด้านงบประมาณในการรับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน 22 ทุนตลอดปี การศึกษา 2563 (สัดส่ วน 1 ทุนต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 100 คน ณ วันที่
10 มิ.ย. 2563 ผูเ้ รี ยนจานวน 2,201 คน/100=22 ทุน) และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการแผนงาน
กิจกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและ
นามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาของวิทยาลัยมีการ
ระดมทรัพยากรประสานหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 310 แห่งในการร่ วมมือ
ประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพตามสาขางาน และจานวนสถาน
ประกอบการอีก 20 แห่งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถาน
ประกอบการด้านวิชาชีพตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ น
จานวน 13 แห่งภายในประเทศและอีก 1 แห่งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึก

ข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์ ก
ราฟิ คที่จดั อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชีพและซีพีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัด
พัฒนาครู ฝึกประสบการในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญในาขางาน
สาขาวิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาชีพของระดับปวช.จานวน 8 สาขางานและระดับ ปวส.จานวน 8 สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
สาขางานทั้งหมดจานวน 16 สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ได้รับการพัฒนาจากผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก วิทยาลัยระดมทรัพยากรด้านงบประมาณในการรับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน 22 ทุนตลอดปี การศึกษา 2563 (สัดส่ วน 1 ทุนต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 100 คน ณ วันที่
10 มิ.ย. 2563 ผูเ้ รี ยนจานวน 2,201 คน/100=22 ทุน) และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการแผนงาน
กิจกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและ
นามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น
โดยยกระดับจานวนการร่ วมทาบันทึกข้อตกลงกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกทุกสาขา
วิชาชีพ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับการยอมรับและได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
3.กำรบริกำรชุ มชนและจิตอำสำ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 ผูเ้ รี ยนจานวน 2,101 คน(จากจานวนทั้งหมด 2,201 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2563(รายงาน 10 สิ งหาคม 2563)) มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ น
ประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ น
ไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมนวสัมพันธ์,กิจกรรมส่ งเสริ ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ,กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน,กิจกรรมอาชีวศึกษาตัวอย่าง,
กิจกรรมสิ่ งประดิษฐ์จากคนรุ่ นใหม่,กิจกรรมประกวดสิ่ งของประดิษฐ์จากของเหลือใช้,กิจกรรมประกวด
โครงการวิชาชีพตามหลักสู ตร,กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP,กิจกรรมส่ งเสริ มรายได้ระหว่าง
เรี ยน,กิจกรรมอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(108อาชีพ),กิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง,กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะภาษาต่างประเทศ,กิจกรรมตอบปั ญหาทางวิชาการ,กิจกรรม
ส่ งเสริ มทักษะภาษาไทย,กิจกรรมสร้างองค์ความรู ้สู่อาเซี ยน,กิจกรรมจัดหาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
อาชีวศึกษาต่างประเทศมาเผยแพร่ ให้กบั นักศึกษา,กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์,กิจกรรมส่ งเสริ มกิจกรรมอาสา,
กิจกรรมป้ องกันแก้ไขปั ญหาสารเสพติด,โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์,กิจกรรมสนับสนุ นแผน
เสริ มสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม,กิจกรรมประกวดสุ นทรพจน์,กิจกรรมสนับสนุนแผน

เสริ มสร้างสุ ขภาพกีฬาและนันทนาการ,โครงการแข่งขันกีฬา,กิจกรรมประกวดร้องเพลง,กิจกรรมพัฒนาจิต,
กิจกรรมประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์,กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม,กิจกรรมธนาคารความดี,
กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา,กิจกรรมส่ งเสริ มทางศาสนา,โครงการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น,กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม,กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่ าเฉลิมพระ
เกียรติ,กิจกรรมเขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา,กิจกรรมพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา,
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันไหว้ครู ,กิจกรรมรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู งผูส้ าเร็ จการศึกษาประจาปี 2563,กิจกรรมวันปิ ยมหาราช,กิจกรรมเข้าแถวดีมีรางวัล,กิจกรรมผลการ
เรี ยนดีเด่น,กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน,กิจกรรมนักอ่านยอดเยีย่ ม
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95.45 (จานวนนักเรี ยนนักศึกษาทั้งหมด 2,201 คน *100 / จานวนนักเรี ยนนักศึกษาที่
ผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรม 2,101 คน(2101*100/2201=95.45) ของผูเ้ รี ยนทั้งหมดมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์
และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จากการเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิปไตย ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สรุ ปคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับยอดเยีย่ ม โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้กบั วิทยาลัย "สถาบันที่มีโครงการคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยยอดเยีย่ ม" , "สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับอาชี วศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2562" , "องค์การมาตรฐานระดับเหรี ยญ
ทองแดง สถานศึกษาขนาดใหญ่" , "การประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาใน
ระดับจังหวัด (3 ดาว)" , "สถานศึกษาดีเด่นประจาปี การศึกษา 2562 จากศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 42",คานิยมจากผูร้ ับบริ การ,ประกาศเกียรติบตั รผลการประกวดแข่งขันและรักษาระดับ
คุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่ องจากปี การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 94.60
4.3.2 ด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ งำนวิจัย ให้ สถำนศึกษำรำยงำนผลสั มฤทธิ์ในกำร
พัฒนำกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้ ด้ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ งำนวิจัย ตำมรำยกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
1. ผลงำนของผู้เรี ยนด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื องำนวิจัย

-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนพัฒนานวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ งานวิจยั โดยจัดกิจกรรมให้มีการแข่งขันประกวดผลงานในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ น
จานวนผลงานทั้งสิ้ น 390 ผลงาน จาแนกเป็ นผลงานระดับ ปวช. จานวน 127 ผลงาน และระดับ ปวส.
จานวน 263 ผลงาน จานวนนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั มีระดับคุณภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา
2562 จานวน 364 ผลงาน มากกว่า 26 ผลงาน และมีผลงานได้รับรางวัลระดับชาติจานวน 13 ผลงาน จาแนก
ผลงานระดับ ปวช. จานวน 3 ผลงาน และระดับ ปวส. จานวน 10 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็ นที่ยอมรับ
และจาหน่ายให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ อาทิ ปุ๋ ยไตโคซานอัดแท่ง , ตูอ้ บพลังงานทดแทน 3 ระบบ , โครงการ
โมเดลโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
-เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวน
ผลงานทั้งสิ้ น 390 ผลงาน จาแนกเป็ นผลงานระดับ ปวช. จานวน 127 ผลงาน และระดับ ปวส. จานวน 263
ผลงาน จานวนนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั มีระดับคุณภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562 จานวน
364 ผลงาน มากกว่า 26 ผลงาน และมีผลงานได้รับรางวัลระดับชาติจานวน 13 ผลงาน จาแนกผลงานระดับ
ปวช. จานวน 3 ผลงาน และระดับ ปวส. จานวน 10 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็ นที่ยอมรับและจาหน่าย
ให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ อาทิ ปุ๋ ยไตโคซานอัดแท่ง , ตูอ้ บพลังงานทดแทน 3 ระบบ , โครงการโมเดล
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน นักเรี ยนนักศึกษาได้รับประกาศเกียรติบตั รรางวัลจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจาปี
การศึกษา 2563 และรางวัลระดับชาติ เพิ่มสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
2) จุดเด่ น
จุดเด่ น (ปี กำรศึกษำ 2563 จุดเด่ นของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยมีหน่วยงาน สถานประกอบการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาอย่าง
หลากหลายครบถ้วนทุกสาขาวิชาชีพเพียงพอเหมาะสมกับการพัฒนาครู บุคลากร นักเรี ยน นักศึกษาและช่วย
สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
2.วิทยาลัยมีงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ของนักเรี ยน นักศึกษาและครู ผสู ้ อน ที่เกิดประโยชน์กบั ชุมชน
และผูเ้ กี่ยวข้องในการใช้งานและสามารถนาเข้าประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ
3.วิทยาลัยมีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือจัดการศึกษาร่ วมกับประเทศจีน เพื่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ของบุคลากรครู นักเรี ยน นักศึกษา

