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ค าน า 
 ตามความในมาตรา 5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ก าหนดไวใ้นมาตรา  47  ใหส้ถานศกึษาจดัให้
มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสงักดัและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา
และการรองรบัการประเมนิภายนอก 
 การประกนัคุณภาพการศกึษาจงึเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศกึษาเพราะเป็น
ระบบที่สร้างความมัน่ใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีความรู้  ความสามารถ  มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลกัสูตรก าหนดและสงัคม
ตอ้งการ 
 รายงานประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศกึษา 2559  ฉบบันี้จดัท าขึน้เพื่อรายงานผลการ
ประเมนิตนเองตามระบบการประกนัคุณภาพภายในของวทิยาลยัฯ ตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา(สอศ.) 
พ.ศ. 2559   เพื่อการประกนัคุณภาพการสอนและการส่งเสรมิผู้เรยีนด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานรายบุคคลที่วทิยาลยัฯก าหนด  จะส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจดัการของสาขาวิชาและ
วทิยาลยัฯ ต่อไป 
 ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอื รวมถงึร่วม
แรงร่วมใจสร้างสรรค์และพัฒนาวิทยาลัยฯ จนท าให้การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพบรรลุผลดงันโยบายทีก่ าหนดไว ้
 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                                                                                              มถิุนายน 2559 
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    4.4   มาตรฐานที ่4   ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน     74 
5. สรุปผลการประเมนิและแนวทางการพฒันาสถานศกึษา      78 
    5.1   สรุปผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา   
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ภาคผนวก 
 

• คณะกรรมการบรหิารใหค้วามเหน็ชอบรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 
• รายชือ่คณะกรรมการ 
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1. บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

ผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สูง พ.ศ.2559 
ตวับ่งชี ้ 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลีย่ 

มาตรฐานที ่
1 5 5     10 5 
2 5 5 5 5 5 5 30 5 
3 5 5 4 5   19 4.75 
4 5 5     10 5 

รวม 20 20 9 10 5 5 69 4.92 

 
สรปุผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดบัตวับง่ช้ี 

1.1.1 ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ดมีาก”   จ านวน       12          ตวับ่งชี ้

 1.1.2 ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ด”ี    จ านวน        1           ตวับ่งชี ้

 1.1.3 จ านวนตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “พอใช”้  จ านวน        0           ตวับ่งชี ้

 1.1.4 จ านวนตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรุง"  จ านวน        0           ตวั

บ่งชี ้  1.1.5 ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน”  จ านวน        0          

ตวับ่งชี ้

1.2 จุดเด่น (การปฏบิตัิของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกนัคุณภาพภายในการ
อาชวีศกึษาทีส่ง่ผลใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนด) 

1. สถานศกึษามขีอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษาจ าแนกเป็น ผูท้ีไ่ดง้านท าในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาต่อ

และประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งในหนึ่งปี  รอ้ยละ 94.56  ของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา  มี

การส ารวจความพงึพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาเป็นรายบุคคลและไดร้บัขอ้มูลตอบกลบัรอ้ย

ละ ๘๔.๖๑  จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผูส้ าเรจ็การศกึษาไปท างานจากสถานศกึษาที่ผูส้ าเรจ็

การศกึษาไปศกึษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผูร้บับรกิาร จากการประกอบอาชพี

อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา และมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ

ผู้ส าเรจ็การศกึษาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ทัว่ไปและดา้นสมรรถนะวชิาชพี รอ้ยละ 91.66 2. นกัศกึษาระดบั ปวส. มจี านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาสงู
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มาก โดยมคีา่คะแนนที ่5 คะแนน ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก     

      3. สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทาง

สถานศกึษาคุณธรรม  โดยเริม่ตัง้แต่จดัใหม้กีารอบรมคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีใหแ้ก่

ครผููส้อน บุคลากรและนกัศกึษาทุกชัน้ปี  อกีทัง้วทิยาลัยยงัเคร่งครดัในเรื่องรกัษาระเบยีบวนิยั  การตรง

ต่อเวลา  ไม่ขาดเรยีนและมาสายโดยไม่มเีหตุจ าเป็น และในวนัส าคญัทางศาสนา  สถานศกึษาไดม้กีาร

พานักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมและฟังพระเทศน์อบรมสัง่สอน  ได้แก่  วนัเขา้พรรษา  วนัขึน้ปีใหม่  เป็น

ตน้         4. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามี

ความรู้ความเขา้ใจในนโยบายส าคญัที่หน่วยงานต้นสงักดัมอบหมาย สามารถสื่อสารให้ ผู้บรหิาร คร ู

บุคลากรทางการศกึษา ผูเ้รยีน รวมทัง้ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ทัง้ภาครฐัและเอกชนได้รูแ้ละเขา้ใจในนโยบาย ครู บุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีนร่วมกนัก าหนด

แผนงานโครงการ กจิกรรมและเป้าหมาย เพือ่ใหน้โยบายประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย ไดม้กีารตดิตาม 

ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนงานโครงการ กจิกรรมและเป้าหมายที่ก าหนด มกีารประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามเป้าหมาย และก าหนดแผนพฒันาต่อไป      5. 

สถานศกึษามกีารส่งเสรมิ สนับสนุน ดูแลใหม้จี านวนครูและบุคลากรการศกึษาทัง้หมดเทยีบกบัจ านวน

ผูเ้รยีนทัง้หมดตามเกณฑม์าตรฐาน ครไูม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ไดศ้กึษาฝึกอบรม ประชุมวชิาการศกึษาดู

งานด้านวชิาการหรอืวชิาชพีที่ตรงหรอืสมัพนัธ์กบัรายวชิาทีส่อนไม่น้อยกว่า  10 ชัว่โมงต่อปี  โดยมคี่า

คะแนนทีร่ะดบัดมีาก          

  6. สถานศกึษามแีผนปฏิบตัิงานประจ าปี มกีารจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ

แผนงานโครงการ กจิกรรมต่างๆ  มดีา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์ และสือ่ส าหรบัการเรยีนการสอน มรีายจ่ายใน

การส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้ความสามารถไปบรกิารวชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อชุมชน มี

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าการประกวดการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ รวมทัง้จดักิจกรรมด้านการรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการด ารงตนตามปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง โดยมคีา่คะแนนอยูใ่นระดบั ดมีาก     7 . 

สถานศกึษามกีารก ากบั ดแูลการใชอ้าคารสถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร โรงฝึกงานศูนยว์ทิยบรกิาร

และอื่น ๆ ให้มสีภาพที่พรอ้มใช้งาน  มกีารจดัหา การใช้ การบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ที่เหมาะสมเพยีงพอ

และมคีวามปลอดภยัในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน มกีารน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการ

บรหิารจดัการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสทิธภิาพ   ส่งเสรมิให้

ผู้บรหิาร ครูบุคลากรทางการศกึษาและผู้เรยีนสามารถใช้ประโยชน์จากการบรหิารจดัการฐานขอ้มูล
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สารสนเทศ อย่างมคีุณภาพโดยมคีา่คะแนนอยูใ่นระดบั ดมีาก     

    8. สถานศึกษ ามีจ านวนบุ คคล ชุมชน  สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานทีร่่วมมอืดา้นการฝึกประสบการณ์วชิาชพี และด้านการศกึษาดูงานของผูเ้รยีน

       9. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการ

ประสานความร่วมมอืกบับุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ

ระดมทรพัยากรในดา้นการบรหิารการศกึษา      10. วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการ

ลานนา จดัใหม้กีารส ารวจขอ้มูลในการพฒันารายวชิา อบรมการจดัท าแผนสมรรถนะ (Project-Based 

Learning : PjBL)  และการอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาดว้ยนวตักรรม

การเรยีนรูแ้ละศาสตรก์ารสอนแนวใหม่ ท าใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง    

         1 1 . ส ถ า น ศึ ก ษ ามี ก า ร

ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดูแลให้ครูทุกคนจดัท าโครงการสอน แผนการจดัการเรยีนรู้รายวชิาโดยเน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคญัที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ

คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก

รายวชิาทีส่อน  ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนจดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา และมกีาร

บนัทกึหลงัการสอน ก ากบัดูแลใหค้รูทุกคนน าผลจากการวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนตามสภาพ

จรงิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน ก ากบัดแูลใหม้กีารนิเทศการจดัการเรยีนการสอนของครทูุกคน และก ากบั

ดแูลใหค้รทูุกคนแกไ้ขปัญหา พฒันาการเรยีนการสอนรายวชิาโดยการศกึษาหรอืการวจิยั  

   12. วทิยาลยัได้สนับสนุน ส่งเสรมิ ให้นักศึกษามีการจดักิจกรรมทัง้ 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม  ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดา้น

การกฬีาและนันทนาการ ด้านการส่งเสรมิการด ารงตนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ด้านการใช้

ความรู ้ความสามารถ ท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการบรกิารวชิาการ วชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อ

ชุมชน สงัคม ท าใหน้กัศกึษาทุกคนสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมครบทัง้ 5 ดา้น    

       13. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา และจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษาโดยการมสี่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศกึษา ผู้เรียน ชุมชุน สถานประกอบการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา

ของสถานศกึษา ได้จัดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและจดัให้มกีารประเมนิคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา รวมทัง้ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิ

คุณภาพภายในและได้จดัให้มกีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมนิคุณภาพ
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ภายในและผลการประเมนิคุณภาพภายนอก       

 14. สถานศกึษามรีอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษาเทยีบกบัจ านวนผูเ้ขา้เรยีน  ระดบัคุณภาพในการ

ด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานต้น ระดบัคุณภาพในด้านการจดัการด้านบุคลากร ระดบั

คุณภาพในการบรหิารจดัการด้านการเงนิ ระดบัคุณภาพในการบรหิารจดัการด้านอาคารสถานที่ ด้าน

ครุภณัฑ์ และด้านฐานขอ้มูลสารสนเทศ ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมอืเพื่อการบรหิารจดั

การศกึษา ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา ระดบัคุณภาพในการพฒันารายวชิาหรอื

กลุ่มวชิา ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสูตรและระดบัคุณภาพในการด าเนินการประกนั

คุณภาพภายในสงักดัอยูใ่นระดบั ดมีาก  และมรีะดบัคุณภาพในการจดัการศกึษาอยูใ่นระดบั ด ี

  

1.3 จดุท่ีควรพฒันา (การปฏบิตัขิองสถานศกึษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกนัคุณภาพภายใน
การอาชวีศกึษาทีส่ง่ผลใหไ้ม่บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนด) 

1. การศกึษาระบบทวภิาค ี        

 2. การบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม    

  3.การเชญิผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวุฒหิรอืวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษาเพื่อ

เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนมากขึน้        

  4. สือ่การสอนทีท่นัสมยั กา้วทนัเทคโนโลย ี     

   5. การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดท าโครงการนวัตกรรมและ

สิง่ประดษิฐ ์    

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพฒันาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืพฒันา
คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายในการอาชวีศกึษา) 
 1. ด าเนินการวางแผนและด าเนินการจดัการศกึษาระบบทวภิาค ีตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยเริม่จดัการศกึษาระบบทวภิาคใีนแต่ละสาขางานตามล าดบั 

2. ควรเขา้ร่วมโครงการสถานศกึษาคุณธรรม 
3. ควรเชญิผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒหิรอืวทิยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ก่นักศกึษาเพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพในการเรยีนมากขึน้    
4. จดังบประมาณสนบัสนุนใหค้รผููส้อนทุกคนไดจ้ดัท าสือ่การสอนทีท่นัสมยั กา้วทนัเทคโนโลย ี 
5. พฒันาให้ผู้เรียนได้จดัท าโครงการนวตักรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั น าไปสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการใหม่ (Start up) 
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2. สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลเก่ียวกบัสถานศึกษา 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ตัง้อยู่เลขที่ 98/12  หมู่ที่ 2  ถนนโพธาราม  ต าบล
ชา้งเผอืก  อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  50300  โทรศพัท์  053-210057 – 8  โทรสาร  053-225181  
Website : www.lcc.ac.th     E – mail : lanna.ac1 9 8 5@hotmail.com  เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 1  สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

 
ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
สภาพชุมชนรอบบรเิวณวทิยาลยัฯ มอีาณาเขตตดิกบัวดัเจด็ยอด  จงัหวดัเชยีงใหม่  และอยู่ใกล้

กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (เจด็ยอด) ภาคพายพั เชยีงใหม่
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2.2 ข้อมูลปัจจบุนัของสถานศึกษา 
2.2.1 แผนภมิูการบริหารของสถานศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงาน 
  วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

นางสาวกุลวดี  เกียรติไชยากร 
ผูร้บัใบอนญุาต 

ดร.วัชระ  ตันตรานนท ์

ผูจ้ดัการ 

นางพวงพลอย  ขันเลข 

ท าหนา้ที่รองผูอ้  านวยการฝ่าย
วิชาการ 

นางธิติมา  ค าราพศิ 

หวัหนา้หมวดบญัชี 
นายวิเชียร  ตาเจริญเมือง 

หวัหนา้หมวดคอมพิวเตอรธ์ุรกจิและพิมพด์ีด และ
หวัหนา้งานพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน นางสาวนารี  วังโสภา 

หวัหนา้งานอาคารสถานที่ 
นางสาวเพญ็ศรี  ขัดสงคราม 

หวัหนา้งานบริหารงานทั่วไปและ
หวัหนา้งานทะเบียน 

นางอภญิญา   ธรรมปัญญา 
หวัหนา้หมวดการตลาด 

 

นางสาวมัตติกา  ขวัญใจ 

หวัหนา้หมวดการท่องเที่ยวและหวัหนา้งาน
อาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี 

นายกมล  รุ่งพทิกัษม์านะ 
หวัหนา้งานการบญัชี 

นางนิชาภัส  สุขสาร 
หวัหนา้งานบคุลากร 

 
 
 
 
 

นางอมราภรณ ์ มณีนันท ์

หวัหนา้หมวดภาษาต่างประเทศ ระดบั 
ปวช. 

นางอุษณีย ์ ไชยค าปัน 

หวัหนา้งานวดัผลและประเมินผล 
นางสาวพัชราภรณ ์อินทรพงษนุ์วัฒน์ 

หวัหนา้งานพสัด ุ

นางสาวชมพนุูท  จเริญชมน ์

      หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์

นางคนึงนิจ  พรหมเนตร  
ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

นางอุบลรัตน ์ บุญเพง็ 
นางอภญิญา  ธรรมปัญญา 
หวัหนา้งานโครงการพิเศษและ

นางทิพยว์รรณ  พบิูลนันท ์

ท าหนา้ที่รองผูอ้  านวยการฝ่าย
บรหิารทรพัยากรและหวัหนา้

การเงิน 
 

นางเพ็ญพรรณ ประดิษฐนิยกูล 

หวัหนา้หมวดภาษาต่างประเทศระดบั ปวส. 
และหวัหนา้งานสื่อการเรียนการสอน 

นางสาวสันทนา  โรจนพ์านิชกุล 

หวัหนา้งานวิทยบรกิารและหอ้งสมดุ 

นางสาวภุมริน  บุญทวี 
หวัหนา้หมวดวิชาสามญั 

นางสาวนารี  วังโสภา 

ท าหนา้ที่รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานและความ
รว่มมือ 

นายสุเทพ  แก้วจรัญ 

ท าหนา้ที่รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน
นกัศกึษาและหวัหนา้งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศกึษา 

นางน ้าหวาน  จันทรว์ิเศษ 
หวัหนา้งานวางแผนและงบประมาณ และ
หวัหนา้งานประกนัคณุภาพมาตรฐาน

การศกึษา 

นายบรรเจิด  จิตมั่น 
หวัหนา้งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ 

นางสาวมัตติกา  ขวัญใจ 

หวัหนา้งานความรว่มมือ 

นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธิ ์
หวัหนา้งานสง่เสรมิผลิตผล การคา้

และการประกอบธุรกิจ 

นางพรรณี  สถิตเมธากุล 

หวัหนา้งานครูที่ปรกึษา 
นางสาวนารี  วังโสภา 
หวัหนา้งานปกครอง 

นางอาทติย ์ สิทธิมลู 

หวัหนา้งานแนะแนวอาชีพและ
การจดัหางาน 

นางเกษสุดา  อินทชัย 

หวัหนา้งานสวสัดิการนกัเรียน
นกัศกึษา 
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

  
 1. ผูร้บัใบอนุญาต  ชือ่ – สกุล  นางสาวกุลวด ี เกยีรตไิชยากร 
โทรศพัท ์ (053) 210057-8      E- mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ปรญิญาโท     สาขา   การตลาด 
ด ารงต าแหน่งนี้ตัง้แต่   1  ธนัวาคม  2554 

2.  ผูจ้ดัการ  ชือ่ – สกุล    นายวชัระ  ตนัตรานนท ์
โทรศพัท ์ (053) 210057-8      E- mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ปรญิญาเอก     สาขา  บรหิารธุรกจิ 
ด ารงต าแหน่งนี้ตัง้แต่   8  เมษายน  2528 

