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วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 
อาชีวศึกษาจังหวดัระยอง 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ตามนโยนายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะการมี
คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจากการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบว่า ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม แสดงให้เห็น ว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  
       สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยมีการประสานงานกับสถานประกอบ
การอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และมีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาทุกรายวิชาที่ท าการสอน 
     จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาได้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา โดยมีระบบการดูแลผู้เรียนระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม และผู้เรียนมีผลงานรางวัลระดับชาติ ในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ และผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม ส่งผลให้การมีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการทุกการศึกษา ส่งผลให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตามสาขาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนที่ดี มีระบบดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด มีการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ใช้หลักการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
บริหารจัดการ และมีการพัฒนาอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนเสมอ 
  3. สถานศึกษามีการบริหารแบบส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีการให้บริการชุมชนและจิตอาสา มีการ



ระดมทรัพยากรทุกๆ ด้าน และมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
     จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สถานศึกษาควรเพ่ิมการพัฒนากิจกรรมศูนย์บ่มเพาะให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด เพ่ือให้มีผลการประเมินในระดับสูงขึ้น 
  2. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้มากข้ึน 
     ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บ่มเพาะในด้านต่างๆ เพ่ือให้งานของศูนย์บ่ม
เพาะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
     2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน มีความตระหนักเห็นความส าคัญของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.1 รางวัลและผลงานที่สถานศึกษาได้รับ 
   2.1.1 สถานศึกษาได้รับรางวัลวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธยอดเยี่ยม 
   2.1.2 สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
   2.1.3 สถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   2.1.4 สถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
2.2 ความร่วมมือจัดการศึกษา    
   2.2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ มีการประชุมชี้แจงนักเรียน นักศึกษา   ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ระดับประกาศนียบัตวิซาชีพชั้นสูง (ปวส) ในการคัดเลือกสถานประกอบการ 
และให้สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการรับเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน มีการ
ก าหนดครูและจัดท าแผนการออกนิเทศ เพ่ือติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่
สอน มีการจัดท าข้อมูลผู้ เรียนป็นรายบุคคล ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่ วม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีผลในการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริง สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ มีการ
ท าวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
   2.2.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ มีจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ รวมทั้งประสานความร่วมมือให้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาร่วมกัน ครูฝึกในสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการฝึก 



แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้ครูนิเทศของวิทยาลัยน าข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
   2.2.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้สร้างความเชื่อมั่นท าให้นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จ
การศึกษาออกไปแล้วมีงานท าและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ผู้ปกครองและชุมชนให้ความ
เชื่อมั่น และส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
   2.2.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้สร้างความเชื่อมันให้แก่สถานประกอบการ หน่วยงานส่วน
ราชการและองค์กรต่างๆ ในพ้ืน ในด้านความสามารถของนักเรียน นักศึกษา มีการขอความอนุเคราะห์ ความ
ร่วมมือ ในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาและนโยบายให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงได้ด าเนินการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
     3.1 จัดการศึกษาสอดคล้องกับการมีงานท า โดยมีการเรียน การสอน ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคีได้
ท าการส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
     3.2 จัดการศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 
     3.3 จัดการศึกษาโดยการขับเคลื่อนด้วยระบบการประกันคุณภาพแนวใหม่ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
     3.4 จัดการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มี
ความสนใจและแสดงความสามารถในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานภายนอกด าเนินการ  
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
     ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนให้มี
ความรู้ทักษะ ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
รู้จักท างานเป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
      โดยสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฎผลจากการเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ดังนั้นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และวิชาชีพดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ



จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
     วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้ได้รับรางวัล 
          2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
          3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกทางความสามารถท้ังด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
     วิธีการด าเนินงาน 
          1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง 
          2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ 
          3. ด าเนินการตามโครงการ 
          4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
     ผลการด าเนินงาน 
           องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการ
แข่งขันทักษะวิชีพของผู้เรียน 
     ประโยชน์ที่ได้รับ     
          1.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
          2. นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม 
          3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
          4. เพ่ือเป็นการเตรียมตัวให้ผู้เรียนมีทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งในระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดระดับภาค และระดับชาติต่อไป 

  