3) จุดทีค่ วรพัฒนำ
จุดทีค่ วรพัฒนำ (ปี กำรศึกษำ 2563 จุดทีค่ วรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.ควรเพิ่มจานวนสถานที่หน่วยงานที่สัมพันธ์ตามสาขาวิชาชีพที่วทิ ยาลัยเปิ ดสอนเพื่อสร้างความร่ วมมือใน
การจัดการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2.ควรเพิ่มระดมการใช้ทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษ ที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางานวิชาชีพร่ วม
บรรยายให้ความรู ้ทกั ษะทางสาขาวิชาชีพโดยตรงเสริ มสร้างประสบการณ์ตรงให้กบั ผูเ้ รี ยน
3.ควรมีการระดมสร้างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นทั้งในและ
นอกประเทศ
4) ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ (ปี กำรศึกษำ 2563 ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ)
1.วิทยาลัยกาหนดนโยบายการเพิ่มระดับจานวนหน่วยงานที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
2.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางาน
วิชาชีพให้ความรู ้และประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รี ยน
3.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมการร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอก
ประเทศให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั

ส่ วนที่ 5
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
ให้ สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มำตรฐำน ตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2563 ดังนี้
5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 1 ในแต่ ละประเด็นกำรประเมิน
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ ำนควำมรู้
ข้ อกำรประเมิน
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน
20

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)

5

100

ผลรวมคะแนนที่ได้

100

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
100

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู ้
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ ำนทักษะและกำรประยุกต์ ใช้
ข้ อกำรประเมิน

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)

2.1 ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระ

3

5

15

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

4

8

ผลรวมคะแนนที่ได้

23

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25

92.00

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ ำนทักษะและกำรประยุกต์ ใช้
ข้ อกำรประเมิน

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ข้ อกำรประเมิน

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน

2

5

10

3.2 ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2

5

10

3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษา

15

5

75

ผลรวมคะแนนที่ได้

95

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ตำรำงที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 2 ในแต่ ละประเด็นกำรประเมิน
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ ำนหลักสู ตรอำชี วศึกษำ
ข้ อกำรประเมิน
1.1 การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน
2

5

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)
10

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ ำนหลักสู ตรอำชี วศึกษำ
ข้ อกำรประเมิน
1.2 การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ หรื อปรับปรุ ง
รายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกาหนดรายวิชา
เพิม่ เติม

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน
3

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)

5

15

ผลรวมคะแนนที่ได้

25

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ข้ อกำรประเมิน

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ

2

5

10

2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน

3

5

15

2.3 การจัดการเรี ยนการสอน

5

5

25

2.4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชี พ

2

5

10

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการ
จัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได้

85

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85

100.00

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ข้ อกำรประเมิน

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้ อกำรประเมิน

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)

3.1 การบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารจัดการสถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน หรื องานฟาร์ม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได้

65

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการ
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ ำนกำรนำนโยบำยสู่ กำรปฏิบัติ
ข้ อกำรประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน
6

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)

5

30

ผลรวมคะแนนที่ได้

30

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
ตำรำงที่ 3 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 3 ในแต่ ละประเด็นกำรประเมิน
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ ำนควำมร่ วมมือในกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
ข้ อกำรประเมิน

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำ
คะแนน)

1.1 การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน

2

5

10

1.3 การบริ การชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได้

45

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ งำนวิจัย
ข้ อกำรประเมิน
2.1 ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั

ค่ ำนำ้ หนัก ค่ ำคะแนน
3

5

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่ ำนำ้ หนักxค่ ำคะแนน)
15

ผลรวมคะแนนที่ได้

15

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจยั
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.4 สรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม
ตำรำงที่ 4 สรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2563 โดยภำพรวม
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561

ร้ อยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

99.09

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้

100

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

92

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

100

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริ หารจัดการ

100

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ

100

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

100

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

100

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

100

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

99.59

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่ วนที่ 6
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำทีก่ ำหนดเพิม่ เติม
สถำนศึกษำรำยงำนกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำทีก่ ำหนดเพิม่ เติม ในแต่ ละมำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน ประจำปี กำรศึกษำ 2563 ดังนี้
6.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
6.1.1 ระดับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนแรกเข้าของรุ่ น ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ระดับคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนแรกเข้าของรุ่ น ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2563
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว
นักเรี ยน นักศึกษา อย่างเป็ นระบบ โดยมีงานปฐมนิ เทศประชุมผูป้ กครองเพื่อร่ วมช่วยเหลือติดตามการเรี ยน
ของบุตรหลานและด้านพฤติกรรม ให้สามารถจบตามหลักสู ตรที่กาหนด งานอาจารย์ที่ปรึ กษาติดตาม
นักเรี ยน นักศึกษา ผ่านกลุ่มไลน์นกั เรี ยน นักศึกษา ไลน์กลุ่มผูป้ กครอง งานติดตามพัฒนาส่ งเสริ มคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนให้มีจานวนการเรี ยนครบตามจานวนที่สาเร็ จการศึกษาตามที่หลักสู ตรกาหนด กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถสาเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสู ตรกาหนด โดยมีจานวนผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.3 แรกเข้า จานวนทั้งสิ้ น 438 คนและระดับ ปวส.2 จานวน
ทั้งสิ้ น 540 คน รวมผูเ้ รี ยนจานวนแรกเข้าของรุ่ น 978 คน และจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ในปี การศึกษา 2563
ระดับปวช.3 จานวนทั้งสิ้ น 361 คน และระดับปวส.2 จานวนทั้งสิ้ น 467 คน รวมจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
828 คน
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 84.66 ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ทั้งหมดเทียบกับจานวนผูเ้ รี ยนระดับปวช.และปวส.แรกเข้า
ของรุ่ นที่สาเร็ จการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็ จการศึกษาและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่ องจากปี
การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 83.40

6.1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อ
คุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(1ปี ) ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัว่ ไป(1ปี ) ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
1. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยดาเนินการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี 2562(1 ปี ที่ผา่ นมา)ด้วยระบบ V-COP และระบบ
ไลน์กลุ่มที่ปรึ กษา ไลน์กลุ่มงานแนะแนวศึกษาต่ออาชีพผูส้ าเร็ จการศึกษา ผลจากการติดตามในปี การศึกษา
2563 พบว่า จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3(ปี 2562) จานวน 352
คนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2(ปี 2562) จานวน 467 คน
รวมจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งสิ้ น 819 คน ของปี การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา 2562) มีงานทาใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 160 คน และศึกษาต่อระดับสู งขึ้น จานวน 655
คน ติดตามไม่ได้ 4 คน จาแนกเป็ น ร้อยละ 19.54 จากผูส้ าเร็ จการศึกษามีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ(จานวน 160*100/819=19.54) และร้อยละ 79.98 จากผูส้ าเร็ จการศึกษาได้ศึกษา
ต่อระดับสู งขึ้น(จานวน 655*100/819=79.98) ติดตามไม่ได้ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.48 คิดเป็ นร้อยละ 100
ของการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษามีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษาและติดตามไม่ได้ ปี 2562(ปี ที่
ผ่านมาจานวนทั้งสิ้ น 819 คน)
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 99.51 ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช,3และปวส.2 รวมทั้งสิ้ น 819 คนและมีงานทา
ศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น 815 คน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป เฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็ นร้อยละ 91.85 ของจานวน
ผูต้ อบกลับ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาและรักษาระดับคุณภาพที่ สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 97.88
6.1.3 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อ
ทางานที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(3ปี ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อทางานที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จ

การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(3ปี ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
1. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3 จานวน 421 คนและ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2 จานวน 422 คน ของปี การศึกษา
ที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา 2560) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ
จาแนกเป็ นระดับ ปวช.3 จานวน 416 คน และระดับ ปวส.2 จานวน 406 คน รวมผูส้ าเร็ จการศึกษาท้้งหมด
843 คน
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 97.51 ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช,3และปวส.2 รวมทั้งสิ้ น 843 คนและมีงานทา
ศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น 822 คน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไปเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็ นร้อยละ 97.61 ของจานวน
ผูต้ อบกลับ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนี ยบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 97.88
6.1.4 ระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วนจากการเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรก ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วนจากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรก ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
7. ระดับคุณภำพของผู้เรียนทีผ่ ่ำนเกณฑ์ กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพครบถ้ วนจำกกำรเข้ ำรับกำรประเมิน
ครั้งแรก
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปี การศึกษา 2563
-เชิงปริ มาณ จานวนผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3 จานวน 364 คนและผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2 จานวน 475 คน ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร เทียบร้อยละกับ
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร ระดับปวช.ชั้นปี ที่ 3 ผ่านการ
ั ที่ 2 ผ่านการ
ประเมินฯจานวน 316 คนจากจานวนท้้งหมด 364 คนคิดเป็ นร้อยละ 86.81 และระดับปวส.ช้นปี