3.  ผูอ้ านวยการ  ชือ่ – สกุล  นางคนึงนิจ  พรหมเนตร 
โทรศพัท ์ (053) 210057-8      E- mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
วุฒกิารศกึษาสงูสุด   ปรญิญาโท การศกึษามหาบณัฑติ สาขา การบรหิารการศกึษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตัง้แต่ 16 พฤษภาคม 2559 
  

ท่ี ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1 นายวชัระ  ตนัตรานนท ์ ผูจ้ดัการ 31 ปี 
2 นางสาวกุลวด ี เกยีรตไิชยากร ผูร้บัใบอนุญาต 5 ปี 
3 นางคนึงนิจ  พรหมเนตร ผูอ้ านวยการ 1 ปี 
4 ดร.ณฐัยิา  ตนัตรานนท ์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ 3 ปี 
5 นางสาวอรญัญา  เกยีรตไิชยากร ผูท้รงคุณวุฒ ิ 3 ปี 
6 นางสาวบงกช  ชยัพนัธ ์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ 1 ปี 
7 นางสาวไอยญาลลิ  จุมปา ผูแ้ทนคร ู 2 ปี 
8 นายสายณัห ์ กุนเมอืงใจ ผูแ้ทนผูป้กครอง 1ปี 
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1.2.3 จ านวนคร ูจ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านว
น(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ
วิชาชีพ 

วฒิุการศึกษา 
 

หลกัสูตร
ท่ีจบ 

คร
ปูร

ะจ
 า 

คร
พูิเ
ศษ

 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ
ญ
าเ
อก

 
ปริ

ญ
ญ
าโ
ท 

ปริ
ญ
ญ
าต

รี 

ต า่
กว

่ าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ตร
ง 

ไม่
ตร

ง 

ระดบัปวช. 
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 
    สาขาวิชาพณิชยการ 

สาขาวิชาการบญัชี 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
5 
2 
4 
5 

 
 
 
5 
2 
4 
3 

 
 
 
- 
- 
- 
2 

 
 
 
4 
2 
3 
3 

 
 
 
1 
- 
1 
2 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
5 
2 
4 
3 

 
 
 
- 
- 
- 
2 

 
 
 
5 
2 
4 
5 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

ประเภทวิชา  อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

           

    สาขาวิชาการท่องเท่ียว 4 4 - 4 - - - 4 - 4 - 
ระดบั ปวส. 
ประเภทวิชา บริหารธรุกิจ 

สาขาวิชาการบญัชี 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธรุกิจ 

 
 
7 
4 
4 
6 

 
 
7 
4 
4 
6 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
7 
4 
2 
6 

 
 
- 
- 
2 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
2 
3 
1 
2 

 
 
5 
1 
3 
4 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
7 
4 
4 
6 

 
 
- 
- 
- 
- 

ประเภทวิชา อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

 
4 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

 
- 

ประเภทวิชาหมวดวิชาสามญั 
สาขาวิชาสามญั 

 
15 

 
15 

 
- 

 
15 

 
- 

 
- 

 
1 

 
14 

 
- 

 
15 

 
- 

 
 
 



18 

 
 
 
 
 
 
2.2.4 จ านวนบคุลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง

าน
รา
ชก

าร
 

ลกู
จ้า

งป
ระ
จ า

 

ลกู
จ้า

งช
ัว่ค

รา
ว 

งานการเงนิและการบญัช ี
งานอาคารสถานที ่
งานบรหิารงานทัว่ไปและงานทะเบยีน 
งานธุรการและพสัด ุ
งานประชาสมัพนัธ ์
งานแนะแนว 
รวม 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

  / 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

 

 
 
หมายเหตุ    ครผููส้อนท าหน้าสอนและเป็นบุคลากรทางการศกึษา 
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2.2.5 จ านวนผูเ้รียนจ าแนกตามระดบั สาขางาน และชัน้ปี 
(ปีทีจ่ดัท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัที ่๑๐ มถิุนายนของปีการศกึษาทีร่ายงาน) 

ระดบั/สาขางาน 

ชัน้ปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทว
ภิา

ค ี

เท
ยีบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ภิา

ค ี

เท
ยีบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ภิา

ค ี

เท
ยีบ

โอ
น 

ระดบั ปวช. 
- สาขาวชิาการบญัช ี
- สาขาวชิาการตลาด 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 
- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 
รวม 

 
34 
10 
21 
50 
34 

149 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
52 
8 
13 
30 
35 
138 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
41 
6 
19 
34 
22 

122 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
127 
24 
53 
114 
91 

409 
ระดบั ปวส. 
- สาขาวชิาการบญัช ี
- สาขาวชิาการตลาด 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ
ธุรกจิ 
- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 
รวม 

 
102 
33 
28 
62 
43 

268 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
105 
37 
34 
53 
39 
268 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
207 
70 
62 
115 
82 

536 

รวมทัง้หมด 417 - - 406 - - - - - 945 
 
2.2.6 จ านวนผูเ้รียนจ าแนกตามระดบั สาขางาน และชัน้ปี (ทวิศึกษา) 

ระดบั/สาขางาน 
ชัน้ปี 

รวม 
1 2 3 

ระดบั ปวช. 
- สาขาวชิาการบญัช ี
- สาขาวชิาการตลาด 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 
- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 
รวม 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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ระดบั ปวส. 
- สาขาวชิาการบญัช ี
- สาขาวชิาการตลาด 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศธุรกจิ 
- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 
รวม 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมทัง้หมด - - - - 
 
2.2.7 จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา 

(1) จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดบั/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวภิาค ี เทยีบโอน 

ระดบั ปวช. 
- สาขาวชิาการบญัช ี
- สาขาวชิาการตลาด 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 

- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 
รวม 

 
40 
4 
16 
32 
22 

114 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
40 
4 
16 
32 
22 
114 

ระดบั ปวส. 
- สาขาวชิาการบญัช ี
- สาขาวชิาการตลาด 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ
ธุรกจิ 
- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 
รวม 

 
99 
35 
31 
48 
38 

251 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
102 
35 
31 
48 
38 
251 

รวมทัง้หมด 365 - - 368 
 

(2) จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา (ทวิศึกษา) 
.................-...........คน 
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2.3  เกียรติประวติัของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวลัและผลงานของ สถานศึกษา (ซ่ึงเป็นท่ียอมรบัของสงัคมในรอบปีการศึกษา) 

1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1 การประกวดคลิปวีดีโอ ระดับจังหวัด หัวข้อ         

“ศาสตรพ์ระราชา” เพื่อน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธคิุณพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย

เดช 

2.  ไดร้บัเกยีรตบิตัรร่วมแสดงนิทรรศการแนวทางการศกึษาเพือ่การมงีานท าในอนาคต     

ในงานเปิดบา้นการเรยีนรูสู้โ่ลกกวา้งทางการศกึษาและอาชพี โรงเรยีนแม่ออนวทิยาลยั 

3.  ไดร้บัเกยีรตบิตัรไดส้ง่เสรมิ สนบัสนุน กจิกรรมพธิแีสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องใน

สปัดาหส์ง่เสรมิพุทธศาสนา วนัอาสาฬหบชูา – วนัเขา้พรรษา  ประจ าปี 2559  ณ พุทธสถานเชยีงใหม่ 

4.  ได้รับเกียรติบัตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ สภานายิกา

สภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า เป็นสถาบันที่ให้ความ

รว่มมอืจดัหาผูบ้รจิาคโลหติ เป็นหมูค่ณะ เพือ่ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยอ์ย่างสม ่าเสมอนานกวา่ 5 ปี 

 
2.3.2 รางวลัและผลงานของ ผูบ้ริหาร (ซ่ึงเป็นท่ียอมรบัของสงัคมในรอบปีการศึกษา) 

1. นางคนึงนิจ พรหมเนตร ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชัป้ระถมาภรณ์

มงกุฎไทย (ป.ม.) 

2. นางคนึงนิจ พรหมเนตร ไดร้บัวุฒบิตัรไดผ้่านการอบรม “โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

กระบวนการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายองค์ความรู้  ให้แก่            

สถานประกอบการเครอืขา่ย จากส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา วนัที ่23 พฤษภาคม 2559  

3. นางคนึงนิจ  พรหมเนตร ได้รบัมอบพุทธมามกะบตัร แสดงว่าพุทธมามกะผู้นี้เป็น

ชาวพุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององคพ์ระสมัมาสมั

พุทธเจา้         ในการปฏบิตัตินเป็นคนด ีมคีุณธรรม ระหว่างวนัที ่13 - 14 กรกฎาคม  2559 จากคณะ

สงฆ ์          จงัหวดัเชยีงใหม่ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์พุทธสมาคม 

– ยวุพทุธกิสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 
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4. นางคนึงนิจ พรหมเนตร ได้รบัเกียรติบตัร ได้เขา้ร่วมประชุมปฏิบตัิการ โครงการ

พฒันาศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจเพื่อการศึกษา การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาโครงการพฒันาทกัษะ

วชิาชพี และการจดัการเรยีนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต  ระหว่างวนัที่ 20-22 กนัยายน 2559 จาก

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

5. นางพวงพลอย  ขนัเลข ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นคณะอนุกรรมการจดัการแขง่ขนัทกัษะ

วชิาชพี และกีฬา ครัง้ที่ 29 สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอาชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม

ภาคเหนือ ระหว่างวนัที่ 4- 6 กุมภาพนัธ์  2559  ณ วทิยาลยัเทคโนโลยหีมู่บ้านครูภาคเหนือ จงัหวดั

ล าพนู 

6. นางพวงพลอย  ขนัเลข  ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์  

ชัน้ที่ 5 ชื่อ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข 

วนัที ่5 ธนัวาคม 2558)  เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

7. นางพวงพลอย  ขนัเลข ได้รบัเกียรติบตัร เขา้อบรมเรื่อง การวจิยัสิง่ประดษิฐ์และ

นวตักรรมอาชวีศกึษา วนัที ่2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน

แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์          

  8.นางพวงพลอย  ขนัเลข ไดร้บัมอบพุทธมามกะบตัร แสดงว่า พุทธมามกะผูน้ี้เป็นชาว
พทุธ ผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธ
เจา้ ในการปฏบิตัตินเป็นคนด ีมคีุณธรรม ระหว่างวนัที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์จงัหวดั
เชยีงใหม่      สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ พุทธสมาคม – ยุวพุทธกิ
สมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

9. นางพวงพลอย  ขนัเลข ได้เกยีรตบิตัร ได้เขา้ร่วมประชุมสมัมนาเครอืข่ายผู้บรหิาร
สัญจร 4 ภูมิภาค ณ หอประชุมเฉลิมพระเดียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 24 
กรกฎาคม 2559 จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนสมาคมสภาการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย สมาคมผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  เครอืข่ายผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชน 4 
ภูมภิาค 

10. นางพวงพลอย  ขนัเลข ได้รบัเกียรติบตัรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  เรื่อง         
การจดัการเรยีนการสอนระบบทวภิาค ีณ วทิยาลยัอาชวีศกึษาล าปางพาณิชยการและเทคโนโลย ีวนัที ่
10 กันยายน 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม
ภาคเหนือ  

11. นางพวงพลอย  ขนัเลข ได้รบัเกียรตบิตัร ได้เขา้ร่วมประชุมปฏิบตักิาร โครงการ

พฒันาศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจเพื่อการศึกษา การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาโครงการพฒันาทกัษะ

วชิาชพี และการจดัการเรยีนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต  ระหว่างวนัที่ 20-22 กนัยายน 2559 จาก

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
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12. นางพวงพลอย ขันเลข ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ

นวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที ่9 การประเมนิผลงานในระดบั ผ่าน ประจ าปีการศกึษา 2559  

จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

13. นางทพิย์วรรณ  พบิูลนันท์ ได้รบัมอบพุทธมามกะบตัร แสดงว่า พุทธมามกะผู้นี้
เป็น   ชาวพุทธผู้มคีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององค์พระ
สมัมาสมัพุทธเจา้ ในการปฏบิตัตินเป็นคนด ีมคีุณธรรม ระหว่างวนัที ่13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะ
สงฆ์จงัหวดัเชยีงใหม่ สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ พุทธสมาคม – ยุว
พทุธกิสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่  

14. นางสาวนารี  วังโสภา ได้รับเกียรติบัตร ได้อุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ให้ไว้ ณ วนัพฤหสับดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เนื่องในวนัวสิาขบูชา จากคณะสงฆ์
จงัหวดัเชยีงใหม่ 

15. นายสุเทพ  แกว้จรญั ไดร้บัมอบพุทธมามกะบตัร แสดงว่า พุทธมามกะผูน้ี้เป็นชาว
พทุธ ผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธ
เจา้ ในการปฏบิตัตินเป็นคนด ีมคีุณธรรม ระหว่างวนัที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์จงัหวดั
เชยีงใหม่       สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ พุทธสมาคม – ยุวพุทธกิ
สมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 
 
 
 
 

2.3.3 รางวลัและผลงานของ คร ูและบคุลากรทางการศึกษา (ซึง่เป็นทีย่อมรบัของสงัคม
ในรอบปีการศกึษา) 

 คร ู
1.  นายศกัดิช์ยั  แก้วกริยิา  ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์       

ชัน้ที่ 5 ชื่อ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข  
วนัที ่5 ธนัวาคม 2558)  เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

2. นางเบญจวรรณ  อุสุยะ  ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์       
ชัน้ที่ 5 ชื่อ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข  
วนัที ่5 ธนัวาคม 2558)  เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

3. นางรุ่งนภา  อินเพลา  ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์          
ชัน้ที่ 5 ชื่อ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข  
วนัที ่5 ธนัวาคม 2558)  เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 
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4.  นางสาวประกายดารา  ชาอา้ย  ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณา
ภรณ์     ชัน้ที ่5 ชือ่ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่132 ตอนที ่
32 ข  วนัที ่5 ธนัวาคม 2558)  เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

5. นางสาวเพ็ญศร ี ขดัสงคราม  ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณา
ภรณ์    ชัน้ที ่5 ชื่อ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่132 ตอนที ่
32 ข  วนัที ่5 ธนัวาคม 2558)  เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560  

6. นางสาวลกัขณา  สมนะ  ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์       
ชัน้ที่ 5 ชื่อ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข  
วนัที ่5 ธนัวาคม 2558)  เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

7. นางอุบลรตัน์  บุญเพง็   ไดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์ ชัน้
ที่ 5 ชื่อ  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2558  (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข  
วนัที ่5 ธนัวาคม 2558)  เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

8. นางอุษณีย์  ไชยค าปัน  ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์        
ชัน้ที่ 5 ชื่อ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 32 ข  
วนัที ่5 ธนัวาคม 2558)  เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

9. นางอุบลรตัน์  บุญเพง็  ได้รบัประกาศเกยีรตคิุณ   เพื่อแสดงว่าเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที่         
ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมัน่เสียสละ สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรยีนและการศึกษาเอกชนจงัหวงั
เชยีงใหม่       เป็นครูดเีด่น ประจ าปีการศกึษา 2559 ระดบั อาชวีศกึษา ให้ไว้ ณ วนัที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2560 

10. นางสาวเกษร  วงค์ยิ้มใย ได้รบัเกียรติบตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยัและ
นวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมนิผลงานในระดบั ดมีาก ประจ าปีการศกึษา 
2559            จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

11. นางสาวโสภิดา  ขดัสงคราม  ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยั          
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที ่9 การประเมนิผลงานในระดบั ดมีาก ประจ าปีการศกึษา 
2559  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

12. นางพรรณี  สถิตเมธากุล   ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย             
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

13. นางน ้ าหวาน   จันทร์วิเศษ ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจัย           
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
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2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

14. นางสาววลยัลกัษณ์  เหล็กเทศ ได้รบัเกยีรติบตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยั      
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

15. นางสาวมัตติกา   ขวัญใจ ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย            
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

16. นางสาวยุวดี  บุตรจันทร์  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย            
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

17. นางสาวศรินยา   นุยามัง  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย             
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

18. นางสาวกรรณิกา  ปิงชัย  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย             
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

19. นางแรมจนัทร์   เขื่อนพันธ์  ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจยั         
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ  ครัง้ที่ 9 การประเมนิผลงานในระดบั ด ีประจ าปีการศกึษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

20. นางธนันท์ธรณ์   งามทุ่ง  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย            
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

 
21. นางสาววธันีย์   ชยัพนัธุ์  ได้รบัเกียรติบตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยัและ

นวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมนิผลงานในระดบั ด ีประจ าปีการศกึษา 2559                
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จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

22. นางสาวเอกบุตร   ไม่หวาดยุทธ  ไดร้บัเกยีรตบิตัรการประกวดแขง่ขนัผลงานวจิยั     
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559     จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

23.  นางเพญ็พรรณ   ประดษิฐนิยกลู  ไดร้บัเกยีรตบิตัรการประกวดแขง่ขนัผลงานวจิยั   
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