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่ส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 10/8 ซ.สุนทรภู่ 4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 
  โทรศัพท ์038026400  โทรสาร 038026401 
  E-mail a.batc108@gmail.com  Website http://a-batc.ac.th/ 
  ประวัติสถานศึกษา 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง ปี พ.ศ. 2555 ตั้งอยู่เลขท่ี 10/8 ซอย 
สุนทรภู่  4 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นสถานศึกษาด้านพณิชยการ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พุทธศักราช 2550 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555 บนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 
งาน 3.50 ตารางวา บริหารงานโดย นายปราโมทย์ กล้าหาญ (ผู้รับใบอนุญาต) และนางสุพรรณิกา ทิพพศรี   
กล้าหาญ (ผู้อ านวยการ)  
     ด้วยวิสัยทัศน์ของนายปราโมทย์ กล้าหาญ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
เยาวชนในพื้นท่ี ยังมุ่งเน้นเปิดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการท างาน มีระเบียบวินัย ตลอด
ถึงการพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตใจ เป็นผู้น าสังคม และมีหลักในการด าเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจได้ด าเนินงานภายใต้หลักการและกรอบการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษา ยึดหลักของส่วนรวม (สังคม) เป็นเกณฑ์ ตลอดเรื่องการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท า โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือโน้มน้าว
จิตใจ ให้ผู้เรียนมีจริยธรรมอันดีงาม มุ่งให้ผู้เรียนมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านความรู้ ความมีระเบียบวินัยและ
การพัฒนาคุณธรรมด้านจิตใจเพ่ือให้ ผู้เรียนมีศักยภาพในการท างานเป็นผู้น าสังคมและมีหลักในการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จ านวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้ผลิต
ผู้ส าเร็จ การศึกษาออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการในจังหวัด ระยอง 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ วิทยาลัยได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สภาพแวดล้อมสวยงาม และ



ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร พร้อมด้วยความเอาใจใส่ในระบบการเรียนการสอนของ
คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการศึกษาตามนโยบายของรัฐ โดย
เน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี ซึ่งอยู่ภายใต้ปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “ก้าวล้ าวิชาการ 
ประสานคุณธรรม มุ่งน าสู่สังคม” 
  การจัดการศึกษา 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียบริหารธุรกิจได้ท าการเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 
               1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
                1.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                1.1.2 สาขาวิชาการบัญชี 
                1.1.3 สาขาวิชาการตลาด 
               1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
                1.2.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   2.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
   2.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   2.1.3 สาขาวิชาการบัญชี 
  2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   2.2.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
  สภาพชุมชน 
       1. สภาพแวดล้อม  
        วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจตั้งอยู่ในชุมชนวังหว้า อ าเภอแกลง  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแก
ลงเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และห่าจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นระยะทาง
ประมาณ 48 กิโลเมตร  
     2. ข้อมูลสถานที ่
         2.1 พ้ืนที ่
             2.1.1 ขนาดพ้ืนที่ เนื้อที่ทั้งสิ้น 3 ไร่ 2 งาน 3.50 ตารางวา 
  สภาพเศรษฐกิจ 
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ทุเรียนมังคุด 
สับปะรด มันส าปะหลัง เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นยังยึดอาชีพประมงโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ าต าบลปาก
ประแสร์ ต าบลพังร าด ต าบลกร่ าและต าบลชากพง เป็นแหล่งท าการประมงขนาดใหญ่ของอ าเภอ มีเรือประมง



รวมประมาณ 237 ล า โดยท าการประมงในเขตทะเลอ่าวไทยและทะเลสากลถึงมหาสมุทรอินเดียสมาคมที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับอาชีพประมง จ านวน 3 สมาคม คือ สมาคมประมงปากน้ าประแส สมาคมประมงสุนทรภู่ 
และสมาคมประมงปากน้ าพังราดนอก จากการท าประมงน้ าลึกแล้ว ยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง เช่น การเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง โดยเฉพาะกุ้งกุลาด า ขาว มีผู้น ามาลงทุนเพาะเลี้ยงเป็นจ านวนมาก 
อ าเภอแกลงมีชายหาดแหลมแม่พิมพ์ที่ สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากในช่วง
วันหยุด จึงมีการท าธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 30 แห่ง และยังมี“ทุ่งโปรงทอง” ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 
  สภาพสังคม 
       สภาพสังคมส่วนใหญ่ เป็นสังคมที่ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น สวนผลไม้ การ ประมง การท านา
กุ้ง การเลี้ยงปลา การเลี้ยงปศุสัตว์ (ไข่ไก่/ไก่เนื้อ) ในด้านของอุตสาหกรรม เช่น การท า ผลิตภัณฑ์จากไม้
ยางพารา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่ที่มีชื่อเสียง เช่น หาดแหลมแม่พิมพ์ อุทยานแห่งชาติเขาชะ
เมา - เขาวง ทุ่งโปรงทอง เรือรบหลวงประแสร์ และสะพานรักษ์แสม ซึ่งเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลางถึงดี ประชากรส่วนใหญ่ของอ าเภอแกลงเป็นคนในพ้ืนที่มาแต่ดั้งเดิม 
สภาพสังคมมีความสงบสุข เอ้ือ อารีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีอัตลักษณ์ของตนเอง คือ ส าเนียงการพูด โดย
ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ าสืบต่อกันมา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์และวรรณคดีที่เป็น ที่รู้จักของคนทั่วไปสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา
สัมผัสกับประเพณีและวัฒนธรรมอัน ดีงาม 
2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 67 30 0 97 

ปวช.2 81 25 0 106 

ปวช.3 115 22 0 137 

รวม ปวช. 263 77 0 340 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 78 0 78 

ปวส.2 110 0 110 

รวม ปวส. 188 0 188 

   
 



ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 158 101 63.92 

ปวส.2 82 57 69.51 

รวม 240 158 65.83 

  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 133 86 64.66 

ปวส.2 138 96 69.57 

รวม 271 182 67.16 

  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้ ง ห ม ด
(คน) 

มี ใ บ ป ร ะ ก อ บ
วิชาชีพ(คน) 

ส อ น ต ร ง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

4 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

10 3 10 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 0 0 0 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 2 1 2 

เจ้าหน้าที ่ 2 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

4 - - 

รวม ครู 12 4 12 

รวมทั้งสิ้น 22 4 12 

   
 
 



ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 4 3 7 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 5 4 9 

  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 0 

อาคารวิทยบริการ 0 

อาคารอเนกประสงค ์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 3 

รวมทั้งสิ้น 5 

  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 8957124.00 

งบด าเนินงาน 1997824.84 

งบลงทุน 32475957.00 

งบเงินอุดหนุน 7259887.07 

งบรายจ่ายอื่น 2818879.50 

รวมทั้งสิ้น 53509672.41 



2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  ก้าวล้ าวิชาการ ประสานคุณธรรม มุ่งน าสู่สังคม 
  อัตลักษณ์ 
  ใฝ่เรียนรู้ มารยาทดี มีจิตสาธารณะ 
  เอกลักษณ ์
  สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้
เป็นการบริการสังคม ส่งเสริมนิยมไทย มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
  พันธกิจ 
  1.ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
4.บริหารจัดการ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น 
6.การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
  เป้าประสงค ์
  1.ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการศึกษาต่อ 
หรือมีงานท าหรือเป็นผู้ประกอบการได้ที่พึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน และผู้ใช้บริการ 
2.คณะครูได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.มีจ านวนรายวิชาที่พัฒนา หรือปรับปรุงร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ทันสมัยและตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
4.ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาในารอบรมพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
5.สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ปกครองที่
จะเข้ามาติดต่อ 



6.มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพผ่านการประเมินประกันคุณภาพ
ศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
7.มีบุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆ ยินดีให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
8.ผู้เรียน และชุมชนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
9.ครู บุคลากร และผู้เรียน สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และเทคโนโลยี และมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
10.สถานศึกษามีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์เทคโนโลยีจากครู บุคลากรและผู้เรียน ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
11.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีการสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพญีท้องถิ่น 
12.สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาผู้ บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นคนดี ความสามัคคี มีวินัย และมีความซื่อสัตย์ 
  ยุทธศาสตร์ 
  1. เพ่ิมคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ 
  1.เพ่ิมคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
3.พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.สรรหาและพัฒนาครูบุคคลทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5.พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6.พัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นระบบและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
7.ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีเหมาะสมสู่ชุมชน สังคมและสถานประกอบการ 
8.เสริมสร้างความรู้ด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ให้แก่ครู บุคลากรและ
ผู้เรียน 
9.สนับสนุนให้ครู บุคลากร และผู้เรียน ผลิตงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ อย่างตอเนื่อง 
10.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้นึกถึงความเป็นไทยผ่านกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น 
11.สนับสนุนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ให้เป็น รูปธรรม ผ่านกระบวนการการมีส่วมรวม 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 



รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคุณธรรมและวิทยาลัยอาชีวะวิถี
พุทธยอดเยี่ยม 

ร า ง วั ล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจได้รับใบเกียรติ
คุณรางวัลวิทยาลัยอาชีวะวิธีพุทธยอดเยี่ยม 

ร า ง วั ล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ย า ลั ย ร่ ว ม กั บ  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจเป็นศูนย์
ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

ร า ง วั ล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงแรงงาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหาธุรกิจ การแข่งขัน
โครงการต้นกล้านักประดิษฐ์พัฒนาแนวคิดและงาน
สร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ครั้งที่ 
3 

ร อ ง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุต
สากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธยอดเยี่ยม 
ร า ง วั ล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหา
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ร า ช วิ ท ย า ร่ ว ม กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลสถานที่ศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ร า ง วั ล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านั ก ง านคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ร า ง วั ล
อ่ืน ๆ 

ภาค คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
ได้รับเกียรติบัตร “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดี
ศรีอาชีวะ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
ให้มีคุณวุฒิแบดจ์ ระดับผู้น า (W.B) และ มีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โรงเรียน
เอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะและได้รับการ
คัดเลือกรับ รางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 
(Private school teacher Award 2019) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
ได้เข้าร่วมให้บริการในโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ การดูแลรักษคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
สนับสนุนปฏิบัติงานของโรงเรียนชุมขนวัด
ตะเคียนงามสมควรได้รับการยกย่องให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
ได้ร่วมให้บริการในโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การท าบัญชีเบื้องต้นซึ่งตอบสนอง
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียนวัดสุขไพรวัน สมควรได้รับ
การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนสุชไพรวัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจได้ร่วม
ให้บริการตามโครงการบริการวิชาการและวิชา
ชัพ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือบริการดูแล
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลกองดิน 
สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานเทศต าบลบกองดิน 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
เข้าร่วมให้บริการในโครงการบริการและวิชาชีพ 
ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งควายกิน 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
ได้ผ่านการอบรมครูฝึก ครูนิเทศ หลักสูตรการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษา 
ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน  
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นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โรงเรียน
เอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะและได้รับการ
คัดเลือกรับ ราววัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 
(Private school teacher Award 2019) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ  
ได้เข้าร่วมให้บริการในโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ การท า Presentation ด้วย
โปรแกรม Microsoft power point เพ่ือสร้าง
งาน VDO เพ่ือสนุบสนุนการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สมควรได้รับการ
ยกย่อง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง 

นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ  
ได้เข้าร่วมบริการในโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การท าบัญชีเบื้องต้นซึ่งตอนตอบสนอง
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียนสุขไพรวัน สมควรได้รับ
การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนสุขไพรวัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ  
เป็นครูผู้เสียสละ มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 
บ าเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพ่ือการศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 5 

นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ  
เกียรติบัตร “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีศรี
อาชีวะ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพีรภัตร์ วรรณศิริ  
ในกิจกรรมบ่มนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา 
ประจ าปี 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

นายวรวุฒ ิแสงจันทร์  
ได้เข้าร่วมน าเสนอ แสดงผลงานสถานศึกษา
คุณธรรมและโครงการคุณธรรมนักเรียนนักศึกษา

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 
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ในงานประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษาและแสดงผลงานโครงงาน
คุณธรรม 

ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาค 

นายวุฒิพงศ์ เมตตา  
ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน การ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนาราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศันสนีย์ แก้วเกตุ  
ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นางสาวศันสนีย์ แก้วเกตุ  
ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน การ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนาราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุนันธิน ีล่อเฮง  
ได้เข้าร่วมให้บริการในโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ การท า Presentation ด้วย
โปรแกรม Microsoft power point เพ่ือสร้าง
งาน VDO เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สมควรได้รับการ
ยกย่อง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง 

นางสาวสุนันธิน ีล่อเฮง  
เป็นครูผู้เสียสละ มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 
บ าเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพ่ือการศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 5 

นางสาวสุนันธิน ีล่อเฮง  
ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครด้านการยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
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นางสาวสุนันธิน ีล่อเฮง  
เกียรติบัตร “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีศรี
อาชีวะ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายชัชชัย ขวัญอ่อน  
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
งานวิจัยชั้นเรียน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

นายชัชชัย ขวัญอ่อน  
ได้เข้าร่วมโครงการ อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 
วิถีพุทธ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายชัชชัย ขวัญอ่อน  
เข้าร่วมให้บริการโครงการบริการและวิชาชีพ 
ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักเทศบาลต าบลทุ่งควายกิน  

นายชัชชัย ขวัญอ่อน  
ได้ส าเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความพฤตินักเรียน
และนักศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายชัชชัย ขวัญอ่อน  
เกียรติบัตร “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีศรี
อาชีวะ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธรรมรัตน์ พึ่งกิจ  
ได้เข้าร่วมให้บริการในโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ การท าบัญชีเบื้องต้นซึ่งตอบสนอง
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียนสุขไพรวัน สมควรได้รับ
การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนสุขไพรวัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

นายธรรมรัตน์ พึ่งกิจ  
ได้เข้าร่วมให้บริการในโครงการบริการวิชาการ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด โรงเรียนวัดคลองป่าไม้ 
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และวิชาชีพ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนคลองป่าไม้ 

นายธรรมรัตน์ พึ่งกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจได้เข้า
ร่วมบริการตามโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือบริการ
ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลกองดิน 
สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานเทศบาลกองดิน 

นายธรรมรัตน์ พึ่งกิจ  
เข้าร่วมให้บริการโครงการบริการและวิชาชีพ 
ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักเทศบาลต าบลทุ่งควายกิน 

นายธรรมรัตน์ พ่ึงกิจ  
เกียรติบัตร “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีศรี
อาชีวะ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธรรมรัตน์ พึ่งกิจ  
ได้เข้าร่วมให้บริการในโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนชุมชน
ตะเคียนงาม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนชุมขนวัดตะเคียนงาม อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง  

นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ  
ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  

นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้ผ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดท าแผนการฝึกอาชีพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ  
เกียรติบัตร “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีศรี
อาชีวะ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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นางสาวธันยนันท์ เครือประเสริฐ  
ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน การ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนาราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธันยนันท์ เครือประเสริฐ  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการ
โครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจ าปี 
2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งขา
ติ (วช.) 