ประเมินฯจานวน 424 คน จากจานวนทั้งหมด 475 คนคิดเป็ นร้อยละ 89.26 จากกระบวนการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดวิทยาลัยดาเนินทดสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพคิดเป็ นร้อยละ 88.20 ของผูเ้ รี ยนปวช.3และปวส.2ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร(ผูเ้ รี ยนชั้นปี
สุ ดท้ายของหลักสู ตรจานวนทั้งหมด 839 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกจานวน 740 คน คิด
เป็ นร้อยละ 88.20)
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 88.20 ของจานวนผูเ้ รี ยนปวช,3และปวส.2 ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก
เมื่อเทียบกับจานวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิ การและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 88.77
6.1.5 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อ
คุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(1ปี ) ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อ
สถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(1ปี ) ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
8. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อ
คุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(1ปี )
1. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยดาเนินการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี 2562(1 ปี ที่ผา่ นมา)ด้วยระบบ V-COP และระบบ
ไลน์กลุ่มที่ปรึ กษา ไลน์กลุ่มงานแนะแนวศึกษาต่ออาชีพผูส้ าเร็ จการศึกษา ผลจากการติดตามในปี การศึกษา
2563 พบว่า จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3(ปี 2562) จานวน 352
คนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2(ปี 2562) จานวน 467 คน
รวมจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งสิ้ น 819 คน ของปี การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา 2562) มีงานทาใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 160 คน และศึกษาต่อระดับสู งขึ้น จานวน 655
คน ติดตามไม่ได้ 4 คน จาแนกเป็ น ร้อยละ 19.54 จากผูส้ าเร็ จการศึกษามีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ(จานวน 160*100/819=19.54) และร้อยละ 79.98 จากผูส้ าเร็ จการศึกษาได้ศึกษา
ต่อระดับสู งขึ้น(จานวน 655*100/819=79.98) ติดตามไม่ได้ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.48 คิดเป็ นร้อยละ 100
ของการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษามีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษาและติดตามไม่ได้ ปี 2562(ปี ที่
ผ่านมาจานวนทั้งสิ้ น 819 คน)

-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 99.51 ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช,3และปวส.2 รวมทั้งสิ้ น 819 คนและมีงานทา
ศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น 815 คน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็ นร้อยละ 91.85 ของจานวนผูต้ อบกลับ
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 97.88
6.1.6 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อ
ทางานที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(3ปี ) ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อทางานที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ(3ปี ) ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อทางานที่
มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(3ปี )
1. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3 จานวน 421 คนและ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2 จานวน 422 คน ของปี การศึกษา
ที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา 2560) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ
จาแนกเป็ นระดับ ปวช.3 จานวน 416 คน และระดับ ปวส.2 จานวน 406 คน รวมผูส้ าเร็ จการศึกษาท้้งหมด
843 คน
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 97.51 ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช,3และปวส.2 รวมทั้งสิ้ น 843 คนและมีงานทา
ศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น 822 คน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็ นร้อยละ 97.61 ของจานวนผูต้ อบกลับ
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาและรักษาระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 97.88
6.1.7 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อ
คุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(1ปี ) ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนา

คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อ
สถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(1ปี ) ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
10. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อ
คุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(1ปี )
1. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ วิทยาลัยดาเนินการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี 2562(1 ปี ที่ผา่ นมา)ด้วยระบบ V-COP และระบบ
ไลน์กลุ่มที่ปรึ กษา ไลน์กลุ่มงานแนะแนวศึกษาต่ออาชีพผูส้ าเร็ จการศึกษา ผลจากการติดตามในปี การศึกษา
2563 พบว่า จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3(ปี 2562) จานวน 352
คนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2(ปี 2562) จานวน 467 คน
รวมจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งสิ้ น 819 คน ของปี การศึกษาที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา 2562) มีงานทาใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 160 คน และศึกษาต่อระดับสู งขึ้น จานวน 655
คน ติดตามไม่ได้ 4 คน จาแนกเป็ น ร้อยละ 19.54 จากผูส้ าเร็ จการศึกษามีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ(จานวน 160*100/819=19.54) และร้อยละ 79.98 จากผูส้ าเร็ จการศึกษาได้ศึกษา
ต่อระดับสู งขึ้น(จานวน 655*100/819=79.98) ติดตามไม่ได้ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.48 คิดเป็ นร้อยละ 100
ของการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษามีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษาและติดตามไม่ได้ ปี 2562(ปี ที่
ผ่านมาจานวนทั้งสิ้ น 819 คน)
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 99.51 ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช,3และปวส.2 รวมทั้งสิ้ น 819 คนและมีงานทา
ศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น 815 คน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็ นร้อยละ 91.85 ของจานวนผูต้ อบ
กลับ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาและรักษาระดับคุ ณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 97.88
6.1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อ
คุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(3ปี ) ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อ

สถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3ปี ) ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
11. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรื อสถำนศึกษำที่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่ อ ทีม่ ีต่อ
คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ ำนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (3ปี )
1. กำรมีงำนทำและศึกษำต่ อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3 จานวน 421 คนและ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2 จานวน 422 คน ของปี การศึกษา
ที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา 2560) มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ
จาแนกเป็ นระดับ ปวช.3 จานวน 416 คน และระดับ ปวส.2 จานวน 406 คน รวมผูส้ าเร็ จการศึกษาท้้งหมด
843 คน
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 97.51 ของจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาปวช,3และปวส.2 รวมทั้งสิ้ น 843 คนและมีงานทา
ศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้ น 822 คน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็ นร้อยละ 97.61 ของจานวนผูต้ อบ
กลับ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
6.1.9 ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะชีวติ และทักษะวิชาชีพส่ งเสริ มผูส้ าเร็ จการศึกษามีคุณธรรม
จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะชีวติ และทักษะวิชาชีพส่ งเสริ ม
ผูส้ าเร็ จการศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสั มฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
12. ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำทักษะชี วติ และทักษะวิชำชี พส่ งเสริมผู้สำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำทักษะชี วติ และทักษะวิชำชี พส่ งเสริมผู้สำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ปี กำรศึกษำ 2563
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 ผูเ้ รี ยนจานวน 2,101 คน(จากจานวนทั้งหมด 2,201 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2563(รายงาน 10 สิ งหาคม 2563)) มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ น

ประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ น
ไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมนวสัมพันธ์,กิจกรรมส่ งเสริ ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ,กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน,กิจกรรมอาชีวศึกษาตัวอย่าง,
กิจกรรมสิ่ งประดิษฐ์จากคนรุ่ นใหม่,กิจกรรมประกวดสิ่ งของประดิษฐ์จากของเหลือใช้,กิจกรรมประกวด
โครงการวิชาชีพตามหลักสู ตร,กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP,กิจกรรมส่ งเสริ มรายได้ระหว่าง
เรี ยน,กิจกรรมอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(108อาชีพ),กิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง,กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะภาษาต่างประเทศ,กิจกรรมตอบปั ญหาทางวิชาการ,กิจกรรม
ส่ งเสริ มทักษะภาษาไทย,กิจกรรมสร้างองค์ความรู ้สู่อาเซี ยน,กิจกรรมจัดหาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
อาชีวศึกษาต่างประเทศมาเผยแพร่ ให้กบั นักศึกษา,กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์,กิจกรรมส่ งเสริ มกิจกรรมอาสา,
กิจกรรมป้ องกันแก้ไขปั ญหาสารเสพติด,โครงการเทคนิ คการสร้างมนุษย์สัมพันธ์,กิจกรรมสนับสนุ นแผน
เสริ มสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม,กิจกรรมประกวดสุ นทรพจน์,กิจกรรมสนันสนุนแผน
เสริ มสร้างสุ ขภาพกีฬาและนันทนาการ,โครงการแข่งขันกีฬา,กิจกรรมประกวดร้องเพลง,กิจกรรมพัฒนาจิต,
กิจกรรมประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์,กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม,กิจกรรมธนาคารความดี,
กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา,กิจกรรมส่ งเสริ มทางศาสนา,โครงการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น,กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม,กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่ าเฉลิมพระ
เกียรติ,กิจกรรมเขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา,กิจกรรมพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา,
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันไหว้ครู ,กิจกรรมรับประกาศนีบตั รวิชาชีพชั้นสู ง
ผูส้ าเร็ จการศึกษาประจาปี 2563,กิจกรรมวันปิ ยมหาราช,กิจกรรมเข้าแถวดีมีรางวัล,กิจกรรมผลการเรี ยนดีเด่น
,กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน,กิจกรรมนักอ่านยอดเยีย่ ม
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95.45 (จานวนนักเรี ยนนักศึกษาทั้งหมด 2,201 คน *100 / จานวนนักเรี ยนนักศึกษาที่
ผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรม 2,101 คน(2101*100/2201=95.45) ของผูเ้ รี ยนทั้งหมดมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์
และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จากการเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สรุ ปคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับยอดเยีย่ ม โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้กบั วิทยาลัย "สถาบันที่มีโครงการคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยยอดเยีย่ ม" , "สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับอาชี วศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2562" , "องค์การมาตรฐานระดับเหรี ยญ