24. นางอมราภรณ์   มณีนันท์  ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจัย          
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

25. นายกฤตภาส   ภานุวฒัน์ชยั ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยั         
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

26. นางสาวไอยญาลิล   จุมปา  ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจยั         
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

27. นางสาวจิดาภา   เสาร์หมื่น  ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจยั         
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมินผลงานในระดบั ดี ประจ าปีการศึกษา 
2559    จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

28. นางธิติมา   ค าราพิศ  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวตักรรม   สื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมนิผลงานในระดบั ผ่าน ประจ าปีการศกึษา 
2559  จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

29. นางสาวสนัทนา   โรจน์พานิชกุล  ไดร้บัเกยีรตบิตัรการประกวดแขง่ขนัผลงานวจิยั     
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมนิผลงานในระดบั ผ่าน ประจ าปีการศกึษา 
2559  จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์           
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 
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30. นายวุฒิชยั   สรงประภา ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจยัและ

นวตักรรมสือ่การสอนระดบัประเทศ ครัง้ที ่9 การประเมนิผลงานในระดับ ผ่าน ประจ าปีการศกึษา 2559  
จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

31. นางวิไลวรรณ ศุภพรโอภาส ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจยั         
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที ่9  การประเมนิผลงานในระดบั ผ่าน ประจ าปีการศกึษา 
2559  จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์           
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

32. นางสาวเพชราภรณ์   ลาเพชร ได้รบัเกียรติบตัรการประกวดแข่งขนัผลงานวจิยั       
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมนิผลงานในระดบั ผ่าน ประจ าปีการศกึษา 
2559  จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์          
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

33. นางสาวทัศนีย์   คฤหเตชะ ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจัย          
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมนิผลงานในระดบั ผ่าน ประจ าปีการศกึษา 
2559  จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์          
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

34. นางสาวนพรตัน์  อินทจนัทร์ ได้รบัเกียรติบัตรการประกวดแข่งขนัผลงานวิจัย         
และนวตักรรมสื่อการสอนระดบัประเทศ ครัง้ที่ 9 การประเมนิผลงานในระดบั ผ่าน ประจ าปีการศกึษา 
2559  จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์           
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559   

35. นางสาวมัตติกา  ขวัญ ใจ ได้รับวุฒิบัตรได้ผ่านการอบรม “โครงการเพิ่ม
ประสทิธภิาพกระบวนการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค”ี เพือ่สรา้งความเขม้แขง็และขยายองคค์วามรู้
ให้แก่           สถานประกอบการเครอืข่าย จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วนัที่ 23 
พฤษภาคม 2559 

36. นายวเิชยีร  ตาเจรญิเมอืง ได้รบัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง 
การจดัการเรยีนการสอนระบบทวภิาค ีณ วทิยาลยัอาชวีศกึษาล าปางพาณิชยการและเทคโนโลย ีวนัที ่
10 กันยายน 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม
ภาคเหนือ 

37.นางสาวเพ็ญศรี  ขัดสงคราม ได้รับเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 
โครงการพฒันาศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิเพื่อการศกึษา การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาโครงการพฒันา
ทกัษะวชิาชพี และการจดัการเรยีนการสอนแบบสะสมหน่วยกติ  ระหว่างวนัที่ 20-22 กนัยายน 2559 
จากส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
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38. นายวเิชยีร  ตาเจรญิเมอืง ไดร้บัเกยีรตบิตัร ไดเ้ขา้ร่วมประชุมปฏบิตักิาร โครงการ
พฒันาศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจเพื่อการศึกษา การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาโครงการพฒันาทกัษะ
วชิาชพี และการจดัการเรยีนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต  ระหว่างวนัที่ 20 -22 กนัยายน 2559 จาก
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

39. นางสาวมตัตกิา  ขวญัใจ ไดร้บัเกยีรตบิตัร ไดเ้ขา้ร่วมประชุมปฏบิตักิาร โครงการ
พฒันาศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจเพื่อการศึกษา การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาโครงการพฒันาทกัษะ
วชิาชพี และการจดัการเรยีนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต  ระหว่างวนัที่ 20 -22 กนัยายน 2559 จาก
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

40. นางอุษณีย์  ไชยค าปัน ได้รบัวุฒิบตัรการอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 จาก
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  

41. นางสาวชมพูนุท  จเริญชมน์ ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิความประพฤตนิักเรยีนและนักศกึษา ระหว่างวนัที่ 12 -14 กนัยายน 2559 
จากส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

42. นางอุบลรตัน์  บุญเพ็ง ได้รบัเกียรติบัตร เข้าอบรมเรื่อง การวิจัยสิ่งประดิษฐ์           
และนวตักรรมอาชวีศกึษา วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์

43. นางอภญิญา  ธรรมปัญญา ได้รบัเกยีรตบิตัร เขา้อบรมเรื่อง การวจิยัสิง่ประดษิฐ์      
และนวตักรรมอาชวีศกึษา วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์

44. นางสาวจงกล  สุขุมวทิยา ได้รบัเกียรติบตัร เขา้อบรมเรื่อง การวจิยัสิง่ประดิษฐ์      
และนวตักรรมอาชวีศกึษา วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์

45. นางสาวอมรทพิย ์  พึง่เพยีร ไดร้บัเกยีรตบิตัร เขา้อบรมเรื่อง การวจิยัสิง่ประดษิฐ์     
และนวตักรรมอาชวีศกึษา วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์

46. นางสาวมตัติกา  ขวญัใจ ได้รบัเกียรติบัตร เข้าอบรมเรื่อง การวิจยัสิง่ประดิษฐ ์       
และนวตักรรมอาชวีศกึษา วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์

47. นางสาวยุวดี  บุตรจนัทร์ ได้รบัเกียรติบัตร เข้าอบรมเรื่อง การวจิยัสิง่ประดิษฐ์         
และนวตักรรมอาชวีศกึษา  วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ  ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์
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48. นางสาวโสภดิา  ขดัสงคราม ได้รบัเกยีรตบิตัร เขา้อบรมเรื่อง การวจิยัสิง่ประดษิฐ์     
และนวตักรรมอาชวีศกึษา วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์

49. นางสาวจดิาภา  เสาร์หมื่น ได้รบัเกยีรติบตัร เขา้อบรมเรื่อง การวจิยัสิง่ประดษิฐ์     
และนวตักรรมอาชวีศกึษา วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์

50.  นางสาวเอกบุตร  ไม่หวาดยุทธ ได้รับเกียรติบัตร เข้าอบรมเรื่อง การวิจัย
สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมอาชวีศกึษา วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 จากสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์

51. นายวทญัญู  การกลา้ ไดร้บัมอบเกยีรตบิตัร ไดเ้ป็นผูค้วบคุมทมีการประกวดหนัง
สัน้ เรือ่ง “เยาวชนไทย อนาคตกา้วไกลในประชาคมอาเซยีน วนัที ่19 สงิหาคม 2559 จากส านกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 

 
52. นายวเิชยีร  ตาเจรญิเมอืง ได้รบัมอบพุทธมามกะบตัร แสดงว่า พุทธมามกะผู้นี้         

เป็นชาวพุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององคพ์ระสมัมา   
สมัพุทธเจา้ ในการปฏบิตัตินเป็นคนด ีมคีุณธรรม ระหว่างวนัที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์
จงัหวดัเชยีงใหม่ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์พุทธสมาคม – ยุวพุทธกิ
สมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

53. นางสาวเพญ็ศร ี ขดัสงคราม ไดร้บัมอบพุทธมามกะบตัร แสดงว่า พุทธมามกะผู้นี้    
เป็นชาวพุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององคพ์ระสมัมา 
สมัพุทธเจา้ ในการปฏบิตัตินเป็นคนด ีมคีุณธรรม ระหว่างวนัที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์
จงัหวดัเชยีงใหม่ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์พุทธสมาคม – ยุวพุทธกิ
สมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

54. นางอุษณีย์  ไชยค าปัน ได้รบัมอบพุทธมามกะบัตร แสดงว่า พุทธมามกะผู้นี้           
เป็นชาวพุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององคพ์ระสมัมา   
สมัพุทธเจา้ ในการปฏบิตัตินเป็นคนด ีมคีุณธรรม ระหว่างวนัที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์
จงัหวดัเชยีงใหม่ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์พุทธสมาคม – ยุวพุทธกิ
สมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

55. นางกนกพร  บุญม ีได้รบัมอบพุทธมามกะบตัร แสดงว่า พุทธมามกะผู้นี้เป็นชาว
พุทธ    ผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององคพ์ระสมัมาสมั
พุทธเจ้า ในการปฏิบตัิตนเป็นคนดี มคีุณธรรม ระหว่างวนัที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์
จงัหวดัเชยีงใหม่       สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ พุทธสมาคม – ยุว
พทุธกิสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 
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56. นางรุ่งนภา  อนิเพลา ไดร้บัมอบพุทธมามกะบตัร แสดงว่า พุทธมามกะผูน้ี้เป็นชาว
พุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธ
เจา้ ในการปฏบิตัตินเป็นคนด ีมคีุณธรรม ระหว่างวนัที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 จากคณะสงฆ์จงัหวดั
เชยีงใหม่        สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ พุทธสมาคม – ยุวพุทธกิ
สมาคมจงัหวดัเชยีงใหม ่

57. นางสาววลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ ไดร้บัมอบพุทธมามกะบตัร แสดงว่า พุทธมามกะผู้
นี้   เป็นชาวพุทธผูม้คีวามศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทัง้ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนขององคพ์ระ
สมัมา  สมัพุทธเจ้า ในการปฏิบตัิตนเป็นคนด ีมคีุณธรรม ระหว่างวนัที่ 13 -14 กรกฎาคม 2559 จาก
คณะสงฆจ์งัหวดัเชยีงใหม่ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ พุทธสมาคม – 
ยวุพทุธกิสมาคมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

58. นางสาวปพชัญา  รตันโมรา ได้เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมประชุมสมัมนาเครอืข่าย
ผูบ้รหิารสญัจร 4 ภูมภิาค ณ หอประชุมเฉลมิพระเดยีรต ิ80 พรรษา จงัหวดัเชยีงใหม่ ใหไ้ว ้ณ วนัที ่24 
กรกฎาคม 2559 จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนสมาคมสภาการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย      สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัเชยีงใหม่ เครอืขา่ยผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน 4 
ภูมภิาค 

59. นายวเิชยีร  ตาเจรญิเมอืง ไดร้บัเกยีรตบิตัรไดเ้ป็นคณะอนุกรรมการจดัการแขง่ขนั
ทกัษะวชิาชพี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 
2559 และนิทรรศการเทดิพระเกยีรต ิเพื่อถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช ระหว่างวนัที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ จาก
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ          สยามบรมราชกุมาร ี 

60. นางน ้าหวาน  จนัทรว์เิศษ ไดร้บัเกยีรตบิตัรไดเ้ป็นคณะอนุกรรมการจดัการแขง่ขนั
ทกัษะวชิาชพี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 
2559   และนิทรรศการเทดิพระเกยีรต ิเพื่อถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช ระหว่างวนัที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ จาก
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ         สยามบรมราชกุมาร ี 

61. นางธติมิา  ค าราพศิ ไดร้บัเกยีรตบิตัรไดเ้ป็นคณะอนุกรรมการจดัการแขง่ขนัทกัษะ
วชิาชพี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559    
และนิทรรศการเทดิพระเกยีรต ิเพื่อถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
ระหว่างวนัที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ         สยามบรมราชกุมาร ี 
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62. นายวณัฐพล  ตุ่นแก้ว ได้รบัเกียรติบัตรได้เป็นคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั
ทกัษะวชิาชพี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 
2559   และนิทรรศการเทดิพระเกยีรต ิเพื่อถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช ระหว่างวนัที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ จาก
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ         สยามบรมราชกุมาร ี 

63. นางสาวสนัทนา โรจน์พานิชกุล ได้รบัเกยีรติบตัรเป็นผู้ประสานงานการประดษิฐ์
โบวด์ าไวอ้าลยั และการประดษิฐเ์หรยีญโปรยทาน ตามโครงการเพิม่ทกัษะอาชพีใหแ้ก่เดก็และเยาวชน          
เทศบาลต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

 
2.3.4 รางวลัและผลงานของผูเ้รียน (ซึง่เป็นทีย่อมรบัของสงัคมในรอบปีการศกึษา) 

1. นางสาวสุภทัชลพีร  ทานัง ได้รบัรางวลัเกียรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการโปรแกรม
ประมวลผลค า 2013 ระดบั ปวช. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

2. นายฉัตรมงคล  เป็งกาศ ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญเงิน วิชาการโปรแกรม
ประมวลผลค า 2013 ระดบั ปวช. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์            จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยี        และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

3. นางสาวธญัญลกัษณ์  ใจทอง ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการน าเสนอ
ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ระดับ ปวช. การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

4. นางสาวอรพรรณ  พรหมเสน ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการน าเสนอ
ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ระดับ ปวช. การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

5. นางสาวสายน ้าผึ้ง  ยานิวงค์ ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการสรา้งเวบ็
เพจ ระดบั ปวช. การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา   ครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ์ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

6. นางสาวนันทวนั  สงิขรมุรธา ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการสรา้งเวบ็
เพจ ระดบั ปวช. การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา    ครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

7. นายธรีวุฒ ิ ศศเิดโช ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการใชโ้ปรแกรมกราฟิก 
ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา    ครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

8. นายธนบูรณ์  บุญตนัด ีไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาโปรแกรมประมวลผล
ค า 2013 ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ ์           
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี     ให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

9. นางสาวพรธริา  ขุนโต ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาโปรแกรมประมวลผล
ค า 2013 ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ ์             
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลย ี       
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี     ให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

10. นายศริพิงศ์  วงศ์ซื่อ ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง วชิาการน าเสนอขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ระดบั ปวส. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา 
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สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร 
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

11. นางสาววชิติา  ผนินอก ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการน าเสนอขอ้มลู    
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ระดบั ปวส. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร 
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

12. นางสาวนรพีฒัน์  ธนาศริวิรนนท ์ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการขาย
สนิค้าออนไลน์ ระดบั ปวส. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์          
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลย ี           
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

13. นางสาวเกลวลิน  ศรดีวงแก้ว ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญทอง วชิาการขาย
สนิค้าออนไลน์ ระดบั ปวส. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์           
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี      ให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

14. นายณัฐพงศ์  พลหาญ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง วชิาการขายสนิคา้
ออนไลน์ ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ ์            
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี         
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

15. นายอรรถพล  จนัทรแ์ก้วมูล ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง วชิาการขาย
สนิค้าออนไลน์ ระดบั ปวส. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์          
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 



34 

16. นางสาวลกัษณารยี ์ มลีาภ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการใชโ้ปรแกรม
กราฟิก ระดบั ปวส. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ ์          
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี       
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

17. นายวราพงศ์  ภักดี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาพิมพ์ดีดไทย                
ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์          
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

18. นายอภินันท์  ปัญญาโสภา ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญเงนิ วชิาพมิพ์ดดีไทย        
ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์          
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

19. นางสาวจริาภา  มโนชยั ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง วชิาพมิพด์ดีไทย      
ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

20. นายธรรมสรณ์  แซ่หวัง่ ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาพมิพ์ดดีองักฤษ        
ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์          
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี       
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

21. นางสาวณิชา  ขจรขจายกิตติ ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญเงนิ วิชาพิมพ์ดีด
องักฤษ ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศึกษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
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เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

 
22. นางสาวสโรชา  สิงห์ค า ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาพิมพ์ดีด

องักฤษ ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

23. นายเกยีรตบิุรุษ  โรจนโสภณ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วิชาพมิพด์ดีไทย   
ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกับ สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลย ี       
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

24. นายอนุพงค์  โอฮก ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาพิมพ์ดีดไทย               
ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

25. นางสาวอชิรญา  แสนค า ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง วชิาพิมพ์ดีดไทย          
ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

26. นายกฤตธนกร  หลวงสงิห ์ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาพมิพด์ดีองักฤษ    
ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี       
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 
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27. นายอภสิทิธิ ์  ขนัปัญญา ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาพมิพ์ดดีองักฤษ      
ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี       
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

 
28. นายนพรตัน์  ยาวชิยั ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง วชิาพมิพด์ดีองักฤษ     

ดว้ยคอมพวิเตอร ์ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

29. นางสาวเอือ้อาร ี วชิยั ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาวชิาการบญัช ีระดบั 
ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้
ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จงัหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให้ ณ 
วนัที ่13 มกราคม 2560 

30. นายพชัรพล  กาญจนะ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาวชิาการบญัช ีระดบั 
ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้
ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จงัหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนแห่งประเทศไทย   ในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ 
วนัที ่13 มกราคม 2560 

31. นางสาวณัฐณิชา  อรยิะจอ้น ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาวชิาการบญัช ี
ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา    ครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