นางสาวนฤมล นิคมสวรรค์  
ให้มีคุณวุฒิแบดจ์ ระดับผู้น า (W.B) และ มีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการมอบหนังสือส าคัญ
การแต่งตั้ง 

นางสาวนฤมล นิคมสวรรค์  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โรงเรียน
เอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะและได้รับการ
คัดเลือกรับ รางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 
(private school teacher Award 2019) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนฤมล นิคมสวรรค์  
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประ
กรอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

นางสาวนฤมล นิคมสวรรค์  
เป็นครูผู้เสียสละ มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 
บ าเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพ่ือการศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 5 

นางสาวนฤมล นิคมสวรรค์  
เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถาบันเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ระยอง เขต 2 และ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 

นายปุณณวิช ปุณโณทก  
เป็นที่ปรึกษา ผลงาน พัฒนาสื่อการเรียนการ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สอนชุดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี 
Augmented reality สิ่งประดิษฐ์ด้านประกอบ
อาชีพ 

นายปุณณวิช ปุณโณทก  
เป็นที่ปรึกษา ผลงาน สื่อการเรียนการสอน
ภาษาจีนเบื้องต้นโดยโปรแกรม Adobe 
Flash สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านประกอบอาชีพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายปุณณวิช ปุณโณทก  
ได้เข้าร่วมโครงการ อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 
วิถีพุทธ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายปุณณวิช ปุณโณทก  
ได้เข้าร่วมน าเสนอ แสดงผลงานสถานศึกษา
คุณธรรมและโครงการคุณธรรมนักเรียนนักศึกษา
ในงานประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษาและแสดงผลงานโครงงาน
คุณธรรม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาค 

นายปุณณวิช ปุณโณทก  
ในกิจกรรมบ่มนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา 
ประจ าปี 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นางสาวพิมพร โสภา  
ได้เข้าร่วมบริการในโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การท าบัญชีเบื้องต้นซึ่งตอนตอบสนอง
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียนสุขไพรวัน สมควรได้รับ
การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
โรงเรียนสุขไพรวัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

นางสาวพิมพร โสภา  
เกียรติบัตร “ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีอาชีวะ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

   



รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
รางวัล"ครูดีศรีอาชีวะ"ประจ าปี 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นายปราโมทย์ กล้าหาญ  
รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private 
School Teacher Award) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ  
รางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ"ประจ าปี 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ  
รางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private 
School Teacher Award) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายชัชชัย ขวัญอ่อน  
รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2562 ภาคกลาง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอรณา สุวรรณกิจ  
รางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น"ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ  
รางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น" ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าที่ร้อยตรีธรรมรัตน์ พึ่งกิจ  
รางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น" ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ  
รางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น"ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวพิมพร โสภา  
รางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น"ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายชัชชัย ขวัญอ่อน  
รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ดีการ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 12 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ  
รางวัลครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวพิมพร โสภา  
รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 12 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธรรมรัตน์ พึ่งกิจ  
รางวัลชมเชยการประกวดวิจัย
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจ าปี 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 