ทองแดง สถานศึกษาขนาดใหญ่" , "การประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาใน
ระดับจังหวัด (3 ดาว)" , "สถานศึกษาดีเด่นประจาปี การศึกษา 2562 จากศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 42",คานิยมจากผูร้ ับบริ การ,ประกาศเกียรติบตั รผลการประกวดแข่งขันและรักษาระดับ
คุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่ องจากปี การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 94.60
2) จุดเด่ น
ปี กำรศึกษำ 2563 (จุดเด่ นของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู ้ มีทกั ษะและการประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามนโยบายและ
มาตรฐานของวิทยาลัยที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา
2562
2.ผูส้ าเร็ จการศึกษาให้ความร่ วมมือในการตอบกลับข้อมูลมีงานทาหรื อศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพอิสระ
ส่ งกลับมายังวิทยาลัยหลากหลายช่องทางและรักษาระดับคุณภาพการติดตามสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
3.สถานประกอบการ สถานศึกษาต่อ หรื อผูร้ ับบริ การให้การยอมรับมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผา่ นมา 1 ปี และ 3ปี ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 ในด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับคุณภาพ ยอด
เยีย่ มและรักษาระดับคุณภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
4.วิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านวิชาการส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีสมรรถนะวิชาชีพสู งสามารถเข้าแข่งขัน
ประกวดทักษะวิชาชีพประสบความสาเร็ จระดับชาติอีกทั้งส่ งเสริ มความสามารถด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะชีวติ สามารถดารงร่ วมมือทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตรและวิถีคุณธรรม
ประชาธิปไตย และทักษะชี วติ ในการเข้าสู่ สังคม อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและรักษาระดับคุณภาพสู งขึ้นกว่าปี
การศึกษา
2562 โดยปี การศึกษา 2563 ได้รับประกาศเกียรติบตั รประเมินอวท.ระดับ "เหรี ยญเงิน" สู งกว่าปี การศึกษา
2562 ระดับ "เหรี ยญทองแดง"
3) จุดทีค่ วรพัฒนำ
ปี กำรศึกษำ 2563 (จุดทีค่ วรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผล
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนดและส่ งเสริ มพัฒนาให้
คุณภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพสู งขึ้นต่อเนื่ องทุกประเภทวิชาแข่งขัน

4) ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ปี กำรศึกษำ 2563 (ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยควรมีมาตรการเร่ งด่วนด้านกระบวนการทางวิชาการ ในการจัดสอนเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในการเข้าร่ วมทดสอบ V-NET เพื่อให้มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติที่สูงขึ้น
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่วทิ ยาลัยกาหนด

6.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
6.2.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
5. ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรื อกลุ่มวิชำ
1. การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะหรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีการกากับติดตามดูแลให้ครู ผสู ้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาชีพสารวจ
ความต้องการของตลาดแรงงานและร่ วมกับสถานประกอบการในการประสานสอบถามความต้องการและ
ร่ วมพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะวิชาชีพให้ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั ที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานโดยในปี
การศึกษา 2563 มีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ ทั้ง 2 หลักสู ตร จานวน 16 สาขางานคือในสาขางาน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานกราฟิ ค สาขาการจัดการ
ธุ รกิจค้าปลีกในระบบการศึกษาทวิภาคี และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัด
ให้มีการใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่ได้พฒั นาร่ วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั
นักเรี ยนนักศึกษาและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่วทิ ยาลัยทาการเปิ ดการจัดการเรี ยนการสอน คือ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ และ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งมีการพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะในสาขางานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับสถานประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่ อง ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีความร่ วมมือประสานกับสถานประกอบการและได้รับการยอมรับด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและ
พัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562

6.2.2 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
6. ระดับคุณภำพในกำรฝึ กงำน
1.ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยจัดให้นกั เรี ยนนักศึกษาออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ(ฝึ กงาน)ซึ่งมี
สถานประกอบการจานวน 270 แห่งและจานวนนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปี ที่ 3
จานวน 360 คน และจานวนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)ชั้นปี ที่ 2 จานวน 468 คน
รวมจานวนทั้งสิ้ น 828 คน ของปี การศึกษา 2563 โดยมีสัดส่ วนของความร่ วมมือจากสถานประกอบการ
หน่วยงาน 1 แห่ง ต่อผูเ้ รี ยน 4 คน(สัดส่ วน สถานประกอบการ 1 แห่งต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 40 คน) เมื่อเทียบ
สัดส่ วนแล้วได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานและสถานประกอบการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนสถานประกอบการและสัดส่ วนผูเ้ รี ยน มีความเหมาะสมสู งมากไม่
หนาแน่นแออัดในแต่ละสถานที่ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและสถานประกอบการในการอนุ เคราะห์ตอบรับการ
ฝึ กงานของผูเ้ รี ยน
สถานประกอบการ1
สถานประกอบการ2
ระดับคุณภาพความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึ กงาน
6.2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
7. ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนบุคลำกร
1. กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและ
เข้าร่ วมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี
การศึกษา,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชัว่ โมงต่่อปี และในปี
การศึกษา 2561 ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ยจานวน 32 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุมทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
ผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89
คนที่มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมสื่ อการสอนในระดับ ประเทศ ครั้งที่ 12 ได้รับรางวัลจานวน 22 ผลงาน จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและเข้า
ร่ วมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี
การศึกษา,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชัว่ โมงต่่อปี และในปี
การศึกษา 2561 ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ยจานวน 32 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุมทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
ผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89
คนที่มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานในวันแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคใต้ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู ้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็ นที่ยอมรับและมีประกาศ
เกียรติคุณรางวัลจากหน่วยงานภายนอก มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
6.2.4 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
8. ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนรำยวิชำ
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น
89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด

ประเมินผลตามสภาพจริ ง,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนา
คุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกรายวิชาที่สอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89
คนที่จดั การเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริ ง,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนา
คุณภาพจัดการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู ้ อนร้อยละ 100 ของครู ท้ งั หมด 89 คนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนครบถ้วน
ถูกต้องตามระบบ มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562
6.2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุ ภณั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้
สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
9. ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนอำคำรสถำนที่ ด้ ำนครุ ภัณฑ์ และด้ ำนฐำนข้ อมูลสำรสนเทศ
1. อำคำรสถำนที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติกำร โรงฝึ กงำนหรื องำนฟำร์ ม
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีการจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้อง
ประกอบการ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง อาทิ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์จานวน 11 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาจานวน 4 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง
การตลาดจานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ค จานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง
สาขาการท่องเที่ยวจานวน 4 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศจานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสานักงานจานวน
4 ห้อง,ห้องปฏบัติการบัญชีจานวน 2 ห้อง,ห้องโสตทัศณู ปกรณ์จานวน 1 ห้อง,ห้องสมุดจานวน 1 ห้อง,
ห้องเรี ยนจานวน 88 ห้อง,สนามบาสสนามวอลเล๋ ยส์ นามบอลและลานพักผ่อนจานวน 4 แห่ง,โรงอาหาร
จานวน 2 แห่งและมีการพัฒนาดูแลตรวจสอบสภาพอาคารเรี ยนห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานการซ่อมบารุ งรักษาและแผนงานงบประมาณซ่ อมแซมจัดซื้ อจัดจ้างอาคารสถานที่มีการจัด
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยการตรวจอาคารและติดตั้งกล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารจานวน 5 อาคารมี