32 นายเอกรตัน์  อนิก้อน ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการใชค้อมพวิเตอร์
ในงานบัญชี ระดบั ปวช. การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์          



37 

จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี       
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

33. นางสาวณัฏฐณิชา  ดอกอุทา ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้
คอมพวิเตอรใ์นงานบญัช ีระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

34. นางสาวปาวกิา  สมนุ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาวชิาการบญัช ีระดบั 
ปวส. (ปวช.) การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

35. นางสาวปรยีานุช  ชมภูค า ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาวชิาการบญัช ี
ระดบั ปวส. (ปวช.) การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา ครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

36. นางสาวอารยา  ชุ่มใจ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาวชิาการบญัช ีระดบั 
ปวส. (ปวช.) การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา ครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

37. นายวรีพงษ์  สุข่า ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง วชิาวชิาการบญัชี ระดบั 
ปวส.  (ม.6) การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 
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38. นางสาวศริลิกัษณ์  เมอืงแกว้ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาวชิาการบญัช ี
ระดบั ปวส.  (ม.6) การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ ์            
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี    ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

39. นางสาวพรรณธษิา  มาเรยีงกา ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ  วชิาการบญัช ี
ระดบั ปวส.  (ม.6) การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชวีศกึษา    ครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

40. นายนพรตัน์  จ าปาโชค ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาโปรแกรมส าเรจ็รูป    
เพื่องานบญัช ีระดบั ปวส. (ปวช.) การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถัมภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

41. นางสาวดวงใจ อุ่นจาย ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาโปรแกรมส าเรจ็รูป     
เพื่องานบญัช ีระดบั ปวส. (ปวช.) การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

42. นางสาวคณิศร  ธนากติตวิรา ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาเทคนิคเสนอ
ขายสนิคา้และบรกิาร ระดบั ปวช. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี      และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

43. นางสาวแสงช่วย  อา้ยทุน ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาเทคนิคเสนอขาย
สนิคา้และบรกิาร ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
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และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

44. นายสุทธพิงศ ์ อ าพนัธ ์  ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาเทคนิคเสนอขาย
สนิคา้และบรกิาร ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์           
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี             
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

45. นางสาวเพชรา  แสนจา้ง ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาเทคนิคเสนอขาย
สนิคา้และบรกิาร ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์            
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

46. นางสาวกญัญารตัน์  คุณวนั ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาเทคนิคเสนอ
ขายสนิค้าและบรกิาร ระดบั ปวส. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

 
47. นายณัฐวฒัน์  จนัทร์ตา ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาเทคนิคเสนอขาย

สนิคา้และบรกิาร ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์           
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

48. นางสาวนภสัวรรณ  หา้วหาญ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาเทคนิคเสนอ
ขายสนิค้าและบรกิาร ระดบั ปวส. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี      และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 
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49. นายจกัรภพ  ปินสม ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาเทคนิคเสนอขายสนิคา้   
และบริการ ระดับ ปวส. การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรยีน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์          
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลย ี       
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

50. นางสาวพิมพ์พิศา  เทียนเย็น  ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์
จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

51 . นางสาวศิริภ า  พิมสาร ได้ รับ รางวัล เกีย รติบัต รเหรียญทองแดง วิชา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์
จงัหวดัอุตรดติถ์            จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

52. นางสาวเบญจมาพร  ตุ งคบุ รี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์
จงัหวดัอุตรดิตถ์           จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

 
53 . นางสาวฟารีดา  เลาตาแคน  ได้ รับ รางวัล เกียรติบัต รเหรียญ เงิน  วิชา

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์
จงัหวดัอุตรดติถ์            จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั 
สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี        และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

54. นายวรเชษฐ์  เดชคุณมาก ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญเงนิ วชิาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
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อุตรดติถ์           จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยี        และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

55. นางสาววาสนา  สุจรติธรรม ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี        และอาชวีศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

56. นางสาวเพญ็พชิชา  ทาชมภู ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

57. นางสาวธนัญญา  หมดศรมีา ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ วชิาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

58. นางสาวเกตน์นิภา  แซ่ยัง้ ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญเงนิ วชิาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดบั ปวช. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์            จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยี        และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

49. นางสาวโชตกิา  ทพิยะมณฑล ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยั
เทคโนโลย ี       และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 



42 

60. นางสาววิลาสินี  ดีสิงห์ ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์           จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยี       และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

61. นายฐติวิชัร ์ หมคีณะ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง วชิาการประกวดมารยาท  
และการสมาคม ระดบั ปวส. การแข่งขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์           
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี       
และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

62. นางสาวเบญจมาภรณ์  กีบเมือง  ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญทอง วชิาการ
ประกวดมารยาทและการสมาคม ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษา
เอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์
จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยี       และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

63. นางสาวรตันา  ค าเปียง ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการประกวด
มารยาทและการสมาคม ระดบั ปวส. การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดั
อุตรดติถ์           จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยี        และอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

64. นางสาวจิราภา  มโนชัย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

65. นางสาวโยธกา  อินต๊ะเสน ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

66. นางสาวชัชวลี  วงศ์เมือง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

67. นางสาวกันต์สินี  กองแก้ว ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

68. นางสาวสุวดี  เที่ยงธรรม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

69. นางสาวธัญชนก  ก๋าซ้อน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

70. นางสาวมนัญชญา  บุญปั ๋น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  ประเภท 
นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ ์ระดบั ปวช. สิง่ประดษิฐ์ดา้นผลติภณัฑอ์าหาร การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

71 นางสาวกลัยกร  บุญเรอืง ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  ประเภท นวตักรรม/
สิง่ประดษิฐ ์ระดบั ปวช. สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑอ์าหาร การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา 
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สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร 
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

72. นางสาวสภุทัชลพีร  ทานงั ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ  ประเภท นวตักรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

73. นายศรญัญู  บุตรดวงติบ๊ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ  ประเภท นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

74. นางสาวอรพรรณ  พรหมเสน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  ประเภท 
นวตักรรม/สิง่ประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิง่ประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

75. นางสาวสายน ้าผึ้ง  ยานิวงค์ ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรยีญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิง่ประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิง่ประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

76. นางสาวณัฐฒนันท์  ลินค า ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   ประเภท 
นวตักรรม/สิง่ประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิง่ประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 
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77. นางสาวกนกกร  กันทะวัง ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิง่ประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

 
78. นางสาวธญัญลกัษณ์  ใจทอง ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทองแดง  ประเภท 

นวตักรรม/สิง่ประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิง่ประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

79. นางสาวนิริพร  สุวรรณ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิง่ประดิษฐ์ ระดบั ปวช. สิง่ประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

80. นางสาวธนัชญา  เจริญดี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

81. นางสาวเสาวลกัษณ์  เทีย่งธรรม ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

82. นางสาวจุลฎา  ภานุสรณ์องักูร ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
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ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

83. นางสาวปรียานุช  ชมภูค า ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ ์ระดบั ปวส.สิง่ประดษิฐด์า้นการประกอบอาชพี การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนกัเรยีน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

 
84. นางสาวอารยี์วรรณ  อุปขาว ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทองแดง  ประเภท 

นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดบั ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

85. นางสาวรุ้งตะวัน  อภิชัย ได้รับรางวัลเกีย รติบัตรเหรียญทองแดง  ประเภท 
นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดบั ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560  

86. นางสาวรตันา  พุทธา ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง  ประเภท นวตักรรม/
สิง่ประดษิฐ ์ระดบั ปวส. สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑอ์าหาร การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร 
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

87. นายบุญญฤทธิ ์ กติกิาศ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง  ประเภท นวตักรรม/
สิง่ประดษิฐ ์ระดบั ปวส. สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑอ์าหาร การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร 
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 



47 

88. นางสาวกัลย์สุดา  ทาเมืองแก้ว ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรเหรียญทอง  ประเภท 
นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ ์ระดบั ปวส. สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑอ์าหาร การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

89. นางสาวกติตยิา  ไชยนา ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรียญทอง  ประเภท นวตักรรม/
สิง่ประดษิฐ ์ระดบั ปวส. สิง่ประดษิฐด์า้นผลติภณัฑอ์าหาร การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนักเรยีน นักศกึษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร 
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

90. นางสาวเบญจพร  ใจเหล็ก ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  ประเภท 
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

91. นางสาวพัชราพร  จันทร์ติยะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  ประเภท 
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

92. นางสาวเกวรนิทร์  วไิลบณัฑิตกูล ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง  ประเภท 
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

93. นายพีระพล  วริยิวรา ได้รบัรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง  ประเภท นวตักรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นัก ศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร 
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ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

94. นางสาวปรยีาภรณ์  บูรพา ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ  ประเภท นวตักรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยอีุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร 
ร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

95. นางสาวจุฑามาศ  หลวงอินตา ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  ประเภท 
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

96. นางสาวปัณฑติา  บุญหล่อ ไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ  ประเภท นวตักรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาครัง้ที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั      สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

97. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยกันทา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  ประเภท 
นวตักรรม/สิง่ประดิษฐ์ ระดบั ปวส. สิง่ประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร์ การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
นักเรยีน นักศกึษา สถานศกึษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชวีศกึษาครัง้ที ่30 ประจ าปีการศกึษา 2559 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให ้ณ วนัที ่13 มกราคม 2560 

98. นางสาวกรพนิ  แจ่มวงค์ ได้รบัประกาศเกียรติคุณ ประกอบคุณงามความด ีโดย
ขณะเกดิอุบตัเิหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกนั ท าใหก้ดีขวางการจราจร ไดร้่วมกันช่วยอ านวยความสะดวกดา้น
การจราจร   ท าใหก้ารสญัจรไม่ตดิขดั จนกระทัง่เจา้หน้าทีต่ ารวจเดนิทางถงึทีเ่กดิเหตุ เหน็ไดว้่าในการ
ท าความดดีงักล่าว    เป็นการแสดงออกถงึความมนี ้าใจ ถอืเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบัเดก็ เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป สมควรแก่การ    ยกย่อง สรรเสรญิ ขอใหร้กัษาคุณความดนีี้ไวเ้พื่อเป็นเกยีนตปิระวตัิ
สบืไป จากต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงใหม่     ใหไ้ว ้ณ วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

99. นางสาววนัทนีย์  สุมานะ ได้รบัประกาศเกยีรติคุณ ประกอบคุณงามความด ีโดย
ขณะเกดิอุบตัเิหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกนั ท าใหก้ดีขวางการจราจร ไดร้่วมกนัช่วยอ านวยความสะดวกดา้น
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การจราจร   ท าใหก้ารสญัจรไม่ตดิขดั จนกระทัง่เจา้หน้าทีต่ ารวจเดนิทางถงึทีเ่กดิเหตุ เหน็ไดว้่าในการ
ท าความดีดงักล่าว เป็นการแสดงออกถึงความมีน ้ าใจ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป สมควรแก่การ    ยกย่อง สรรเสรญิ ขอใหร้กัษาคุณความดนีี้ไวเ้พื่อเป็นเกยีนตปิระวตัิ
สบืไป จากต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงใหม่     ใหไ้ว ้ณ วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

100. นางสาววรศิรา  โพธายะ ได้รบัประกาศเกยีรตคิุณ ประกอบคุณงามความด ีโดย
ขณะเกดิอุบตัเิหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกนั ท าใหก้ดีขวางการจราจร ไดร้่วมกนัช่วยอ านวยความสะดวกดา้น
การจราจร  ท าใหก้ารสญัจรไม่ตดิขดั จนกระทัง่เจา้หน้าทีต่ ารวจเดนิทางถงึทีเ่กดิเหตุ เหน็ไดว้่าในการ
ท าความดีดงักล่าว เป็นการแสดงออกถึงความมีน ้ าใจ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป สมควรแก่การ    ยกย่อง สรรเสรญิ ขอใหร้กัษาคุณความดนีี้ไวเ้พื่อเป็นเกยีนตปิระวตัิ
สบืไป จากต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงใหม่      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 

101. นายธรรมสรณ์  แซ่หวัง่ ได้เกยีรติบตัรเป็นเยาวชนดเีด่น ในโอกาส วนัเยาวชน
แห่งชาติ ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 ให้ไว้ ณ วนัที่ 17 กนัยายน 2559 จากสมาคมโรงเรยีนเอกชน
จงัหวดัเชยีงใหม่ The Association of Private Schools in Chiangmai  

102. นายธนบูรณ์  บุญตนัดี ได้เกียรติบตัรเป็นเยาวชนดีเด่น ในโอกาส วนัเยาวชน
แห่งชาติ ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 ให้ไว้ ณ วนัที่ 17 กนัยายน 2559 จากสมาคมโรงเรยีนเอกชน
จงัหวดัเชยีงใหม่ The Association of Private Schools in Chiangmai 

103. นางสาวณัฐสุดา  ปินตาปวง ได้เกยีรตบิตัร เขา้ร่วมการแข่งขนัโครงการแข่งขนั
ตอบปัญหาทางการเงนิและการธนาคาร และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคณะบญัช ีการเงนิและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

104. นางสาวณัฏฐณิชา  ดอกอุทา ไดเ้กยีรตบิตัร เขา้ร่วมการแข่งขนัโครงการแข่งขนั
ตอบปัญหาทางการเงนิและการธนาคาร และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคณะบญัช ีการเงนิและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

105.นายเอกรตัน์  อินก้อน ได้เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขนัโครงการแข่งขนัตอบ
ปัญหาทางการเงนิและการธนาคาร และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะบัญชี การเงนิและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

106. นางสาวอุบลวรรณ  กนัทะยศ ไดเ้กยีรตบิตัร เขา้ร่วมการแขง่ขนัโครงการแขง่ขนั
ตอบปัญหาทางการเงนิและการธนาคาร และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคณะบญัช ีการเงนิและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

107.นายพชัรพล  กาญจนะ ได้เกียรติบตัร เขา้ร่วมการแข่งขนัโครงการแข่งขนัตอบ
ปัญหาทางการเงนิและการธนาคาร และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะบัญชี การเงนิและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

108. นางสาวรชันีกร  ลอยเทีย่ง ไดเ้กยีรตบิตัร เขา้ร่วมการแขง่ขนัโครงการแขง่ขนัตอบ
ปัญหาทางการเงนิและการธนาคาร และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะบัญชี การเงนิและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 
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109. นางสาวขนิษฐา  โพชะลา ไดเ้กยีรตบิตัร เขา้ร่วมการแขง่ขนัโครงการแขง่ขนัตอบ
ปัญหาทางการเงินและการธนาคาร และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะบัญชี การเงนิและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

110. นางสาวณัชชา  โปษยานนท์ ได้เกยีรตบิตัร เขา้ร่วมการแข่งขนัโครงการแข่งขนั
ตอบปัญหาทางการเงนิและการธนาคาร และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคณะบญัช ีการเงนิและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

111. นางสาวเอื้ออาร ี วชิยั ได้เกียรติบตัร เข้าร่วมการแข่งขนัโครงการแข่งขนัตอบ
ปัญหาทางการเงนิและการธนาคาร และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะบัญชี การเงนิและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

112. นายวรีพงษ์  สุขา่  ไดเ้กยีรตบิตัรเขา้ร่วมแขง่ขนัโครงการแข่งขนัตอบปัญหาทาง
บญัช ีคณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

113. นางสาวปภสัราภรณ์  มจีนัทกึ  ไดเ้กยีรตบิตัรเขา้รว่มแขง่ขนัโครงการแขง่ขนัตอบ
ปัญหาทางบญัช ีคณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ให้ไว ้ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 
2559 

114. นางสาวศริลิกัษณ์  เมอืงแก้ว ไดเ้กยีรตบิตัรเขา้ร่วมแข่งขันโครงการแข่งขนัตอบ
ปัญหาทางบญัช ีคณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ให้ไว ้ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 
2559 

115. นางสาวอารยา  ชุ่มใจ  ไดเ้กยีรตบิตัรเขา้ร่วมแขง่ขนัโครงการแข่งขนัตอบปัญหา    
ทางบญัช ีคณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

116. นางสาวรามนร ี ไชยยา  ไดเ้กยีรตบิตัรเขา้ร่วมแขง่ขนัโครงการแขง่ขนัตอบปัญหา   
ทางบญัช ีคณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

117. นางสาวปรยีานุช  ชมภูค า  ได้เกียรติบตัรเขา้ร่วมแข่งขนัโครงการแข่งขนัตอบ
ปัญหาทางบญัช ีคณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ให้ไว ้ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 
2559 

118. นายนพรตัน์  จ าปาโชค  ไดเ้กยีรตบิตัรเขา้ร่วมแขง่ขนัโครงการแขง่ขนัตอบปัญหา   
ทางบญัช ีคณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

119. นางสาวดวงใจ  อุ่นจาย  ไดเ้กยีรตบิตัรเขา้รว่มแขง่ขนัโครงการแขง่ขนัตอบปัญหา   
ทางบญัช ีคณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