นางสาวอรณา สุวรรณกิจ  
รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 12 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศุภวริษฐ์ วรรณศิริ  
รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 12 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนฤมล นิคมสวรรค์  
รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 12 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวแพรพลอย รัตนิจิตร  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายศุภณัฐ ทรัพย์ทวีขจร  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash Cs6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายศดาวุธ เผือกพิบูลย์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash Cs6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายวรากร ปรางจันทร์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวศศิมา เกษมพิณ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายฐิติพงศ์ มนต์ประสิทธิ์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash Cs6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายอัครพล อันฐาเชษ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash Cs6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสิดาพร เที่ยงแท้  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ 
(Home Page) 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายวีรพล นาคนวล  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash Cs6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายไพศาล ถาวรสมุทร  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการเขียน
โปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft visual 
basic 2010) 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวปาริชาติ นิสัยซื่อ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะ 
Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวพรทิพย์ กอบพงศ์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะ 
Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายศักดิ์สิทธิ์ พัดขุน  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายเสกสรรค์ สงค์แจ้งใหญ่  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายณัฐพล รุ่งเนียม  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวยลดา ยินดี  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายปฏิภาณ มณทกานติ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวนฤมล เติมต่อ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวจิราวรรณ งามสม  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายพิริยะ แสงรา  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายสิทธินนท์ ธรรมเจริญ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวมัณฑิตา พรชัยกุล  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวฟ้าอรุณ ดีมาก  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด
ร้องเพลงสากล 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวกนกพร ชัยวงศ์  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวฌัชชา สุขบุญเรือน  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายณัฐพงศ์ วนิชธัญญาทรัพย์  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนาคม สรรเสริญ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวธนพร อ าไพจิตร  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวธัญกร เรืองศรี  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวภวาดี เงางาม  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวรุ่งรุจี นิสัยมั่น  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวพิมพร งามสม  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายสุริยะ ทองดีเลิศ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายพุฒิพงศ์ มามีไชย  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวจิราพร ทัตประคอง  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวมาริสา ปานผา  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะ 
Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกฤษฎา สกุลชาติ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access 
2013 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวณัฐมน พูลสวัสดิ์  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access 
2013 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายธีรวัฒน์ สงวนปัทมาวัลย์  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ 
(Home Page) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายรัชพงศ์ บูรณะ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวธัญจิตรา แซ่คู  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายมงคล สิ้นเคราะห์  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ 
(Home Page) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายไตรภูมิ หอมจ าปา  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
ติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายชยากร ตากมัจฉา  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายตุรงค์ มั่งคั่ง  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator Cs6 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นายปรีดา ยมนา  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator Cs6 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวนัทมน กล้าหาญ  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
บัญชี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวภนิดา แก้ววงษา  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
บัญชี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวรัชนก ทองมนต์  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
บัญชี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวภิรมย์ ตั้งเจตนาภิรมย์  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวมณีรัตน์ ศรีนาวา  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวชุติกาญจน์ แก้วลา  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวปวีณา ศรีมันตะ  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวชญานิษฐ์ ค ามูล  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การ
ประกวดมารยาทไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายต้นตะวัน ดวงแก้ว  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การ
ประกวดมารยาทไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวพิมลพรรณ ฝ่ายสงฆ์  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การ
ประกวดมารยาทไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาวภัสสร ล่อเฮง  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การ
ประกวดมารยาทไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศิริลักษณ์ เทียบที  
เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE 
NUMBER ONE CAMP 23 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวศศิมา เกษมพิณ  
รางวัล ชมเชยระดับเหรียญทองแดงการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นายปรเมศร์ เนื่องจ านงค์  
รางวัล ชมเชยระดับเหรียญทองแดงการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นายพุฒิพงศ์ มามีไชย  
รางวัล ชมเชยระดับเหรียญทองแดงการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นางสาวสิดาพร เที่ยงแท้  
รางวัล ชมเชยระดับเหรียญทองแดงการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอารดา หัสกุณณี  
รางวัล ชมเชยระดับเหรียญทองแดงการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นายจรายุทธ เล็กรัตน์  
รางวัลเหรียญทอง ทักษะคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายณัฐดนัย ร่วมใจ  
รางวัลเหรียญชมเชย ทักษะคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธนาธิป ทองสอาด  
รางวัลเหรียญชมเชยทักษะคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธนาธิป ทองสอาด  
รางวัลเหรียญชมเชยทักษะคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวสุชาดา ปลื้มใจ  
รางวัลเหรียญเงินทักษะโปรแกรม
ฐานข้อมูล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียนนักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายภราดร แก้วระกา  
รางวัลเหรียญทองแดงทักษะการสร้าง
เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายนิรมิต แก้วสุโพธิ์  
รางวัลเหรียญชมเชยทักษะการสร้าง

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวชญานิษฐ์ ค ามูล  
รางวัลเหรียญชมเชยทักษะโปรแกรม
กราฟิก การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสหรัฐ สุขส าราญ  
รางวัลเหรียญชมเชยทักษะโปรแกรม
กราฟิก การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายณัฐพงศ์ดารากร ณ อยุธยา  
รางวัลเหรียญทองทักษะประยุกต์ใช้
โปรแกรมสื่อประสม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาววราภรณ์ สุทธิสถิตย์  
รางวัลเหรียญทองทักษะประยุกต์ใช้
โปรแกรมสื่อประสม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายปรีดา ยมนา  
รางวัลเหรียญทองทักษะประยุกต์ใช้
โปรแกรมสื่อประสม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายปฏิพล โชตินคร  
รางวัลเหรียญทองทักษะโปรแกรม
มัลติมีเดีย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายศรัณย์ สุขสุวรรณ  
รางวัลเหรียญทองทักษะโปรแกรม
มัลติมีเดีย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธราดล คุ้มมาลวง  
รางวัลเหรียญทองทักษะโปรแกรม
มัลติมีเดีย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวรุ้งไพริน ฉายาชวลิต  
รางวัลเหรียญทองแดงทักษะองค์ประกอบ
ศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
รางวัลเหรียญทองแดงทักษะองค์ประกอบศิลป์
ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวศิริลักษ์ เทียบที  
รางวัลเหรียญทองทักษะการใช้โปรแกรม
ออกแบบงาน 3D Animation ด้วย
โปรแกรม SketchUp Pro2015 การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวสิริยากร โจมภาค  
รางวัลเหรียญทองทักษะการใช้โปรแกรม
ออกแบบงาน 3D Animation ด้วย
โปรแกรม SketchUp Pro2015 การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายจรส ยั่งยืน  
รางวัลเหรียญทองทักษะเทคนิคการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายฐิติพงศ์ มนต์ประสิทธิ  
รางวัลเหรียญทองแดงทักษะเทคนิคการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายพงษ์พัฒน์ มุ่งต่อกิจ  
รางวัลเหรียญทองแดงทักษะการประกอบ
คอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสิดาพร เที่ยงแท้  
รางวัลเหรียญเงินทักษะคอมพิวเตอร์และ
สนเทศในงานธุรกิจ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายณัฐกิตติ์ คชอาภรณ์  
รางวัลเหรียญทองแดงทักษะคอมพิวเตอร์
และสนเทศในงานธุรกิจ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวนวดี สันตติพงศ์  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวประสิตา วงศ์อยู่  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวณัฐนิชา แนมนิล  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายภูริวัช ชวนชื่น  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการ
เรียนรู้การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวณภัทร บุญไม่เศร้า  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการ
เรียนรู้การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาววิสา พิมพ์เงิน  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการ

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เรียนรู้การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาววรรณภา กลิ่นเจริญ  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการ
เรียนรู้การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวแพรพลอย รัตนวิจิตร  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการ
เรียนรู้การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวสมิตา โสการัตน์  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการ
เรียนรู้การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวชนากานต์ เสาวคนธ์  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการ
เรียนรู้การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวฐิติพร กองค าแสน  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการ
เรียนรู้การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวสุมิตรา สุขกะจะ  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการ
เรียนรู้การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายมินทร์ธาดา ลิขิต  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดสื่อการ
เรียนรู้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพีรพัฒน์ นามวงศ์  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดสื่อการ
เรียนรู้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายประธาน แสงชัน  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดสื่อการ
เรียนรู้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายพุฒิพงศ์ มามีไชย  
รางวัลเหรียญชมเชยการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายศรายุทธ เผือกพิบูลย์  
รางวัลเหรียญชมเชยการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายนันทวัฒน์ สังฆเวช  
รางวัลเหรียญชมเชยการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายพงศกร อ่านพินิจ  
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายเจษฏากร องอาจ  
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวสิราวรรณ สนิทน้อย  
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

มารยาทไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวสุทัตตา บ ารุง  
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวธิติมา จันทิพย์  
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวมินตรา โพธิ์ชา  
รางวัลเหรียญทองการประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวณัฏฐณิชา ค าภาไพ  
รางวัลเหรียญทองการประกวดการกล่าว
สุนทรพจน์ภาไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวปาริชาติ นิสสัยซื่อ  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดเต้น/แดน
เซอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวนิภาพร วินทะไชย์  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดเต้น/แดน
เซอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวพรหมพร พรมงาม  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดเต้น/แดน
เซอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศุนิษา ขวัญเมือง  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดเต้น/แดน
เซอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาววนิดา จันทนาตาล  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดเต้น/แดน
เซอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวลลิตา ทิพย์รัตน์  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดเต้น/แดน
เซอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวกัญณิกา คงจิตร  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดเต้น/แดน
เซอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวปาณิศา ทับประทุม  
รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวฟ้าอรุณ ดีมาก  
รางวัลเหรียญทองการประกวดร้องเพลง
สากล การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวกันติชา มะลิชาติ  
รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดการพุด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายจิรโชต ิมณีเลิศ  
รางวัลเหรียญเงินการประกวด Beauty 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

Queen การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 10 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 



มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 



มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
คร ูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการสถานศึกษาคุณธรรม 

   สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและนโยบายของหน่วยงานตน
สังกัดมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 
ดังนี้ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 ด้านการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 

  สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน มีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” จัดให้มีกลุ่มจัดท ากิจกรรม/
โครงการคุณธรรม จริยธรรม มีการนิเทศเสริมแรงและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  



ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมิน ร้อยละ 93.33 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
          2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวนผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตาม
ระดับ ประเภทวิชา สาชาวิชาสาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมิน ร้อยละ 67.09 ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อีกทั้งสถานศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ สามารถ
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  



          2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเกท
วิชา สาขาวิชา สาชางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  
          2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง 
ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความชื่อสัตย์ และการ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  
          3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ ศึกษาต่อ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมิน ร้อยละ 82.72 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  
  สถานศึกษาได้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา โดยมีระบบการดูแลผู้เรียนระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม และผู้เรียนมีผลงานรางวัลระดับชาติ ในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ และผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ส่งผลให้การมีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  สถานศึกษาควรเพ่ิมการพัฒนากิจกรรมศูนย์บ่มเพาะให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด เพ่ือให้มีผลการประเมินในระดับสูงขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บ่มเพาะในด้านต่างๆ เพ่ือให้งานของศูนย์บ่มเพาะ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 



  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบสถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบมีการส่งเสริมให้สาชาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐ าน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
          2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติมสถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบมี
การส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
          2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21  
          3. การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
          4. การบริหารจัดการชั้นเรียน ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้าน
อ่ืนๆ  
          5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมา



ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม 
ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
          6. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนกรสอนในชั้นเรียนสถานศึกษาพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี
ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
          2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  
          3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการสื่อสารรวมทั้ง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการใน
สถานศึกษา  
          4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่ มี
ความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการคันคว้าหา
ความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีผลการประเมิน 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
          5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาสถานศึกษามีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิด
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ



ทวิภาคีขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2) จุดเด่น  
  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ทุกการศึกษา ส่งผลให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีวนเกี่ยวข้อง ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตามสาขาที่สอน 
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี มี
ระบบดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จกาศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด มีการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ใช้หลักการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการ 
และมีการพัฒนาอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนเสมอ 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้มากข้ึน 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  - 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ใน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
          2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
          3. การบริการชุมชนและจิตอาสา สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการ
วิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 



4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
ผลงานของผู้เรียนด้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 
  2) จุดเด่น  
  สถานศึกษามีการบริหารแบบส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่ง เสริมให้ครู 
บุคลากร นักเรียนนักศึกษา พัฒนาตนเองสม่ าเสมอ และมีการให้บริการชุมชนและจิตอาสา มีการระดม
ทรัพยากรทุกๆ ด้าน และมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดันวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพ่ือให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในริชาชีพได้มากขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  จัดกิจกรมส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ และมีจิตอาสา 

  



ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

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

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 109 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
115 

94.78 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 1 3 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 11 



ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

44.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
95 

95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
  



5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 3 6 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 81 



ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
85 

95.29 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 



ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  



ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 89.79 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 94.78 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 44 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 92.2 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 95.29 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.40 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
  



ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพ่ิมเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  6.1 มาตรฐานที่ 4 การจัดการสถานศึกษาคุณธรรม 
6.1.1 ด้านการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัดการ
สถานศึกษาคุณธรรมด้านการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน มีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” จัดให้มีกลุ่มจัดท ากิจกรรม/
โครงการคุณธรรม จริยธรรม มีการนิเทศเสริมแรงและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2) จุดเด่น  
  สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวสถานศึกษาคุณธรรม โดยได้รับรางวัลวิทยาลัยอาชีวะ
วิถีพุทธยอดเยี่ยม ซึ่งผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญนี้สู่การปฏิบัติต่อคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  1. สถานศึกษาควรสร้างการมีส่วนร่วมของคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้มากข้ึน 
          2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาทักษะชีวิตในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  - 

  



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. วิทยาลัยพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละ
สาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์
ที่ก าหนด แผนงาน/โครงการ 1. โครงการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 2. โครงการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา 3. โครงการการสอบ V-
net 4. โครงการสอนเสริมเพ่ิมประสบการณ์ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มีการพัฒนาด้านทักษะ
วิชาชีพตามสาขาวิชา และผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร เป็นที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2. 
โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
นักเรียน นักศึกษา 3. โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน  



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน แผนงาน/โครงการ 1. 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2. 
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
3. โครงการธรรมะสัญจร 4. โครงการ To Be 
Number One 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2. โครงการ
ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 3. 
โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมี
จ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ แผนงาน/โครงการ 1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2. โครงการ
หลักสูตรระยะสั้น 3. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง ของครู และบุคลากร 4. 
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมครูและบุคลากร 5. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยการท าวิจัย  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน/โครงการ 1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2. โครงการปรับปรุงงาน
อาคารสถานที่ 3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 4. 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ 5. โครงการซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์  
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2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน แผนงาน/โครงการ 1. 
เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้วิชาการและ
วิชาชีพ 2. เชิญผู้เชี่ยวชาญ ภมูิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3. โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนงาน/โครงการ 1. เชิญวิทยากรภายนอก
ให้ความรู้วิชาการและวิชาชีพ 2. เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 3. โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชน  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
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ศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
แผนงาน/โครงการ 1. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมครูและ
บุคลากร 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการท าวิจัย 
3. โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
นักเรียน นักศึกษา  

มาตรฐานที่ 4 การจัดการสถานศึกษาคุณธรรม 

4.1 ด้านการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 1. วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
แก่ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากรใน
สถานศึกษา และนักเรียน-นักศึกษาทุกกลุ่ม
อย่างยั่งยืน ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างครูและผู้เรียน รวมถึงสนับสนุนการ
เสริมสร้างเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และอุดมการณ์
ของครู เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี โดย
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของครู การสร้างเสริมคุณธรรมใน
สถานศึกษา และเป็นต้นแบบที่ดีงามของ
ผู้เรียน อีกท้ังเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่
พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใช้
โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็น
เครือ่งมือในการเรียนรู้ความดีงามจากการลง
มือปฏิบัติจริง และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
กิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจของผู้เรียนเพื่อ
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 
ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
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เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป้าหมายการสร้างคนดีให้
บ้านเมือง รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษา ให้
เป็นสถานศึกษาคุณธรรมตามระดับให้
ประสบความส าเร็จ แผนงาน/โครงการ 1. 
โครงงานคุณธรรม - กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน 
- กิจกรรมเพลงมาแถวเกิด - กิจกรรมพ้ืนที่นี้
ข้าจอง 2. โครงการจิตอาสาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 3. โครงการบริจาคโลหิต 4. 
โครงการธรรมะสัญจร 5. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 6. โครงการลูกเสือวิสามัญ 

 