การประเมินผลการใช้บริ การอาคารสถานที่เครื่ องอานวยความสะดวกจากบุคลากร นักเรี ยน นักศึกษา อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของระบบการจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้อง
ประกอบการ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง อาทิ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์จานวน 11 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาจานวน 4 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง
การตลาดจานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ค จานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการทาง
สาขาการท่องเที่ยวจานวน 4 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศจานวน 2 ห้อง,ห้องปฏิบตั ิการสานักงานจานวน
4 ห้อง,ห้องปฏบัติการบัญชีจานวน 2 ห้อง,ห้องโสตทัศณู ปกรณ์จานวน 1 ห้อง,ห้องสมุดจานวน 1 ห้อง,
ห้องเรี ยนจานวน 88 ห้อง,สนามบาสสนามวอลเล๋ ยส์ นามบอลและลานพักผ่อนจานวน 4 แห่ง,โรงอาหาร
จานวน 2 แห่งและมีการพัฒนาดูแลตรวจสอบสภาพอาคารเรี ยนห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานการซ่อมบารุ งรักษาและแผนงานงบประมาณซ่ อมแซมจัดซื้ อจัดจ้างอาคารสถานที่มีการจัด
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยการตรวจอาคารและติดตั้งกล้องวงจรปิ ดตลอดทัว่ อาคารจานวน 5 อาคารมี
การประเมินผลการใช้บริ การอาคารสถานที่เครื่ องอานวยความสะดวกจากบุคลากร นักเรี ยน นักศึกษา อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ มากขึ้น ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบการจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการมารับบริ การ มี
การติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาบารุ งรักษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
โดยเพิ่มห้องเรี ยนกระดานอัจฉริ ยะสาหรับห้องเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ,ห้องเรี ยนทดลองวิทยาศาสตร์
2. กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้ อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ
management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลาโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นจานวน 11
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบบริ หารงานวิทยาลัย,ข้อมูลระบบงานวิชาการ,ข้อมูลระบบงานทะเบียน,ข้อมูล
ระบบงานปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุคลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงาน
กิจกรรม,ข้อมูลระบบงานการเงิน,ข้อมูลระบบงานห้องสมุด,ข้อมูลระบบงานบริ การการศึกษา,ข้อมูล
ระบบงานกองทุน ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่พฒั นาขึ้นใช้กบั การบริ หารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในการ
นามาใช้บริ หารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องทุกภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความ
พึงพอใจจากการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การนาไปปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี

-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยจัดให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ
management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลาโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นจานวน 11
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบบริ หารงานวิทยาลัย,ข้อมูลระบบงานวิชาการ,ข้อมูลระบบงานทะเบียน,ข้อมูล
ระบบงานปกครอง,ข้อมูลระบบงานบุคลากร,ข้อมูลระบบงานรับสมัครนักเรี ยนนักศึกษา,ข้อมูลระบบงาน
กิจกรรม,ข้อมูลระบบงานการเงิน,ข้อมูลระบบงานห้องสมุด,ข้อมูลระบบงานบริ การการศึกษา,ข้อมูล
ระบบงานกองทุน ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่พฒั นาขึ้นใช้กบั การบริ หารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในการ
นามาใช้บริ หารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและมีการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องทุกภาคเรี ยนจากการสอบถามผูใ้ ช้และติดตามบารุ งรักษาระบบและนาผลจากการประเมินความ
พึงพอใจจากการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การนาไปปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผลทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี ระดับคุณภาพ ยอด
เยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยมีการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยอย่างเป็ นระบบและทันสมัยเป็ นที่ยอมรับของนักเรี ยนนักศึกษาผูป้ กครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
ใช้บริ การระบบ มีการติดตามตรวจสอบตามระบบ PDCAและพัฒนาการใช้แอปพลิเคชัน่ บนมือถือเพิ่มขึ้น
คือโปรแกรม UDOM CONNECT เพื่อบริ การข้อมูลสารสนเทศสาหรับนักเรี ยน นักศึกษา ผูป้ กครอง
สามารถใช้งานติดตามผลการเรี ยน ผลคะแนนพฤติกรรม ผลการเงิน
6.2.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
10. ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน
1.ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี 2563 มีการจัดสรรงบประมาณเป็ น
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยในปี การศึกษา 2563 จัดสรรงบประมาณงบดาเนินการ
18,323,990.30 บาทและประมาณการจัดสรรรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่ อสาหรับการเรี ยนการสอน
4,194,277.77 บาท ,ด้านรายจ่ายส่ งเสริ มสนับสนุนผูเ้ รี ยนใช้ในการบริ การวิชาการและวิชาชีพทาประโยชน์
ต่อชุมชน 273,539.20 บาท,จัดสรรรายจ่ายสาหรับการประกวด จัดทาสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
1,094,159.42 บาท,จัดสรรรายจ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุ นผูเ้ รี ยนจัดกิจกรรมด้านรักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริ ย ์ ทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการดารง
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2,188,318.84 บาท
-เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยในปี การศึกษา 2563 จัดสรรงบประมาณงบดาเนินการ 18,323,990.30 บาทและ
ประมาณการจัดสรรรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่ อสาหรับการเรี ยนการสอน 4,194,277.77 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 25.17 ของงบดาเนินการ, ด้านรายจ่ายส่ งเสริ มสนับสนุนผูเ้ รี ยนใช้ในการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
ทาประโยชน์ต่อชุมชน 273,539.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.64 ของงบดาเนินการ , จัดสรรรายจ่ายสาหรับการ
ประกวด จัดทาสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน 1,094,159.42 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.56 ของ
งบดาเนินการ , จัดสรรรายจ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุนผูเ้ รี ยนจัดกิจกรรมด้านรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการดารง
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2,188,318.84 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.13 ของงบดาเนินการ ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีแผนงานการบริ หารจัดการด้านการเงินสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานประจาปี 2563
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา2561-2565
6.2.7 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระดับคุณภาพในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
11. ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่ วยงำนต้ นสั งกัด
1. กำรจัดกำรอำชี วศึกษำสู่ ระบบทวิภำคี
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยร่ วมกับซี พีออลย์ในการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก ในปี การศึกษา 2562 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีข้ ึนประกอบด้วย 5 ขั้นตอนและวิทยาลัยได้ดาเนินแล้ว 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้น
เตรี ยมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี,ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามตรวจสอบคุณภาพใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , ขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ผูเ้ รี ยน
เข้าฝึ กประสบการณ์สถานที่จริ งเต็มเวลา 1 ปี ) ผูส้ าเร็ จการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก

จานวน 12 คนจากจานวนผูเ้ รี ยนแรกเข้า 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.31 ของผูส้ าเร็ จการศึกษาพร้อมรุ่ นและมี
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ 100 ของผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งหมด
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก ในการจัดการเรี ยนการสอนระบบทวิ
ภาคีที่ดาเนินการ 5 ขั้นตอน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีระบบทวิภาคีร่วมกับซี พีออลย์ ในสาขาวิชาธุ รกิจค้าปลีกและผูส้ าเร็ จการศึกษามี
คุณภาพทั้งด้านเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ คือ ผูส้ าเร็ จการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก
จานวน 12 คนจากจานวนผูเ้ รี ยนแรกเข้า 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.31 ของผูส้ าเร็ จการศึกษาพร้อมรุ่ นและมี
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ 100 ของผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งหมดและมีการพัฒนาให้คุณภาพสู ง
ขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
2.กำรบริกำรชุ มชนและจิตอำสำ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 ผูเ้ รี ยนจานวน 2,101 คน(จากจานวนทั้งหมด 2,201 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2563(รายงาน 10 สิ งหาคม 2563)) มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ น
ประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ น
ไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมนวสัมพันธ์,กิจกรรมส่ งเสริ ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ,กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน,กิจกรรมอาชีวศึกษาตัวอย่าง,
กิจกรรมสิ่ งประดิษฐ์จากคนรุ่ นใหม่,กิจกรรมประกวดสิ่ งของประดิษฐ์จากของเหลือใช้,กิจกรรมประกวด
โครงการวิชาชีพตามหลักสู ตร,กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP,กิจกรรมส่ งเสริ มรายได้ระหว่าง
เรี ยน,กิจกรรมอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(108อาชีพ),กิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง,กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะภาษาต่างประเทศ,กิจกรรมตอบปั ญหาทางวิชาการ,กิจกรรม
ส่ งเสริ มทักษะภาษาไทย,กิจกรรมสร้างองค์ความรู ้สู่อาเซี ยน,กิจกรรมจัดหาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
อาชีวศึกษาต่างประเทศมาเผยแพร่ ให้กบั นักศึกษา,กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์,กิจกรรมส่ งเสริ มกิจกรรมอาสา,
กิจกรรมป้ องกันแก้ไขปั ญหาสารเสพติด,โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์,กิจกรรมสนับสนุ นแผน
เสริ มสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม,กิจกรรมประกวดสุ นทรพจน์,กิจกรรมสนันสนุนแผน
เสริ มสร้างสุ ขภาพกีฬาและนันทนาการ,โครงการแข่งขันกีฬา,กิจกรรมประกวดร้องเพลง,กิจกรรมพัฒนาจิต,
กิจกรรมประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์,กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม,กิจกรรมธนาคารความดี,
กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา,กิจกรรมส่ งเสริ มทางศาสนา,โครงการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น,กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม,กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่ าเฉลิมพระ
เกียรติ,กิจกรรมเขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา,กิจกรรมพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา,
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันไหว้ครู ,กิจกรรมรับประกาศนีบตั รวิชาชีพชั้นสู ง

ผูส้ าเร็ จการศึกษาประจาปี 2563,กิจกรรมวันปิ ยมหาราช,กิจกรรมเข้าแถวดีมีรางวัล,กิจกรรมผลการเรี ยนดีเด่น
,กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน,กิจกรรมนักอ่านยอดเยีย่ ม
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95.45 (จานวนนักเรี ยนนักศึกษาทั้งหมด 2,201 คน *100 / จานวนนักเรี ยนนักศึกษาที่
ผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรม 2,101 คน(2101*100/2201=95.45) ของผูเ้ รี ยนทั้งหมดมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์
และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จากการเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สรุ ปคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับยอดเยีย่ ม โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้กบั วิทยาลัย "สถาบันที่มีโครงการคุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยยอดเยีย่ ม" , "สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับอาชี วศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2562" , "องค์การมาตรฐานระดับเหรี ยญ
ทองแดง สถานศึกษาขนาดใหญ่" , "การประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาใน
ระดับจังหวัด (3 ดาว)" , "สถานศึกษาดีเด่นประจาปี การศึกษา 2562 จากศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 42",คานิยมจากผูร้ ับบริ การ,ประกาศเกียรติบตั รผลการประกวดแข่งขันและรักษาระดับ
คุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่ องจากปี การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 94.60
ระบบทวิภาคี1
ระบบทวิภาคี2
ระบบทวิภาคี3
ระบบทวิภาคี4
ระบบทวิภาคี5
บริ การชุมชนและจิตอาสา1
การบริ การชุมชนและจิตอาสา2
6.2.8 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระดับคุณภาพในการจัดทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
12. ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนบริ หำรจัดกำรสถำนศึกษำ

1. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่ วม
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบมี
ส่ วนร่ วมและกระบวนการ PDCA โดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา
ตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ร่ วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะโดยมีจานวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน 143 คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 71 คน
ตัวแทนสถานประกอบการหน่วยงานที่เรี ยนเชิญจานวน 100 แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วม
ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย,การจัดทาแผนพัฒนาของวิทยาลัย,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ,และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน 11 คนร่ วมการบริ หารจัดการศึกษาวิทยาลัยอย่างเป็ น
ระบบมุ่งเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ
management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้ตลอดเวลา
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยทุกภาคส่ วนที่วทิ ยาลัยส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่ วมและกระบวนการ PDCA โดยให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ร่ วมแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะโดยมีจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ บุคลากรวิทยาลัยจานวน 143
คนและตัวแทนนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 71 คนตัวแทนสถานประกอบการหน่วยงานที่เรี ยนเชิ ญจานวน 100
แห่งร่ วมแสดงความคิดเห็นแนะนามีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย,การจัดทา
แผนพัฒนาของวิทยาลัย,การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ,และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน 11
คนร่ วมการบริ หารจัดการศึกษาวิทยาลัยอย่างเป็ นระบบมุ่งเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ miss-school ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้
ตลอดเวลา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีการบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนและมีการ
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการบริ หารจัดการ management และระบบ miss-school ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริ การระบบได้
ตลอดเวลา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา2561-2565
มาตรฐานสถานศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
นวัตกรรมระบบบริ หารสถานศึกษา
2) จุดเด่ น

จุดเด่ น (ปี กำรศึกษำ 2563 จุดเด่ นของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยมุ่งมัน่ สรรหาครู ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชี พและมีความรู ้ความสามารถที่สัมพันธ์กบั รายวิชาที่
สอนมีสัดส่ วนครู เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.วิทยาลัยส่ งเสริ มกาหนดให้ครู ใช้หลักสู ตรสมรรถนะในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มีความ
ชานาญทักษะและประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามสาขาวิชาชีพ ติดตามกากับดูแลผูเ้ รี ยน
รายบุคคลเพื่อพัฒนาให้มีทกั ษะชีวติ และทักษะที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพ
3.วิทยาลัยสร้างความร่ วมมือภาคีเครื อข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากร อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเป็ นปัจจุบนั และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
4.วิทยาลัยมีความสาเร็ จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดการศึกษามุ่ง
สู่ ระบบทวิภาคี การสร้างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ระดมทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพแก่
ผูเ้ รี ยนครบถ้วนทุกสาขาวิชาชีพ วิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน วิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย(อวท.) และมุ่งจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม จนได้รับประกาศเกียรติคุณ
รางวัล "สถานศึกษาอาชีวศึกษาประชาธิ ปไตยต้นแบบภาคเอกชน" จากคณะกรรมการโครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
3) จุดทีค่ วรพัฒนำ
จุดทีค่ วรพัฒนำ (ปี กำรศึกษำ 2563 จุดทีค่ วรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.ควรพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ ระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชาชีพตามที่ภาคปกติเปิ ดสอน
2.ควรให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพได้รับการอบรมศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพ
3.ควรให้ครู มีผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
4.ควรให้ครู กากับติดตามดูแลให้ผเู ้ รี ยนทุกสาขาวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ของสาขา
วิชาชีพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรื อประกวดแข่งขัน
4) ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ (ปี กำรศึกษำ 2563 ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยจัดให้ครู สาขาวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพศึกษาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเกิดความรู ้ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนการสอน
2.วิทยาลัยกาหนดนโยบายพัฒนาอบรมคุณภาพครู ตามสาขาวิชาชีพไม่นอ้ ย2ครั้งต่อปี การศึกษา

3.วิทยาลัยกาหนดนโยบายให้ครู ทุกสาขาวิชาชีพสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
4.วิทยาลัยกานหนดนโยบายให้ครู กากับติดตามให้ผเู ้ รี ยน สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ตรงตามสาขาวิชาชีพ
และใช้ประโยชน์หรื อร่ วมประกวดแข่งขันได้