120. นางสาวปาวกิา  สมนุ  ไดเ้กยีรตบิตัรเขา้ร่วมแข่งขนัโครงการแข่งขนัตอบปัญหา    
ทางบญัช ีคณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัพายพั ใหไ้ว ้ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

121. นางสาวอรสิรา  เรอืนงาม ได้เกียรติบตัรได้รบัรางวัลที่ 2 การประกวดหนังสัน้     
เรื่อง “เยาวชนไทย อนาคตก้าวไกลในประชาคมอาเซียน” โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้ เปิดประตูสู่
อาเซยีน   ใหไ้ว ้  ณ วนัที ่19 สงิหาคม 2559 จากส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยั ราชภฏัเชยีงใหม่ 
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122. นางสาวจนิตนา  หนิปรชีา ได้เกียรติบตัรได้รบัรางวลัที่ 2 การประกวดหนังสัน้     
เรื่อง “เยาวชนไทย อนาคตก้าวไกลในประชาคมอาเซียน” โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้ เปิดประตูสู่
อาเซยีน    ใหไ้ว ้  ณ วนัที ่19 สงิหาคม 2559 จากส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยั ราชภฏัเชยีงใหม่ 
    123. นายญาณกร  แก้วพงค์ธิ ได้เกียรติบัตรได้รบัรางวลัที่ 2 การ
ประกวดหนังสัน้       เรื่อง “เยาวชนไทย อนาคตก้าวไกลในประชาคมอาเซยีน” โครงการส่งเสรมิการ
เรยีนรู ้เปิดประตูสู่อาเซยีน    ใหไ้ว ้  ณ วนัที่ 19 สงิหาคม 2559 จากส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัราช
ภฏัเชยีงใหม่     124. นางสาวมอญหญิง  ค าปัน ได้เกียรติบตัร  เขา้ร่วมการ
แข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่ห์ศูนย์เผยแผ่ธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 
พร้อมทุนการศึกษา เนื่องในงานส่งเสรมิจรยิธรรมสปัดาห์วนัอาสาฬหบูชา ณ พุทธสถาน จงัหวดั
เชยีงใหม่ ใหไ้ว ้ณ วนัที ่16 กรกฎาคม 2559  

125. นายทวีชัย  วิภาพนา ได้เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ          
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ชงิโล่ศูนยเ์ผยแผ่ธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ พรอ้มทุนการศกึษา เนื่องในงาน
สง่เสรมิจรยิธรรมสปัดาหว์นัอาสาฬหบูชา ณ พุทธสถาน จงัหวดัเชยีงใหม่ ใหไ้ว ้ณ วนัที ่16 กรกฎาคม 
2559 

126. นางสาวพมิพพ์ศิา  เทยีนเยน็ ไดเ้กยีรตบิตัร เขา้รว่มการแขง่ขนัตอบปัญหาธรรมะ 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ชงิโล่หศ์ูนยเ์ผยแผ่ธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ พรอ้มทุนการศกึษา เนื่องในงาน
สง่เสรมิจรยิธรรมสปัดาหว์นัอาสาฬหบูชา ณ พุทธสถาน จงัหวดัเชยีงใหม่ ใหไ้ว ้ณ วนัที ่16 กรกฎาคม 
2559 

127. นายชยนนท์  ศรสีุวรรณ ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 ประกวดวาดภาพ      
ระดบัปวส./อุดมศกึษาวนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก (ประชารฐัรว่มใจปลอดภยัยาเสพตดิ เฉลมิพระเกยีรต ิ70 
ปี       ทรงครองราชย์)  ประจ าปี 2559 จากศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดั
เชยีงใหม่      ใหไ้ว ้ ณ วนัที ่26 มถิุนายน 2559 

128. นายณัฐพล  ประทุมมัง  ได้รบัรางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ ระดับปวส./
อุดมศกึษาวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก (ประชารฐัร่วมใจปลอดภยัยาเสพตดิ เฉลมิพระเกยีรต ิ70 ปี ทรง
ครองราชย)์ ประจ าปี 2559 จากศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัเชยีงใหม่ ใหไ้ว ้
ณ วนัที ่      26 มถิุนายน 2559 

129. นายชยนนท์  ศรสีุวรรณ ได้รบัรางวลัชมเชย การแข่งขนัสร้างการ์ตูนอนิเมชัน่ 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย วนัต่อต้านยาเสพตดิโลก (ประชารฐัร่วมใจปลอดภยัยาเสพตดิ เฉลมิพระ
เกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์) ประจ าปี 2559  จากศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
จงัหวดัเชยีงใหม่      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่26 มถิุนายน 2559 

130. นายศริพิงศ์  วงศ์ซื่อ ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 การแข่งขนัสรา้งการ์ตูน     
แอนนิเมชัน่ ระดบัอุดมศึกษา/ปวส. วนัต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารฐัร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด          
เฉลมิพระเกยีรต ิ70 ปี ทรงครองราชย์)  ประจ าปี 2559   จากศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปราม     
ยาเสพตดิจงัหวดัเชยีงใหม่ ใหไ้ว ้ณ วนัที ่26 มถิุนายน 2559 
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131. นางสาววชิติา  ผนินอก ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 การแขง่ขนัสรา้งการต์ูน     

แอนนิเมชัน่ ระดบัอุดมศึกษา/ปวส. วนัต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารฐัร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด               
เฉลมิพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์) ประจ าปี 2559 จากศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปราม        
ยาเสพตดิจงัหวดัเชยีงใหม่ ใหไ้ว ้ณ วนัที ่26 มถิุนายน 2559 

132. นางสาวเกลวลนิ  ศรดีวงแก้ว ไดร้บัรางวลัชมเชย การแข่งขนัสรา้งการต์ูนแอนนิ
เมชัน่ ระดบัอุดมศกึษา/ปวส. วนัต่อต้านยาเสพตดิโลก (ประชารฐัร่วมใจปลอดภยัยาเสพตดิ เฉลมิพระ
เกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์)  ประจ าปี 2559 จากศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
จงัหวดัเชยีงใหม่      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่26 มถิุนายน 2559 

133. นายธนะพล  กล้าหาญ ได้รบัรางวลัชมเชย การแข่งขนัสรา้งการต์ูนแอนนิเมชัน่ 
ระดบัอุดมศกึษา/ปวส. วนัต่อต้านยาเสพตดิโลก (ประชารฐัร่วมใจปลอดภยัยาเสพตดิ เฉลมิพระเกยีรต ิ
70 ปี ทรงครองราชย์) ประจ าปี 2559  จากศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดั
เชยีงใหม่       ใหไ้ว ้ณ วนัที ่26 มถิุนายน 2559 

134. นางสาวอจัฉราพร  โมส ี ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูป้ระสานงานการประดษิฐโ์บวด์ า     
ไว้อาลัย และการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน         
เทศบาลต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

135. นายอดศิร  แยม้เจรญิ  ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูป้ระสานงานการประดษิฐโ์บวด์ าไว้
อาลยั และการประดษิฐเ์หรยีญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทกัษะอาชพีใหแ้ก่เดก็และเยาวชน เทศบาล
ต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

136. นางสาวณัฐพร  ตุ้ยแก้ว  ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูป้ระสานงานการประดษิฐโ์บวด์ า      
ไว้อาลัย และการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน         
เทศบาลต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

137. นางสาวชนณัชดิา  วงศน์วล  ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูป้ระสานงานการประดษิฐโ์บว์
ด าไว้อาลยั และการประดิษฐ์เหรยีญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทกัษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน          
เทศบาลต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

138. นางสาวทพิยว์รรณ  อุดค า  ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูป้ระสานงานการประดษิฐ์โบว์
ด า    ไวอ้าลยั และการประดษิฐเ์หรยีญโปรยทาน ตามโครงการเพิม่ทกัษะอาชพีใหแ้ก่เดก็และเยาวชน        
เทศบาลต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

139. นางสาวโหย่ง  ลุงทอน  ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผู้ประสานงานการประดษิฐ์โบว์ด า       
ไว้อาลัย และการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน        
เทศบาลต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

140. นางสาววรญัญา  ค าศร ี ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผูป้ระสานงานการประดษิฐ์โบวด์ า      
ไว้อาลัย และการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน         
เทศบาลต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 
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141. นางสาวศรินิภา  หล่อหลอม  ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูป้ระสานงานการประดษิฐโ์บว์
ด าไว้อาลยั และการประดิษฐ์เหรยีญโปรยทาน ตามโครงการเพิ่มทกัษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน          
เทศบาลต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

142. นางสาวอรพร  ต่าห่อ  ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูป้ระสานงานการประดษิฐโ์บวด์ าไว้
อาลยั และการประดษิฐเ์หรยีญโปรยทาน ตามโครงการเพิม่ทกัษะอาชพีใหแ้ก่เดก็และเยาวชน เทศบาล           
ต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

143. นางสาวพชิชาพร  ดวงบาล  ไดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นผูป้ระสานงานการประดษิฐโ์บว์
ด า ไว้อาลยั และการประดษิฐ์เหรยีญโปรยทาน ตามโครงการเพิม่ทกัษะอาชพีให้แก่เด็กและเยาวชน 
เทศบาลต าบลชา้งเผอืก ใหไ้ว ้ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 
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3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.1.1 ปรชัญา 
 คุณธรรมเด่น เน้นวชิาการ เชีย่วชาญทกัษะ 
3.1.2 วิสยัทศัน์  

พฒันาผูเ้รยีน มุ่งเน้นคุณธรรม สูม่าตรฐานสากล กา้วทนัเทคโนโลย ีสง่เสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ บนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 

3.1.3 พนัธกิจ 
1. จดักระบวนการเรยีนการสอนและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยเน้นรูปแบบการพฒันา

สถานศกึษา รปูแบบ DTL 
2. จดักระบวนการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกบัเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยั โดย

เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
3. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกจิ

พอเพยีงแก่ผูเ้รยีน 
 4. มุ่งเน้นพฒันาใหน้กัศกึษาคดิเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น มคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการ

เป็นผูป้ระกอบการแนวใหม่ (Start up) ใหส้อดคลอ้งกบัการเตบิโตของธุรกจิออนไลน์ในปัจจุบนั   
5.  พฒันาการเรยีนการสอนและฝึกอบรมวชิาชพีใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรอืสามารถประกอบอาชพีอสิระได ้
3.1.4 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

วนิยัด ีวชิาการเด่น 
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3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

ประมาณการรายรบั – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปีต่อไป) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

1. ประมาณการรายรบั        33,955,000 

 เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รบั 33,955,000 

  คา่ธรรมเนียมการศกึษา     23,387,000 

  เงนิอุดหนุนรายบุคคลจากรฐับาล      5,934,000 

  เงนิอุดหนุนตามนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี     1,336,000 

  เงนิอุดหนุนเพือ่ช่วยเหลอืคา่อุปกรณ์ของนกัเรยีน       144,000 

  รายไดอ้ื่น        3,154,000 

2. ประมาณการรายจ่าย        33,643,000 

 งบบคุลากร      21,999,000 

  - เงนิเดอืน      19,430,000 

  - เงนิประจ าต าแหน่ง          206,000 

  - เงนิเดอืนนกัการ          818,000 

  - คา่ตอบแทน      1,545,000 

 งบด าเนินการ      3,869,000 

  - ใชส้อย       2,419,000 

  - วสัดฝึุก อุปกรณ์และสือ่การเรยีน       950,000 

  - วสัดุฝึก สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน    500,000 

 งบค่าสาธารณูปโภค     1,950,000 

  - คา่สารธารณูปโภค     1,950,000 

 งบลงทุน      2,843,000 

  - ครุภณัฑก์ารศกึษา        669,000 

  - ครุภณัฑท์ัว่ไป         674,000 

  - อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง     1,500,000 
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 งบเงินอดุหนุน      2,982,000 

  - เงนิอุดหนุนตามนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี   1,336,000 

  - เงนิอุดหนุนเพือ่ช่วยเหลอืคา่อุปกรณ์ของนกัเรยีน     144,000 

  - ทุนการศกึษา      1,502,000 

3. งบส ารอง         312,000 
 
* ปรบัตามบรบิทสถานศกึษา 
* นิยามศพัท ์ค าวา่ งบด าเนินการ หมายถงึ คา่ใชจ้่ายทัง้หมดของสถานศกึษาในรอบปี ทัง้นี้ไม่รวมคา่ทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง คา่ครุภณัฑ ์คา่เสือ่มราคา คา่จา้ง คา่ตอบแทน เงนิเดอืนและเงนิวทิยฐานะของผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาทุกคนในสถานศกึษา 
 
3.2 การพฒันาการจดัการศึกษาจากผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ 
แผนการปฏิบติัตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
เมือ่วนัที ่28 – 30 มกราคม 2555 
 
1. สถานศกึษาควรสง่เสรมิสนบัสนุนกลยทุธพ์ฒันา
ทกัษะผูเ้รยีนดา้นผลงานทีเ่ป็นโครงงานทางวชิาชพี
หรอืสิง่ประดษิฐ ์ของผูเ้รยีนทีไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์ และ
ยกระดบัคุณภาพไปสูน่วตักรรมเพือ่การแขง่ขนัใน
ระดบัจงัหวดั ภมูภิาค และระดบัชาตติ่อไป รวมทัง้ 
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดน้ าผลงานไปใชป้ระโยชน์อย่าง
แทจ้รงิ โดยเฉพาะการน าไปใชป้ระโยชน์ในชุมชน 

 
 
 
- วทิยาลยัฯ จะน า
ขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 เป็นแผน
ในการปฏบิตัใินปี
การศกึษา 2559 

 

2. อบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนในการจดัท าเอกสาร
ประกอบโครงงาน สิง่ประดษิฐห์รอืนวตักรรมให้
ครบถว้นทุกขัน้ตอน โดยก าหนดแนวคดิ ทีม่าของ
ปัญหา ก าหนดวตัถุประสงค ์และวธิกีารด าเนินงานที่
ถูกตอ้งตามวชิาการ มกีารฝึกทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลู 
ผลงานวจิยัหรอืนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่อา้งองิ
ผลงานของตนเองตลอดจนประเมนิผลจากการน าไปใช้
ประโยชน์ และขอ้เสนอแนะทศิทางการพฒันาส าหรบั
ผูส้นใจหรอืผูเ้รยีนในรุน่ต่อ ๆ ไปในการพฒันาต่อยอด 
3. สถานศกึษาควรน าหลกัการจดัการองคค์วามรู ้(MK) 
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มาใชใ้นสถานศกึษาใหค้รทูีม่ทีกัษะดา้นการจดัท า
งานวจิยัเป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัครทูีย่งัขาดทกัษะ เพือ่ใหค้รู
ทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัท างานวจิยัและ
การผลติสือ่การสอน 
4. สถานศกึษาควรพฒันาระบบการจดัเกบ็เอกสารและ
ขอ้มลูต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบทีช่ดัเจน สะดวกในการ
บรหิารจดัการทีด่ ีโดยจดัท าแผนพฒันาระบบ
สารสนเทศทีเ่ป็นระบบ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑข์อง 
สมศ. ครบถว้นครอบคลุม และจดัอบรมใหบุ้คลากรใน
การจดัท าเอกสารรายงานโครงการรวมทัง้ระบบการ
จดัเกบ็เอกสาร 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ 
แผนการปฏิบติัตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
5. สถานศกึษามคีวามพรอ้ม ดา้นบุคลากร สถานที ่
เครือ่งมอื และวสัดุอุปกรณ์อย่างเพยีงพอทีจ่ะใหบ้รกิาร
ดา้นวชิาการและวชิาชพีแกส่ถานศกึษาและหน่วยงาน
อื่นๆ สถานศกึษาควรจดัท าโครงการในการใหบ้รกิาร
วชิาการและวชิาชพีเชงิรุกใหก้บัโรงเรยีนขยายโอกาส
และสถานศกึษาอื่น ๆ  ใหม้ากขึน้ 

-วทิยาลยัฯ จะน า
ขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 เป็นแผน
ในการปฏบิตัใินปี
การศกึษา 2559 

 

6. สถานศกึษาควรจดัโครงการศกึษาดงูานในสถาน
ประกอบการใหก้บัผูเ้รยีนอย่างทัว่ถงึ เพือ่เพิม่
ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้การ
สรา้งความเขา้ใจใหผู้เ้รยีน และผูป้กครอง เหน็
ความส าคญัของการฝึกประสบการณ์เรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตังิานจรงิ 
7. สถานศกึษาควรสนบัสนุนใหค้ร ูบุคลากรทางการ
ศกึษา และผูเ้รยีนไดม้โีอกาสแสดงผลงานหรอืเขา้ร่วม
การแขง่ขนัทัง้ในระดบัจงัหวดั/ภาคหรอืประเทศใหม้าก
ขึน้ 
8. สถานศกึษาควรประสานงานกบัสถานศกึษา 
หน่วยงานและองคก์รภายนอกเพือ่สรา้งความร่วมมอื
และท าขอ้ตกลงร่วมกนัในโครงการแลกเปลีย่นเพือ่การ
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พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตลอดจน
สนบัสนุนใหค้รมูโีอกาสไดร้บัทุนการศกึษาและทุนวจิยั
ใหม้ากขึน้ 
9.สถานศกึษาควรมกีารปรบักลยทุธใ์นการป้องกนัและ
แกปั้ญหาความเสีย่งในสถานศกึษาทุกดา้นเพือ่ลด
ปรมิาณความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง 
10.สถานศกึษาควรมกีารตดิตามการประเมนิผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมเพือ่น าผลมาพฒันางาน
อย่างต่อเนื่อง 
11.สถานศกึษาควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก 
และเรง่สรา้งเครอืขา่ย ชุมชน ผูป้กครอง ใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนัถงึเป้าหมายและผลส าเรจ็ในการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา ความส าเรจ็ของผูส้ าเรจ็การศกึษา
จากอดตีสูปั่จจุบนั ตลอดจนภาพลกัษณ์ คา่ใชจ้่ายและ
ความส าเรจ็ในคุณภาพการจดัการศกึษา และเปิด
โอกาสใหทุ้กภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน 
12.สถานศกึษาควรสรรหาผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมา
ประเมนิคณะกรรมการสถานศกึษาก่อนกรรมการจะ
ครบวาระรวมทัง้การประเมนิผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ 
แผนการปฏิบติัตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
13.สถานศกึษาควรทบทวนการด าเนินงานโดยน าการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหเ้ป็นสว่นหนึ่ง
ของการบรหิารจดัการศกึษา พรอ้มทัง้จดัอบรมใหค้รู
และบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และน าหลกัการ
ประกนัคุณภาพใน เป็นเป้าหมายและทศิทางในการ
พฒันางานทุกภาคสว่น 

-วทิยาลยัฯ จะน า
ขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 เป็นแผน
ในการปฏบิตัใินปี
การศกึษา 2559 

 

14. สถานศกึษาควรมกีารประชุมระหวา่งผูบ้รหิารและ
บุคลากรทุกคนในองคก์รเพือ่ระดมความคดิในการหา
วธิเีพิม่ปรมิาณนกัศกึษา 
15.สถานศกึษาควรมกีารสรรหาคณะกรรมการ
สถานศกึษาจากหน่วยงาน องคก์รภาคเอกชน สถาน
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ประกอบการ ใหเ้พิม่มากขึน้แต่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
การสรรหาคณะกรรมการสถานศกึษา หรอืมกีาร
แต่งตัง้บุคคลจากภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการที่
ปรกึษาในการพฒันาสถานศกึษาเพิม่ เพือ่น า
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศกึษา 
ผูท้รงคุณวุฒทิุกภาคสว่นไปใชใ้นการบรหิารจดัการ
สถานศกึษาในอนาคตต่อไป 
16. สถานศกึษาควรสรา้งโอกาสใหค้ร ูบุคลากร ชุมชน
และองคก์ารภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการก าหนด
แผนปฏบิตักิารประจ าปี เพือ่เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในแต่ละปีการศกึษาและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารแต่ละปีใหช้ดัเจน น าผล
การประเมนิมาวางแผนการด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธภิาพเกดิประสทิธผิลต่อการจดัการศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ 
แผนการปฏิบติัตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
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การประเมินคณุภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สงักดั 
เมื่อวนัท่ี 22 – 24 สิงหาคม 2555 
 
1. วทิยาลยัฯ ควรแสวงหาเวทขีองหน่วยงาน องคก์ร
ภายนอก เพือ่ใหน้กัศกึษาไดร้บัโอกาสแสดงศกัยภาพ
มากขึน้ 

 
 
 
- วทิยาลยัฯ มโีครงการ
ฝึกประสบการณ์ วชิาชพี
ของแต่ละสาขา มี
โครงการค่ายอาสาพฒันา 
โครงการท านุบ ารุง
ศาสนา เขา้รว่มกจิกรรม
ประเพณีต่าง ๆ 

 
 
 
-นกัศกึษามโีอกาส
ไดน้ าความรู้
ความสามารถของ
ตนเองไปใชไ้ด้
มากขึน้ 

2. วทิยาลยัฯ ควรเพิม่งบประมาณ เพือ่พฒันา
ศกัยภาพนกัศกึษา/การจดักจิกรรมใหบ้รกิารวชิาชพี 
และสง่เสรมิความรูใ้นการพฒันาชุมชนและทอ้งถิน่ 

- วทิยาลยัฯ จดัสรร
งบประมาณเพิม่ขึน้ 
ส าหรบัสง่เสรมิกจิกรรม
ใหบ้รกิารวชิาชพีและ
สง่เสรมิความรูใ้นการ
พฒันาชุมชนและทอ้งถิน่ 

-นกัศกึษามี
งบประมาณ
เพยีงพอในการจดั
โครงการ 
ต่าง ๆ 

3. ควรจดัท านวตักรรม และงานวจิยั ทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน การประกอบ
อาชพี หรอืการพฒันาชุมชน/ทอ้งถิน่ 

- วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัให้
นกัศกึษา ท านวตักรรม
และงานวจิยัทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ในสถานศกึษา 
ชุมชนและทอ้งถิน่ 

- วทิยาลยัฯ ไดจ้ดั
ใหน้กัศกึษา ท า
นวตักรรมและ
งานวจิยัทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศกึษา 
ชุมชนและทอ้งถิน่ 

4. ควรสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีารน าผลงานนวตักรรม 
งานวจิยั โครงงาน ออกไปสู่เวทกีารแขง่ขนัภายนอก
สถานศกึษาในระดบัต่าง ๆ 

- วทิยาลยัฯ ไดเ้ขา้ร่วม
การแขง่ทกัษะวชิาชพี
อาชวีศกึษาเอกชน 
ระดบัชาต ิ และน า
นวตักรรมและงานวจิยั
เขา้ร่วมประกวดแขง่ขนั 

- วทิยาลยัฯ ได้
เขา้ร่วมการแขง่
ทกัษะวชิาชพี
อาชวีศกึษาเอกชน 
ระดบัชาต ิ และน า
นวตักรรมและ
งานวจิยัเขา้รว่ม
ประกวดแขง่ขนั 

5. ควรจดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปีใหเ้ป็นปัจจุบนั -วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท า
แผนปฏบิตังิานประจ าปี 
 

-วทิยาลยัฯ ได้
จดัท าแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปี 
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6. ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี -วทิยาลยัฯ จดัท า
แผนพฒันาบุคลากร 

-วทิยาลยัฯ จดัท า
แผนพฒันาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสดุ 
แผนการปฏิบติัตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

7. ควรจดัท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
การประจ าปี 

-วทิยาลยัฯ จดัท า
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

-วทิยาลยัฯ จดัท า
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี 

การประเมินคณุภาพภายนอก 
โดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
เมื่อวนัท่ี 28 – 30 มกราคม 2556 
 
1.  ควรจดัหาหนงัสอืในหอ้งสมดุใหม้ากขึน้ 

 
 
 
 
 
-วทิยาลยัฯ จดัซือ้ จดัหา
หนงัสอืเขา้หอ้งสมดุ 

 
 
 
 
 
- วทิยาลยัฯ มกีาร
จดัสรรงบประมาณ
ส าหรบัจดัซือ้ จดัหา
หนงัสอืเขา้หอ้งสมดุ 

2. จดัหาวทิยากรจากภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่ชีย่วชาญมา
ใหค้วามรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์แก่นกัเรยีนให้
มากขึน้ 

- วทิยาลยัฯ จดัท า
โครงการ การสบืสานภมูิ
ปัญญาพืน้บา้นไทยดา้น
ศลิปวฒันธรรมของ
นกัศกึษา 

- วทิยาลยัฯ จดัตัง้
ชมรมศลิปวฒันธรรม 
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
- วทิยาลยัฯ จดัตัง้
ชมรมพระพุทธศาสนา 

3. ควรใชข้อ้สอบมาตรฐานวชิาชพีจากหน่วยงานตน้
สงักดั 

- วทิยาลยัฯ มแีผนการ
สอบมาตรฐานวชิาชพี
โดยใชข้อ้สอบมาตรฐาน
วชิาชพีจากหน่วยงานตน้
สงักดั 

- วทิยาลยัฯ ใช้
ขอ้สอบมาตรฐาน
วชิาชพีจากส านักงาน
คณะกรรมการ
อาชวีศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

4. ควรขยายสาขาวชิาเพิม่มากขึน้ - วทิยาลยัฯ จดัท า
แผนการเปิดสาขาใหม่ 

- วทิยาลยัฯ เปิดสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 
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4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจดัการศึกษา 
ผู้ส าเรจ็การศกึษาเป็นคนด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม ตามอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาคุณธรรม มี

ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการศกึษาวชิาชพีของหลกัสูตรในแต่ละระดบัและแต่ละสาขาวชิา 
สาขางาน เป็นทีพ่งึพอใจของตลาดแรงงาน และมสีดัส่วนผูส้ าเรจ็การศกึษาเทยีบกบัผูเ้รยีนแรกเขา้ตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 
 
ตวับง่ช้ีท่ี 1.1 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคณุภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษา 

ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษามขีอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษาจ าแนกเป็นผูท้ีไ่ดง้านท าในสาขาที่
เกีย่วขอ้งศกึษาต่อและประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งภายในหนึ่งปี ไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 

 
รอ้ยละ 94.56 

2. สถานศกึษาไดม้กีารส ารวจความพงึพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษา
เป็นรายบุคคลและไดร้บัขอ้มลูตอบกลบัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 75 จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานทีผู่ส้ าเรจ็การศกึษาไปท างานจากสถานศกึษาทีผู่ส้ าเรจ็
การศกึษาไปศกึษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผูร้บับรกิาร 
จากการประกอบอาชพีอสิระของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

 
 

รอ้ยละ ๘๔.๖๑ 

3. สถานศกึษามจี านวนขอ้มลูตอบกลบัทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้น
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์ฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของจ านวน
ขอ้มลูตอบกลบั 

 
      รอ้ยละ 100 

4. สถานศกึษามจี านวนขอ้มลูตอบกลบัทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้น
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไปเฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของ
จ านวนขอ้มลูตอบกลบั 

 
รอ้ยละ 83.33 

5. สถานศกึษามจี านวนขอ้มลูตอบกลบัทีม่ผีลการประเมนิความพงึพอใจดา้น
สมรรถนะวชิาชพีเฉลีย่ 3.51 – 5.00 ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของจ านวนขอ้มลู
ตอบกลบั 

 
รอ้ยละ 91.66 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1.งานส ารวจข้อมูลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักศึกษ าวิทยาลัยเทคโนโลยี

พาณิชยการลานนา 2.งานส ารวจความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มตี่อผูส้ าเรจ็การศกึษาไป

ท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ  

3.งานส ารวจความพงึพอใจของสถานศกึษาทีผู่ส้ าเรจ็การศกึษาไปศกึษาต่อในสถานศกึษานัน้ ๆ  
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4.งานส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารจากผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ปประกอบอาชพีอสิระ 

 

 

 

ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3, 4 หรอื 3, 5 หรอื 4, 5 
รวม 4 ขอ้ 

4 คะแนน ด ี

มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 หรอื 4 หรอื 5 รวม 3 
ขอ้ 

3 คะแนน พอใช ้

มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน 
ตอ้งปรบัปรุง
เรง่ด่วน 

 
ผลการประเมิน 

 
จดุเด่น 
สถานศกึษามขีอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษาจ าแนกเป็น ผูท้ีไ่ดง้านท าในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาต่อและ

ประกอบอาชพีอสิระในสาขาที่เกี่ยวขอ้งในหนึ่งปี  รอ้ยละ 94.56  ของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา  มกีาร

ส ารวจความพงึพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาเป็นรายบุคคลและได้รบัขอ้มูลตอบกลบัรอ้ยละ 

๘๔.๖๑  จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเรจ็การศึกษาไปท างานจากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จ

การศกึษาไปศกึษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผูร้บับรกิาร จากการประกอบอาชพี

อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา และมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ

ผู้ส าเรจ็การศกึษาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ทัว่ไปและดา้นสมรรถนะวชิาชพี รอ้ยละ 91.66 

 จดุท่ีควรพฒันา 
  - 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ้  5  คะแนน ดมีาก 
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 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับง่ช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาเทียบกบัจ านวนผูเ้ข้าเรียน 

สาขางาน 
  

จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า 

จ านวนผูส้ าเรจ็
การศึกษา 

ร้อย
ละ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2559 
ระดบั ปวช. 
- สาขาวชิาการบญัช ี

 
56 

 
40 

 
71.42 

- สาขาวชิาการตลาด 16 4 25.00 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 36 16 44.44 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 36 32 88.88 
- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 34 22 64.70 
รวม 178 114 64.04 
 

สาขางาน 
  

จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า 

จ านวนผูส้ าเรจ็
การศึกษา 

ร้อย
ละ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ระดบั ปวส. 
- สาขาวชิาการบญัช ี

 
104  

 
102 

 
98.07 

- สาขาวชิาการตลาด 42 35 83.33 
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 36 31 86.11 
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศธุรกจิ 55 48 87.27 
- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 43 38 88.37 
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รวม 280 254 90.71 
รวมรวมระดบัชัน้ ปวช. และปวส. 458 368 80.34 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานทะเบยีน 
 
ระดบัคณุภาพ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
4.51 – 5.00 ดมีาก 
3.51 – 4.50 ด ี
2.51 – 3.50 พอใช ้
1.51 – 2.50 ตอ้งปรบัปรุง 
0.00 – 1.50 ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 
ระดบั/สาขางาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

          ระดบัชัน้ ปวช.   
- สาขาวชิาการบญัช ี  
- สาขาวชิาการตลาด   
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ   
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ   
- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว   
รวมระดบัชัน้ ปวช.   

 
4.46 
1.56 
2.77 
5.00 
4.04 
4.00 

 
ด ี

ตอ้งปรบัปรุง 
พอใช ้
ดมีาก 
ด ี
ดี 

ระดบัชัน้ ปวส.   
- สาขาวชิาการบญัช ี                                                     
- สาขาวชิาการตลาด   
- สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ   
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศธุรกจิ   
- สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว   
รวมระดบัชัน้ ปวส.   

 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดีมาก 

รวมระดบัชัน้ ปวช. และปวส. 5.00 ดีมาก 

 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
5  คะแนน ดมีาก 
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 จดุเด่น 

นักศกึษาระดบั ปวส. มจี านวนผู้ส าเรจ็การศกึษาสูงมาก โดยมคี่าคะแนนที่ 5 คะแนน ระดบั
คุณภาพอยู่ในระดบัดมีากและนกัศกึษาระดบั ปวช. มจี านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัคุณภาพอยู่ในระดบั
ด ี   
 จดุท่ีควรพฒันา 

-    

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
-         

 

 

 

 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจดัการศึกษา 

สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม และนโยบายของ
หน่วยงาน   ตน้สงักดั มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรของสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพรวมทัง้การ
ประสานความรว่มมอืกบับุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่การ
พฒันาคุณภาพการศกึษาและพฒันามาตรฐานการศกึษาทุกระดบั 
 
ตวับง่ช้ีท่ี 2.1 ระดบัคณุภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คณุธรรม 

ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษามกีารใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานศกึษา
คุณธรรมแก่ผูบ้รหิาร คร ูบคุลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีนรว่มกนั 

ม ี

2. สถานศกึษามกีารก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา” 
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องกลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มคร ูและบคุลากรทางการศกึษา
และกลุ่มผูเ้รยีน ดว้ยความสมคัรใจ เตม็ใจและโดยการมสีว่นรว่มของทุกคน 

ม ี

3. สถานศกึษาจดัใหก้ลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มครแูละบุคลากรทางการศกึษาและ
กลุ่มผูเ้รยีนจดัท าโครงการคุณธรรม จรยิธรรม และก าหนดเป้าหมาย
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคร์ว่มกนัของแต่ละกลุ่ม 

ม ี
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4. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนใหก้ลุ่มผูบ้รหิารกลุ่มครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา และกลุ่มผูเ้รยีนด าเนินการตามโครงการคุณธรรมจรยิธรรม 
โดยมกีารนิเทศและเสรมิแรง 

ม ี

5. สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินการและตามเป้าหมายทีก่ าหนด
และมกีารก าหนดแนวทางการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

ม ี

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครใูหแ้กค่รผููส้อน  และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

2. โครงการค่ายคุณธรรมส าหรบันกัศกึษา 
3. โครงการถวายเทยีนเขา้พรรษา 
4. กจิกรรมท าบุญตกับาตรเนื่องในวนัขึน้ปีใหม่ 
5. โครงการปฏญิาณตนเป็นพทุธมามกะ 
6. กจิกรรมเคารพธงชาต ิสวดมนตไ์หวพ้ระ นัง่สมาธทิุกเชา้ 
7. บนัทกึการประชุมคร ู
8. บนัทกึการประชุมหวัหน้าสาขาเพือ่เตรยีมเขา้ร่วมโครงการสถานศกึษาพอเพยีง 