6.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
6.3.1 ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการ
บริ หารจัดการศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
3. ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่ วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาและมี
การระดมทรัพยากรประสานหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 310 แห่งในการ
ร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพตามสาขางาน และจานวนสถาน
ประกอบการอีก 20 แห่งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถาน
ประกอบการด้านวิชาชีพตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ น
จานวน 13 แห่งภายในประเทศและอีก 1 แห่งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์
กราฟิ กที่จดั อบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชีพและซีพีออลล์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัด
พัฒนาครู ฝึกประสบการในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญในาขางาน
สาขาวิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาชีพของระดับปวช.จานวน 8 สาขางานและระดับ ปวส.จานวน 8 สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
สาขางานทั้งหมดจานวน 16 สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ได้รับการพัฒนาจากผูู้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก วิทยาลัยระดมทรัพยากรด้านงบประมาณในการรับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน 22 ทุนตลอดปี การศึกษา 2563 (สัดส่ วน 1 ทุนต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 100 คน ณ วันที่
10 มิ.ย. 2563 ผูเ้ รี ยนจานวน 2,201 คน/100=22 ทุน) และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการแผนงาน
กิจกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและ
นามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของแผนงานโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาของวิทยาลัยมีการ
ระดมทรัพยากรประสานหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 310 แห่งในการร่ วมมือ

ประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพตามสาขางาน และจานวนสถาน
ประกอบการอีก 20 แห่งในการให้ความร่ วมมือประสานรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถาน
ประกอบการด้านวิชาชีพตามสาขางานและมีการทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่ วมกับสถานประกอบการทั้งสิ้ น
จานวน 13 แห่งภายในประเทศและอีก 1 แห่งคือประเทศจีน คือหน่วยงานภายนอกประเทศที่ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์
กราฟิ กจัดอบรมพัฒนาครู ให้มีความชานาญทางทักษะวิชาชีพและซีพีออลย์ในการร่ วมเป็ นเครื อข่ายจัด
พัฒนาครู ฝึกประสบการในสถานประกอบการ และวิทยาลัยจัดให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญในาขางาน
สาขาวิชาชีพมาบรรยายอบรมทักษะและรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจริ งในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาชีพของระดับปวช.จานวน 8 สาขางานและระดับ ปวส.จานวน 8 สาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
สาขางานทั้งหมดจานวน 16 สาขางานทั้งระดับปวช.และปวส.ที่ได้รับการพัฒนาจากผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก วิทยาลัยระดมทรัพยากรด้านงบประมาณในการรับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
บุคคลภายนอกเป็ นจานวน 22 ทุนตลอดปี การศึกษา 2563 (สัดส่ วน 1 ทุนต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 100 คน ณ วันที่
10 มิ.ย. 2563 ผูเ้ รี ยนจานวน 2,201 คน/100=22 ทุน) และวิทยาลัยได้มีการประเมินผลโครงการแผนงาน
กิจกรรมที่ร่วมกับเครื อข่ายในการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและ
นามาปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น
โดยยกระดับจานวนการร่ วมทาบันทึกข้อตกลงกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกทุกสาขา
วิชาชีพ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยได้รับการยอมรับและได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
6.3.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพหรื อทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ระดับคุณภาพในการบริ หาร
จัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพหรื อทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
4. ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรกำรบริ กำรวิชำกำรและวิชำชี พหรื อทำประโยชน์ ต่อชุ มชน สั งคม
1.กำรบริกำรชุ มชนและจิตอำสำ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 ผูเ้ รี ยนจานวน 2,101 คน(จากจานวนทั้งหมด 2,201 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2563(รายงาน 10 สิ งหาคม 2563)) มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ น
ประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ น
ไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โดยเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมนวสัมพันธ์,กิจกรรมส่ งเสริ ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ,กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน,กิจกรรมอาชีวศึกษาตัวอย่าง,
กิจกรรมสิ่ งประดิษฐ์จากคนรุ่ นใหม่,กิจกรรมประกวดสิ่ งของประดิษฐ์จากของเหลือใช้,กิจกรรมประกวด
โครงการวิชาชีพตามหลักสู ตร,กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP,กิจกรรมส่ งเสริ มรายได้ระหว่าง
เรี ยน,กิจกรรมอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(108อาชีพ),กิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง,กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะภาษาต่างประเทศ,กิจกรรมตอบปั ญหาทางวิชาการ,กิจกรรม
ส่ งเสริ มทักษะภาษาไทย,กิจกรรมสร้างองค์ความรู ้สู่อาเซี ยน,กิจกรรมจัดหาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
อาชีวศึกษาต่างประเทศมาเผยแพร่ ให้กบั นักศึกษา,กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์,กิจกรรมส่ งเสริ มกิจกรรมอาสา,
กิจกรรมป้ องกันแก้ไขปั ญหาสารเสพติด,โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์,กิจกรรมสนับสนุ นแผน
เสริ มสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม,กิจกรรมประกวดสุ นทรพจน์,กิจกรรมสนันสนุนแผน
เสริ มสร้างสุ ขภาพกีฬาและนันทนาการ,โครงการแข่งขันกีฬา,กิจกรรมประกวดร้องเพลง,กิจกรรมพัฒนาจิต,
กิจกรรมประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์,กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม,กิจกรรมธนาคารความดี,
กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา,กิจกรรมส่ งเสริ มทางศาสนา,โครงการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น,กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม,กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่ าเฉลิมพระ
เกียรติ,กิจกรรมเขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา,กิจกรรมพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา,
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันไหว้ครู ,กิจกรรมรับประกาศนีบตั รวิชาชีพชั้นสู ง
ผูส้ าเร็ จการศึกษาประจาปี 2563,กิจกรรมวันปิ ยมหาราช,กิจกรรมเข้าแถวดีมีรางวัล,กิจกรรมผลการเรี ยนดีเด่น
,กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน,กิจกรรมนักอ่านยอดเยีย่ ม
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95.45 (จานวนนักเรี ยนนักศึกษาทั้งหมด 2,201 คน *100 / จานวนนักเรี ยนนักศึกษาที่
ผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรม 2,101 คน(2101*100/2201=95.45) ของผูเ้ รี ยนทั้งหมดมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จากการเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา 2563 จานวน 55 กิจกรรม
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
-ผลสะท้อน ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าและ ร่ วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม สรุ ปคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับยอดเยีย่ ม โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้กบั วิทยาลัย "สถาบันที่มีโครงการคุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยยอดเยีย่ ม" , "สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับอาชี วศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2562" , "องค์การมาตรฐานระดับเหรี ยญ
ทองแดง สถานศึกษาขนาดใหญ่" , "การประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาใน
ระดับจังหวัด (3 ดาว)" , "สถานศึกษาดีเด่นประจาปี การศึกษา 2562 จากศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร

มณฑลทหารบกที่ 42",คานิยมจากผูร้ ับบริ การ,ประกาศเกียรติบตั รผลการประกวดแข่งขันและรักษาระดับ
คุณภาพที่สูงขึ้นต่อเนื่ องจากปี การศึกษา 2562 ระดับคุณภาพ 94.60
6.3.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ระดับ
คุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
5. ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรสิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื องำนวิจัยของผู้บริ หำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรสิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื องำนวิจัยของผู้บริ หำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและ
เข้าร่ วมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี
การศึกษา,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชัว่ โมงต่่อปี และในปี
การศึกษา 2563 ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ยจานวน 32 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุมทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
ผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89
คนที่มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมสื่ อการสอนในระดับ ประเทศ ครั้งที่ 12 ได้รับรางวัลจานวน 22 ผลงาน จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและเข้า
ร่ วมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอตลอดปี
การศึกษา,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชัว่ โมงต่่อปี และในปี
การศึกษา 2563 ตลอดทั้งปี คิดเฉลี่ยจานวน 32 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาอบรมสัมมนาประชุมทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89 คนที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ

ผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชี พ,จานวนครู ผสู ้ อนทั้งสิ้ น 89
คนที่มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้รับการเผยแพร่ ในวันวิชาการและเข้าร่ วมประกวดแสดงผลงานในวันแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคใต้ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดนครศรี ธรรมราชและการประกวดออนไลน์ ระดับคุณภาพ ยอด
เยีย่ ม
-ผลสะท้อน วิทยาลัยมีครู ผสู ้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็ นที่ยอมรับและมีประกาศ
เกียรติคุณรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
ผลงานวิจยั ชั้นเรี ยน
ประกาศเกียรติคุณผลงานครู
6.3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน ให้
สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ระดับคุณภาพในการบริ หาร
จัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ ม
6. ระดับคุณภำพในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรสิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื องำนวิจัยของผู้เรียน
1. ผลงำนของผู้เรี ยนด้ ำนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื องำนวิจัย
-เชิงปริ มาณ ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนพัฒนานวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ งานวิจยั โดยจัดกิจกรรมให้มีการแข่งขันประกวดผลงานในวันวิชาการภายในวิทยาลัย รวมเป็ น
จานวนผลงานทั้งสิ้ น 390 ผลงาน จาแนกเป็ นผลงานระดับ ปวช. จานวน 127 ผลงาน และระดับ ปวส.
จานวน 263 ผลงาน จานวนนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั มีระดับคุณภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา
2562 จานวน 364 ผลงาน มากกว่า 26 ผลงาน และมีผลงานได้รับรางวัลระดับชาติจานวน 13 ผลงาน จาแนก
ผลงานระดับ ปวช. จานวน 3 ผลงาน และระดับ ปวส. จานวน 10 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็ นที่ยอมรับ
และจาหน่ายให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ อาทิ ปุ๋ ยไตโคซานอัดแท่ง , ตูอ้ บพลังงานทดแทน 3 ระบบ , โครงการ
โมเดลโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
-เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนภายในวิทยาลัย รวมเป็ นจานวน
ผลงานทั้งสิ้ น 390 ผลงาน จาแนกเป็ นผลงานระดับ ปวช. จานวน 127 ผลงาน และระดับ ปวส. จานวน 263
ผลงาน จานวนนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ งานวิจยั มีระดับคุณภาพสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562 จานวน
364 ผลงาน มากกว่า 26 ผลงาน และมีผลงานได้รับรางวัลระดับชาติจานวน 13 ผลงาน จาแนกผลงานระดับ
ปวช. จานวน 3 ผลงาน และระดับ ปวส. จานวน 10 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็ นที่ยอมรับและจาหน่าย

ให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ อาทิ ปุ๋ ยไตโคซานอัดแท่ง , ตูอ้ บพลังงานทดแทน 3 ระบบ , โครงการโมเดล
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
-ผลสะท้อน นักเรี ยนนักศึกษาได้รับประกาศเกียรติบตั รรางวัลจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจาปี
การศึกษา 2563 และรางวัลระดับชาติ เพิ่มสู งขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
2) จุดเด่ น
จุดเด่ น (ปี กำรศึกษำ 2563 จุดเด่ นของวิทยำลัย)
1.วิทยาลัยมีหน่วยงาน สถานประกอบการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาอย่าง
หลากหลายครบถ้วนทุกสาขาวิชาชีพเพียงพอเหมาะสมกับการพัฒนาครู บุคลากร นักเรี ยน นักศึกษาและช่วย
สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
2.วิทยาลัยมีงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ของนักเรี ยน นักศึกษาและครู ผสู ้ อน ที่เกิดประโยชน์กบั ชุมชน
และผูเ้ กี่ยวข้องในการใช้งานและสามารถนาเข้าประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ
3.วิทยาลัยมีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือจัดการศึกษาร่ วมกับประเทศจีน เพื่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ของบุคลากรครู นักเรี ยน นักศึกษา
3) จุดทีค่ วรพัฒนำ
จุดทีค่ วรพัฒนำ (ปี กำรศึกษำ 2563 จุดทีค่ วรพัฒนำของวิทยำลัย)
1.ควรเพิ่มจานวนสถานที่หน่วยงานที่สัมพันธ์ตามสาขาวิชาชีพที่วทิ ยาลัยเปิ ดสอนเพื่อสร้างความร่ วมมือใน
การจัดการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2.ควรเพิ่มระดมการใช้ทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษ ที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางานวิชาชีพร่ วม
บรรยายให้ความรู ้ทกั ษะทางสาขาวิชาชีพโดยตรงเสริ มสร้างประสบการณ์ตรงให้กบั ผูเ้ รี ยน
3.ควรมีการระดมสร้างความร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นทั้งในและ
นอกประเทศ
4) ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ (ปี กำรศึ กษำ 2563 ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ)
1.วิทยาลัยกาหนดนโยบายการเพิ่มระดับจานวนหน่วยงานที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
2.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษที่สัมพันธ์ตรงตามสาขางาน
วิชาชีพให้ความรู ้และประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รี ยน

3.วิทยาลัยกาหนดนโยบายเพิ่มระดมการร่ วมมือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอก
ประเทศให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั

ส่ วนที่ 7
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้สถานศึกษานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้ าหมาย
ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาให้ อ ยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ “ยอดเยี่ ย ม” ประจ าปี การศึ ก ษา 2563
รายละเอียดดังนี้
มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน

แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชี วศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านความรู ้

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา V-NET

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพสู่ ระดับชาติและนานาชาติ

1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการลดภาวะ
ผูเ้ รี ยนออกกลางคัน
2. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการพัฒนา
คุณลักษณะผูเ้ รี ยนที่พึงประสงค์ตามสาขา
วิชาชีพ
3. กิจกรรมยกระดับคุณภาพพัฒนาการมีงาน
ทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษา

1.4 ระดับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาเทียบกับ
จานวนผูเ้ ข้าเรี ยนแรกเข้าของรุ่ น

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

1.5 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อ
สถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อ

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการติดตามความ
พึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษา
ต่อและผูร้ ับบริ การของผูส้ าเร็ จการศึกษา

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน

แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)

คุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป(1ปี )
1.6 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อ
สถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อ
ทางานที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป(3ปี

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการติดตามความ
พึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษา
ต่อและผูร้ ับบริ การของผูส้ าเร็ จการศึกษา

1.7 ระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วนจากการเข้ารับ
การประเมินครั้งแรก

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อ
สถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มีต่อ
คุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(1ปี )

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการติดตามความ
พึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษา
ต่อและผูร้ ับบริ การของผูส้ าเร็ จการศึกษา

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรื อ
สถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อหรื อ
ทางานที่มีต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ(3ปี )

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการติดตามความ
พึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษา
ต่อและผูร้ ับบริ การของผูส้ าเร็ จการศึกษา

1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มี
ต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์(1ปี )

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการติดตามความ
พึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษา
ต่อและผูร้ ับบริ การของผูส้ าเร็ จการศึกษา

1.11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หรื อสถานศึกษาที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ ที่มี
ต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์(3ปี )

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการติดตามความ
พึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษา
ต่อและผูร้ ับบริ การของผูส้ าเร็ จการศึกษา

1.12 ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะชีวติ และ
ทักษะวิชาชีพส่ งเสริ มผูส้ าเร็ จการศึกษามีคุณธรรม
จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพในการพัฒนา
ทักษะชีวติ และทักษะวิชาชีพส่ งเสริ ม

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน

แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)
ผูส้ าเร็ จการศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ dashboard

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชี วศึกษำ
2.1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการพัฒนา
หลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ

2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนอย่างเป็ น
ระบบ

2.3 ด้านการบริ หารจัดการ

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลอาคารสถานที่แหล่งเรี ยนรู ้
คุรุภณั ฑ์และงบประมาณอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

2.4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพความสาเร็ จในการ
ดาเนินการบริ หารจัดการสถานศึกษาตาม
นโยบายต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแล

2.5 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรื อปรับปรุ งบางรายวิชา

2.6 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการฝึ กงาน

2.7 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการพัฒนาบริ หาร
จัดการบุคลากร

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน

แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)

2.8 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชา

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนของครู อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุ ภณั ฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการ
อาคารสถานที่ คุรุภณั ฑ์ ห้องปฏิบตั ิการและ
ด้านสารสนเทศ

2.10 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2.11 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพความสาเร็ จในการ
ดาเนินการบริ หารจัดการสถานศึกษาตาม
นโยบายต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแล

2.12 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนบริ หารจัดการ
สถานศึกษา

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการ
ความร่ วมมือการจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการพัฒนาส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจยั

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดทา
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจยั ของผูเ้ รี ยน

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน

แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)

3.3 ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อ
การบริ หารจัดการศึกษา

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการ
ความร่ วมมือการจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ

3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพหรื อทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการให้บริ การ
วิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน สังคม อย่าง
รอบด้าน

3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูบ้ ริ หาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพในการบริ หาร
จัดการจัดทาโครงการสิ่ งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา

3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ
สิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพในการบริ หาร
จัดการการจัดทาโครงการสิ่ งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน

ภาคผนวก