 
 
 
 
 
ระดบัคณุภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช ้
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน 
ตอ้งปรบัปรุง
เรง่ด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
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 จดุเด่น 

สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม  โดยเริม่ตัง้แต่จดัใหม้ี
การอบรมคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีใหแ้ก่ครผููส้อน บุคลากรและนกัศกึษาทุกชัน้ปี  อกี
ทัง้วทิยาลยัยงัเครง่ครดัในเรือ่งรกัษาระเบยีบวนิยั  การตรงต่อเวลา  ไมข่าดเรยีนและมาสายโดยไม่มเีหตุ
จ าเป็น และในวนัส าคญัทางศาสนา  สถานศกึษาไดม้กีารพานักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมและฟังพระเทศน์
อบรมสัง่สอน  ไดแ้ก่  วนัเขา้พรรษา  วนัขึน้ปีใหม่  เป็นตน้ 

  
 จดุท่ีควรพฒันา 
    การบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม   
     
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
  ควรเขา้ร่วมโครงการสถานศกึษาคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับง่ช้ีท่ี 2.2 ระดบัคณุภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานต้นสงักดั 

ประเดน็การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายส าคญัทีห่น่วยงานตน้
สงักดัมอบหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ม ี

2. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามคีวามสามารถในการสือ่สารให ้ผูบ้รหิาร ครบูุคลากร
ทางการศกึษา และผูเ้รยีนรวมทัง้ผูป้กครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนไดรู้แ้ละเขา้ใจในนโยบายส าคญัทีห่น่วยงานตน้

ม ี
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สงักดัมอบหมายไดเ้ป็นอย่างด ี

3. คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีน ร่วมกนัก าหนดแผนงานโครงการกจิกรรม
และเป้าหมายและด าเนินงานเพือ่ใหน้โยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดัประสบ
ผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

ม ี

4. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามกีารตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กจิกรรม และเป้าหมายทีก่ าหนด 

ม ี

5. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและ
ก าหนดแผนพฒันาต่อไป 

ม ี

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1) แผนพฒันาสถานศกึษา 
2) แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาและกรรมการร่วมสีฝ่่าย 
5) รายงานประชุมครแูละบุคลากร 
6) รายงานการประชุมผูป้กครอง 
7) รายงานประเมนิความพงึพอใจการปฏิบตัิงานตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการด าเนินการ

บรหิารจดัการศกึษาตามนโยบายส าคญัทีห่น่วยงานตน้สงักดัมอบหมายของผูอ้ านวยการ 
8) โครงการอาชวีะ 999,999  คนท าดเีพือ่พอ่ 
9) งานเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีน 
10) โครงการธนาคารโรงเรยีน 

 
ระดบัคณุภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช ้
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน 
ตอ้งปรบัปรุง
เรง่ด่วน 

ผลการประเมิน 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
 

จดุเด่น 
ผูอ้ านวยการสถานศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายส าคญัทีห่น่วยงานตน้สงักดัมอบหมาย 

สามารถสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน รวมทัง้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบาย ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรยีนร่วมกนัก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย เพื่อให้นโยบาย
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ได้มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
กจิกรรมและเป้าหมายทีก่ าหนด มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย และก าหนดแผนพฒันา
ต่อไป            
  

จดุท่ีควรพฒันา 
  - 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
  - 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.3 ระดบัคณุภาพในด้านการจดัการด้านบุคลากร 

ประเดน็การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหม้จี านวนครทูัง้หมดเทยีบกบั
จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมดตามเกณฑม์าตรฐานอตัราก าลงัในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาตามหนงัสอืก.ค.ศ. ที ่ศธ0206.6/55 ลง
วนัที ่22 มกราคม 2557 หรอืระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนวา่
ดว้ยการก าหนดจ านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบ
พ.ศ. 2551 แลว้แต่กรณ ี

มากกวา่เกณฑท์ี่

ก าหนด 

(1 : 16) 

2. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รผููส้อนในแต่ละรายวชิาทุกคน
เป็นผูท้ีจ่บการศกึษาตรงหรอืสมัพนัธก์บัรายวชิาทีส่อนหรอืเป็นผูท้ีไ่ดเ้ขา้รบั
การศกึษาหรอืฝึกอบรมเพิม่เตมิตรงหรอืสมัพนัธก์บัรายวชิาทีส่อน 

ม ี

3. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ใหค้รไูม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ได้
ศกึษาฝึกอบรม ประชุมวชิาการศกึษาดงูานดา้นวชิาการหรอืวชิาชพีทีต่รงหรอื
สมัพนัธก์บัรายวชิาทีส่อนไมน้่อยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อปี 

รอ้ยละ  100  

4. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหม้จี านวนบุคลากรทางการศกึษา
ตามเกณฑม์าตรฐานอตัราก าลงัในสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษาตามหนงัสอืก.ค.ศ. ที ่ศธ0206.6/55 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนวา่ดว้ยการก าหนดจ านวนครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แลว้แต่กรณ ี

ตามเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ าหนด 

(6 คน) 

5. สถานศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษา 
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุ ยกย่องความรูค้วามสามารถ คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชพี จากหน่วยงานหรอืองคก์รภายนอกไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของ
จ านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษาทัง้หมด 

รอ้ยละ 68.57 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการพฒันาบุคลากร 
2. งานบรหิารทัว่ไป 
3. งานวชิาการ 
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ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
 
 จดุเด่น 

สถานศกึษามกีารสง่เสรมิ สนบัสนุน ดแูลใหม้จี านวนครแูละบุคลากรการศกึษาทัง้หมดเทยีบกบั
จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมดตามเกณฑม์าตรฐาน ครไูม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ไดศ้กึษาฝึกอบรม ประชุมวชิาการ
ศกึษาดูงานด้านวชิาการหรอืวชิาชพีที่ตรงหรอืสมัพนัธ์กบัรายวชิาที่สอนไม่น้อยกว่า  10 ชัว่โมงต่อปี  
โดยมคีา่คะแนนทีร่ะดบั    ดมีาก         
  
 จดุท่ีควรพฒันา 
  - 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับง่ช้ีท่ี 2.4 ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการด้านการเงิน 

ประเดน็การประเมิน จ านวนเงิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีการจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใชจ้่ายของแผนงาน โครงการ กจิกรรมต่าง 
ๆ 

งบด าเนินการ= 
ม ี3,869,000 

2. สถานศึกษามรีายจ่ายด้านวสัดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรบั
การเรยีนการสอนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ของงบด าเนินการ 

950,000 รอ้ยละ 24.55 

3. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้เ้รยีนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยช น์ต่ อชุ มชน  สังคมไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 

100,000 รอ้ยละ 2.58 

4. สถานศกึษามรีายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัท า
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์งานสรา้งสรรค์ของผู้เรยีนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 5 ของงบด าเนินการ 

200,000 รอ้ยละ 5.16 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กจิกรรมดา้นการรกัชาต ิเทดิทูนพระมหากษตัรยิส์่งเสรมิการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม การกฬีาและนันทนาการการส่งเสรมิการด ารงตน
ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

200,000 รอ้ยละ 5.16 
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งบด าเนินการ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ที ่
30 ณ. วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ ์

2. โครงการประกวดสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมของนกัเรยีน นกัศกึษาภายในสถานศกึษา 
3. โครงการจดัซือ้/ซ่อมบ ารุง/พฒันาเครือ่งมอื อุปกรณ์ สือ่ เทคโนโลย ี
4. งานประเมนิความพงึพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑแ์ละคอมพวิเตอร ์
5. โครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี 

 
 ระดบัคณุภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
 
 จดุเด่น 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กจิกรรมต่างๆ  มรีายจ่ายดา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อส าหรบัการเรยีนการสอน มรีายจ่ายใน
การส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้ความสามารถไปบรกิารวชิาการวชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน มกีารส่งเสรมิสนับสนุนการจดัท าการประกวดการแสดงโครงการพฒันาทกัษะวชิาชพี นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ รวมทัง้จดักิจกรรมด้านการรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสรมิการด ารงตนตามปรชัญา
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เศรษฐกจิพอเพยีง โดยมคีา่คะแนนอยูใ่นระดบั ดมีาก       
        
 จดุท่ีควรพฒันา 
  - 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับง่ช้ีท่ี 2.5  ระดบัคณุภาพในการบริหารจดัการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครภุณัฑแ์ละด้าน
ฐานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษามกีารพฒันาและดแูลสภาพแวดลอ้มภูมทิศัน์ของสถานศกึษาให้
สะอาด เรยีบรอ้ย สวยงามและปลอดภยั ม ี

2. สถานศกึษามกีารก ากบัดแูลการใชอ้าคารสถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร 
โรงฝึกงานศูนยว์ทิยบรกิารและอื่น ๆ ใหม้สีภาพทีพ่รอ้มใชง้าน มคีวาม

ม ี
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ปลอดภยั สะอาด เรยีบรอ้ยสวยงาม 

3. สถานศกึษามกีารก ากบัดแูลในการจดัหา การใชก้ารบ ารุงรกัษาครุภณัฑท์ี่
เหมาะสมเพยีงพอและมคีวามปลอดภยัในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

ม ี

4. สถานศกึษามกีารน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการบรหิารจดัการระบบ
ฐานขอ้มลูอยา่งน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ คอื 

ม ี

   (1) มรีะบบป้องกนัผูบุ้กรุกระบบฐานขอ้มลูจากภายในและภายนอก 
   (2) มกีารก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึระบบฐานขอ้มลูอยา่งชดัเจน 
   (3) มกีารตดิตัง้โปรแกรม Anti Virusเพือ่ป้องกนัไวรสัและก าจดัไวรสัใน
เครือ่งลูกขา่ย 
   (4) มฐีานขอ้มลูมกีาร Update เป็นปัจจุบนั 
   (5) มกีารส ารองฐานขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ 
5. สถานศกึษาสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร ครบูุคลากรทางการศกึษาและผูเ้รยีน
สามารถใชป้ระโยชน์จากการบรหิารจดัการฐานขอ้มลูสารสนเทศ อยา่งมี
คุณภาพ 

ม ี

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานบ ารุงรกัษาอาคารสถานที ่ 
2. งานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การเรยีน 
3. งานรกัษาความสะอาดบรเิวณโดยรอบสถานศกึษา 
4. โครงการปรบัภมูทิศัน์ทาสโีรงอาหารตกึอ านวยการ  
5. โครงการจดัท าหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
6. โครงการจดัท าหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาจนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบัคณุภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
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มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 

 
 จดุเด่น  

สถานศกึษามกีารก ากบั ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิาร โรงฝึกงานศูนย์
วทิยบรกิารและอื่น ๆ ใหม้สีภาพทีพ่รอ้มใชง้าน  มกีารจดัหา การใช ้การบ ารุงรกัษาครุภณัฑท์ีเ่หมาะสม
เพยีงพอและมคีวามปลอดภยัในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน มกีารน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์า
ใช้ในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
ส่งเสรมิให้ผู้บรหิาร ครูบุคลากรทางการศกึษาและผู้เรยีนสามารถใช้ประโยชน์จากการบรหิารจดัการ
ฐานขอ้มลูสารสนเทศ อย่างมคีุณภาพโดยมคีา่คะแนนอยูใ่นระดบั ดมีาก    
  

 
 จดุท่ีควรพฒันา  
  - 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
  - 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.6 ระดบัคณุภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจดัการศึกษา 

ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษามแีผนงาน โครงการ ในการประสานความรว่มมอืกบับุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ระดมทรพัยากรใน
การบรหิารจดัการศกึษา 

ม ี

2. สถานศกึษามจี านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานทีร่ว่มมอืในการจดัการศกึษาดา้นระบบทวภิาคหีรอืดา้นการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีหรอืดา้นการศกึษาดงูานของผูเ้รยีนดา้นใดดา้นหนึ่งหรอื
หลายดา้นโดยมสีดัสว่นของความรว่มมอื 1 แห่ง ต่อผูเ้รยีนไม่เกนิ 40 คน 

1 : 4 

(945 : 231) 

3. สถานศกึษาไดร้บัความรว่มมอืช่วยเหลอืจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการรบัเชญิเป็นครพูเิศษ วทิยากร
รว่มพฒันาผูเ้รยีนในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

ม ี

(9 ทา่น) 

4. สถานศกึษาไดร้บัความรว่มมอืช่วยเหลอืจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
โดยมสีดัสว่น 1 ทุนต่อผูเ้รยีนไม่เกนิ 100 คน 

1 : 94 

(945 : 10) 

5. สถานศกึษาไดร้บัความรว่มมอืช่วยเหลอืจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรจิาคเงนิ หรอืวสัดุอุปกรณ์หรอื
ครุภณัฑ ์หรอืสิง่อื่น ๆ อยา่งใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอยา่ง เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุน 
การจดัการศกึษา จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 รายการ 

จ านวน 5 รายการ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. โครงการในการประสานความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม หน่วยงานและสถาน
ประกอบการ  

-  งานบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเพื่อการจดัการศกึษา   ดา้นอาชวีศกึษา (MOU) ทัง้ภายใน
และต่างประเทศ 
-  งานประชุมคณะกรรมการบรหิารและกรรมการรว่ม  4  ฝ่าย 
-  งานฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชพี  และการศกึษาดงูานของผูเ้รยีน 
-  งานเชญิวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษา 
-  งานรบัมอบทุนการศกึษา 
-  โครงการ LCC Youth  Corner 

 -  งานบรจิาคโลหติ 
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 -  โครงการร่วมมอืปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
 
 
 
 
 
 
ระดบัคณุภาพ 

  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
 

จดุเด่น 

1.สถานศกึษามจี านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีร่่วมมอืดา้น
การฝึกประสบการณ์วชิาชพี และดา้นการศกึษาดงูานของผูเ้รยีน     
  
          2.สถานศกึษามแีผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมอืกบับุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ระดมทรพัยากรในดา้นการบรหิารการศกึษา  
      

จดุท่ีควรพฒันา 
1.ความรว่มมอืในการจดัการศกึษาดา้นระบบทวภิาครีว่มกบัสถานประกอบการ 
2.การเชญิผูเ้ชีย่วชาญผูท้รงคุณวุฒหิรอืวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษาเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการเรยีนมากขึน้  
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
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1.สถานศกึษาควรสง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนในระบบทวภิาครีว่มกบัสถานประกอบการ 
2.ควรเชญิผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวุฒหิรอืวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูเ้พือ่ร่วมพฒันาการเรยีน

การสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนมากขึน้  
 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  

สถานศกึษาจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศกึษาแต่ละระดบั ตามหลกัสตูรและ
ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วยการจดัการศกึษาและการประเมนิผลการเรยีนของแต่ละหลกัสูตร 
ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดูแล ให้ครูจดัการเรยีนการสอนรายวชิาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มกีาร
พฒันารายวชิา หรอืก าหนดรายวชิาใหม่หรอืกลุ่มวชิาเพิม่เตมิใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
และความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
ตวับ่งชีท้ี ่3.1 ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

ประเดน็การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนจดัท าแผนการจดัการ
เรยีนรูร้ายวชิาทีถู่กตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ ดว้ยเทคนคิวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย
และบรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทุกรายวชิาทีส่อน 

ม ี

2. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนจดัการเรยีนการสอนตาม
แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา และมกีารบนัทกึหลงัการสอน 

ม ี

3. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนน าผลจากการวดัผลและ
การประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 

ม ี

4. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหม้กีารนิเทศการจดัการเรยีนการ
สอนของครทูุกคนเพือ่เป็นขอ้มลูในการแกไ้ขปัญหา พฒันาการเรยีนการสอน
ต่อไป 

ม ี

5. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนแกไ้ขปัญหา พฒันาการ
เรยีนการสอนรายวชิาโดยการศกึษาหรอืการวจิยั อย่างน้อย 1 รายวชิา ซึง่

ม ี
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ประกอบดว้ย 

(1) การระบุปัญหา   
(2) การระบุวตัถุประสงค ์   
(3) วธิกีารด าเนินการ   
(4) การเกบ็ขอ้มลู   
(5) การวเิคราะห ์รายงานสรุปผลเพือ่น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาหรอืการวจิยั ไป
ใชป้ระโยชน์ 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1.  งานวชิาการ 
2.  งานจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 
3.  งานจดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาและมกีารบนัทกึหลงัการสอน  
4.  งานวดัผลประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิ  
4.  งานนิเทศครผููส้อน  
5.  งานวจิยั  

 
 
ระดบัคณุภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้  5  คะแนน ดมีาก 
 

จดุเด่น                                                                                                           
   สถานศกึษามกีารสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนจดัท าโครงการสอน แผนการจดัการ
เรียนรู้รายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
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หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงทุกรายวชิาที่สอน  ก ากบัดูแลให้ครูทุกคนจดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวดัผลและการ
ประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน ก ากบัดูแลใหม้กีารนิเทศการจดัการเรยีน
การสอนของครูทุกคน และก ากบัดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พฒันาการเรยีนการสอนรายวชิาโดย
การศกึษาหรอืการวจิยั        
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับง่ช้ีท่ี 3.2 ระดบัคณุภาพในการพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ประเดน็การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหค้รศูกึษาส ารวจขอ้มลูความตอ้งการ
ในการพฒันารายวชิาหรอืกลุ่มวชิา ม ี

2. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนก ากบัดแูลใหค้รพูฒันารายวชิาหรอืกลุ่มวชิาตาม
ขอ้ 1 จากเอกสารอา้งองิทีเ่ชือ่ถอืไดห้รอืพฒันาร่วมกบัสถานประกอบการหรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ม ี

3. สถานศกึษาสง่เสรมิสนบัสนุนสือ่การสอนและก ากบัดแูลใหค้รจูดัการเรยีนการ
สอนในรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันาใหถู้กตอ้งครบถว้น สมบรูณ์ 

ม ี
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4. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผล 
และน าผลไปปรบัปรุงแกไ้ขรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันา 

ม ี

5. สถานศกึษามรีายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีพ่ฒันาตามประเดน็การประเมนิขอ้ 1 – 4 ไม่
เกนิ 3 ปี ครบทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

ม ี

  
โครงการ/กจิกรรม/งาน 
 1.งานส ารวจวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีต่อ้งการพฒันา 

2.แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา  
3.แบบประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ  
4.โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารท าแผนสมรรถนะ (Project-Based Learning : PjBL)  
5.บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืเพือ่การจดัการศกึษา ดา้นอาชวีศกึษา 

 
ระดบัคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช ้
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน 
ตอ้งปรบัปรุง
เรง่ด่วน 

 
ผลการประเมนิ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
 
 
 

จดุเด่น 
 สถานศึกษาจดัให้มีการส ารวจข้อมูลในการพัฒนารายวิชา อบรมการจดัท าแผนสมรรถนะ 
(Project-Based Learning : PjBL) และการอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา    
ดว้ยนวตักรรมการเรยีนรูแ้ละศาสตรก์ารสอนแนวใหม่ ท าใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  
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จดุท่ีควรพฒันา 
  สือ่การสอนทีท่นัสมยัและกา้วทนัเทคโนโลย ี      

   
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
 จดังบประมาณเพือ่ใหผู้ส้อนไดจ้ดัท าสือ่การสอนทีท่นัสมยัและกา้วทนัเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวับง่ช้ีท่ี 3.3 ระดบัคณุภาพในการจดัการศึกษา 
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ประเดน็การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. สถานศกึษาจดัการศกึษาระบบทวภิาคตีามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่ง
มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ของจ านวน
ผูเ้รยีนทัง้หมด 

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

2. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กประสบการณ์ทกัษะ
วชิาชพีในสถานประกอบการหน่วยงานทีส่อดคลอ้งกบัสาขางานทีเ่รยีนโดยใหม้คีรู
นิเทศไปนิเทศผูเ้รยีนอย่างน้อย 1 ครัง้ 

2 ครัง้ / คน 

3. สถานศกึษาสง่เสรมิสนบัสนุนก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนทุกคนท าโครงการพฒันาทกัษะ
วชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัสาขางานทีเ่รยีนเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสมโดยผลงานทีเ่กดิขึน้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 
ของจ านวนโครงการทัง้หมด 

รอ้ยละ 80.5 

4. สถานศกึษาจดัใหผู้เ้รยีนไดร้บัการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารในการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีทีส่ านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ก าหนดโดยมผีูเ้รยีนทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิครบถว้นสมบรูณ์จากการเขา้รบัการ
ประเมนิครัง้แรกไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของจ านวนผูเ้รยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนครบทุก
รายวชิาตามโครงสรา้งหลกัสตูร 

รอ้ยละ 83.40 

5. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนไดร้บัรางวลัประกาศเกยีรติ
คุณยกย่องความรูค้วามสามารถ คุณธรรมจรยิธรรมจากบุคคลหรอืหน่วยงาน
ภายนอกหรอืองคก์รภายนอก ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด 

รอ้ยละ 14.28 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. งานฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
2. งานประเมนิมาตรฐานวชิาชพี 
3. งานสง่เสรมิ สนนัสนุนผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัรางวลัและประกาศเกยีรตคิุณ 
4.  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัสาขางานทีเ่รยีนเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม

ตามความเหมาะสมของนกัศกึษาในระดบัชัน้ปวช.3 และปวส.2 
5.  โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัรางวลัจากหน่วยงานหรอืองคก์รภายนอก 

 
ระดบัคณุภาพ 

  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
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มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
 
 จดุเด่น 

สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้เ้รยีนไดร้บัรางวลั ประกาศเกยีรตคิุณ ยกย่องความรู ้

ความสามารถในรายการประกวดต่างๆ เป็นการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพเพิม่สงูขึน้  

  

จดุท่ีควรพฒันา 
1. การจดัการศกึษาระบบทวภิาค ี

2. การสนบัสนุน สง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดจ้ดัท าโครงการนวตัรกรรมและสิง่ประดษิฐ ์

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

1. ด าเนินการวางแผนและด าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร โดยเริม่จดัการศกึษาระบบทวภิาคใีนแต่ละสาขางานตามล าดบั  

  

2. พฒันาใหผู้เ้รยีนไดจ้ดัท าโครงการนวตักรรมโดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั น าไปสูก่ารเป็น

ผูป้ระกอบการใหม่ (Start up)   
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ตวับง่ช้ีท่ี 3.4 ระดบัคณุภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ประเดน็การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการรกัชาต ิเทดิทนู
พระมหากษตัรยิส์ง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุและทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ไม่
น้อยกวา่ 5 กจิกรรมและก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อย
กวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม   5 

จ านวนผูเ้ขา้รว่ม  945 

2. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มไม่น้อยกวา่ 5 กจิกรรมและก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้ร่วม
กจิกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม   5 

จ านวนผูเ้ขา้รว่ม  945 

3. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการกฬีาและ
นนัทนาการไมน้่อยกวา่ 5 กจิกรรมและก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้ร่วม
กจิกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม   5 

จ านวนผูเ้ขา้รว่ม 945 

4. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการสง่เสรมิการ
ด ารงตนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไม่น้อยกวา่ 5 กจิกรรมและก ากบั
ดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้รว่มกจิกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม   5 

จ านวนผูเ้ขา้รว่ม  945 

5. สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้ความสามารถท างาน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการบรกิารวชิาการ วชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อ
ชุมชนสงัคม ไมน้่อยกวา่ 5 กจิกรรมและก ากบัดแูลใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขา้ร่วม
กจิกรรมไม่น้อยกวา่ 1 กจิกรรม 

จ านวนกจิกรรม  37 

จ านวนผูเ้ขา้รว่ม  945 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 ดา้นที ่๑ สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการรกัชาต ิเทดิทนู
พระมหากษตัรยิ ์สง่เสรมิการปกครองระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นพระประมขุ และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
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๑. โครงการร่วมถวายพระพรวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ 
๒. โครงการรว่มเฉลมิพระเกยีรตเิทดิไทอ้งคร์าชนั เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล 5 

ธนัวาคม 
3. โครงการท าบญุตกับาตรเนื่องในวนัขึน้ปีใหม่ 
4. โครงการถวายเทยีนพรรษา ณ.วดัโพธารามหาวรวหิาร(วดัเจด็ยอด) 
5.  โครงการเลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน นกัศกึษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
6.  โครงการถวายความไวอ้าลยัแด่สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ (รชักาลที ่9) 

  7.  โครงการสบืสานภมูปัิญญาพืน้บา้นไทยดา้นศลิปวฒันธรรม 

 ดา้นที ่๒ สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
๑. โครงการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดแูลรกัษาตน้ไมเ้พือ่รกัษาภมูทิศัน์ 
๒. โครงการ L.C.C มดีนิดจีากใบไม ้
๓. โครงการใชถุ้งผา้ L.C.C. ลดโลกรอ้น 
๔. โครงการบิก๊คลนีนิ่งเดย ์
๕. โครงการทิง้ขยะลงถงั 

 ดา้นที ่๓  สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 
๑. กจิกรรมกฬีาสปีระจ าปี ๒๕๕๙ 
๒. กจิกรรมกรฑีาสปีระจ าปี ๒๕๕๙ 
๓. กจิกรรมแสดงดนตรชีว่งพกักลางวนั 
๔. โครงการ L.C.C. มนิิมาราธอน 
๕. ชมรมกฬีา 
๖. จดัการเรยีนการสอนวชิากจิกรรม วชิาการพฒันาทกัษะชวีติเพือ่สุขภาพและสงัคม วชิาพลา

มยั 
๗. กจิกรรมเตน้แอโรบคิ หลงัเลกิเรยีน 

 
 ดา้นที ่๔ สถานศกึษาสง่เสรมิสนบัสนุน  ใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการสง่เสรมิการด ารงตนตาม
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

๑. โครงการออมเงนิจากธนาคารโรงเรยีน 
๒. โครงการออมเงนิโดยสลากออมสนิ 
๓. โครงการออมเงนิหอ้ง 
๔. โครงการออมเงนิชัน้ปี 
๕. โครงการประหยดัน ้าประหยดัไฟ 
 

 ดา้นที ่๕ สถานศกึษาสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบรกิารวชิาการ วชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม 
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๑. สาขาการบญัช ี
- โครงการการบญัชเีศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนวดัประชาเกษม 
- โครงการจดัท าบอรด์วนัแม่แหง่ชาตแิละบอรด์เศรษฐกจิพอเพยีง เทศบาลต าบลสเุทพ 
- โครงการจดัท าบญัชบีนัทกึรายรบั-รายจา่ย ส าหรบับญัชคีรวัเรอืนแก่แม่บา้นบา้นทา่ไคร ้
- โครงการจดัท าบญัชรีายรบั-รายจ่าย โรงเรยีนวดัดอนปิน 
- โครงการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน วดัป่าสกัหลวง 
- โครงการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน โรงเรยีนวดัประชาเกษม 
- โครงการการบญัชกีบัเศรษฐกจิพอเพยีง ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพบา้นแม่ฮะ 
- โครงการจดัท าบญัชรีายรบั-รายจ่าย โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล(อนามยับา้นสนัคะ

ยอม) 
- โครงการจดัท าบญัชรีายรบั-รายจ่าย ศนูยแ์กะสลกับา้นจ๊างนกั 

 
๒. สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
- โครงการจดับอรด์ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโซเซยีลเน็ตเวริก์ 
- โครงการจดับอรด์ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
- โครงการสอน Powerpoint 
- โครงการจดับอรด์ลกูน ้ายงุลายและแจกเกลอืทรายอะเบต 
- โครงการจดับอรด์ความรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์
- โครงการสอน Powerpoint โรงเรยีนวดัเชยีงยนื 

 
๓. สาขาภาษาต่างประเทศ 
- โครงการจดัท าป้ายนิเทศภาษาองักฤษเรือ่งวนัส าคญัทางศาสนาพุทธ 
- โครงการจดัท าสมุดค าศพัทภ์าษาองักฤษเรือ่งผลไมแ้ละดอกไมต้่างๆ 
- โครงการจดัท าสมุดค าศพัทภ์าษาองักฤษเรือ่งเกีย่วกบัผลไม ้อุปกรณ์กฬีาและอาชพีต่างๆ

แก่นกัเรยีนระดบัชัน้ประถม 
- โครงการจดัท าสมุดค าศพัทภ์าษาองักฤษเรือ่งเกีย่วกบัชนิดของเสือ้ผา้และสตัวต์่างๆ 
- โครงการจดัท าป้ายความรูท้ ัว่ไปภาคภาษาองักฤษ วดัป่าตนั 
- โครงการจดัท าป้ายความรูท้ ัว่ไปภาคภาษาองักฤษ วดัสนัก าแพง 
- โครงการจดัท าคูม่อืสนทนาภาษาองักฤษเบือ้งตน้เกีย่วกบัอุบตัเิหตุส าหรบัหน่วยงานบรรเทา

สาธารณภยั 
- โครงการจดัท าคูม่อืสนทนาภาษาองักฤษเบือ้งตน้ส าหรบัพนกังานนวดแผนไทย 
- โครงการจดัท าสือ่การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

 
๔. สาขาการตลาด 
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- โครงการบรกิารวชิาชพีสูส่ถานประกอบการรา้นน้องผึง้ขีช่า้งล่องแพ 
- โครงการบรกิารวชิาการวชิาชพีสูชุ่มชน วดัมชัฌมิาราม 
- โครงการบรกิารวชิาการ/วชิาชพีการใหค้วามรูใ้นการท าแผ่นพบัเรือ่งโรคตดิต่อใหก้บัหา้ง

หุน้สว่นจ ากดั มาสเตอรค์ลนี ลอนดร ีเซอรว์สิ 
- โครงการบรกิารวชิาการ/วชิาชพีการจดัท าบอรด์ความรู ้เรือ่งอาหารประจ าชาตอิาเซยีน ณ 

โรงเรยีนอนุบาลวรรณภา อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
- โครงการบรกิารวชิาการ/วชิาชพีการจดัท าบอรด์ความรูเ้รือ่งพทุธประวตั ิณ วดัป่าดารา

ภริมย ์อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่
 

๕. สาขาการท่องเทีย่ว 
- โครงการบรกิารวชิาการ/วชิาชพีการจดับอรด์ความรู ้เรือ่งกาละแมทพิยเ์สวย ใหก้บักลุ่ม

แม่บา้นชุมชนบา้นมอญ ณ อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
- โครงการบรกิารวชิาการ/วชิาชพีการจดับอรด์ความรู ้เรือ่งพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชใหก้บัโรงเรยีนหางดงรฐัราษฎรอ์ุปถมัถ ์ณ อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชยีงใหม ่

- โครงการบรกิารวชิาการ/วชิาชพีการจดับอรด์ความรู ้เรือ่งอาเซยีน และประเพณลีอยกระทง
ใหก้บัเทศบาลตลาดใหญ่ ณ อ าเภอดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ 

- โครงการบรกิารวชิาชพี การจดับอรด์วนัมาฆบชูา 
- โครงการบรกิารวชิาชพี โครงการออกแบบและจดัท า 
- คูม่อืการปฐมพยาบาลใหแ้ก่ทมีงานยอดเซอรว์สิ 
- โครงการบรกิารวชิาชพี โครงการจดับอรด์ 
- โครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
- โครงการจดับอรด์ความรูใ้นวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
- โครงการจดับอรด์กจิกรรมวนัเดก็ 
- โครงการจดัท าแผ่นพบัแนะน าชุมชนบา้นม่วงเขยี 

ระดบัคณุภาพ 
  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 5 ขอ้ 5 คะแนน ดมีาก 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 4 ขอ้ 4 คะแนน ด ี
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ผลตามประเดน็การประเมนิ  ๕ ขอ้ 5  คะแนน ดมีาก 

 
 จดุเด่น 
  วทิยาลยัได้สนับสนุน ส่งเสรมิ ให้นักศกึษามกีารจดักจิกรรมทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรกัชาต ิ
เทดิทูนพระมหากษตัรยิ ์ส่งเสรมิการปกครองระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นพระประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม  ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดา้นการกฬีาและนนัทนาการ ดา้น
การส่งเสรมิการด ารงตนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ด้านการใชค้วามรู ้ความสามารถ ท างาน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการบรกิารวชิาการ วชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม ท าใหน้ักศกึษา
ทุกคนสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมครบทัง้ 5 ดา้น       
    
 จดุท่ีควรพฒันา 
          -          
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 

สถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในและด าเนินการเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศกึษาและพฒันามาตรฐานการศกึษาประกอบดว้ยการประเมนิคุณภาพภายใน การตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและการพฒันาคุณภาพการศกึษา  
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.1 ระดบัคณุภาพในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน 

ประเดน็การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศกึษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
โดยการมสีว่นรว่มของครบูุคลากรทางการศกึษา ผูเ้รยีน ชุมชนสถานประกอบการ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ม ี

2. สถานศกึษาไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ม ี
3. สถานศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและจดัใหม้กีาร
ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ม ี

4. สถานศกึษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน ม ี
5. สถานศกึษาไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมนิคุณภาพภายในและผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ม ี

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 1. มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาประจ าปี 2558 – 2560 
 2. แผนพฒันาสถานศกึษาประจ าปี 2558 - 2560 
 3. แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2559 
 4. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพภายใน 
 5. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการการประเมนิคุณภาพภายใน 
 6. ผลการด าเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในประจ าปี 2559 
 7. รายงานประเมนิคุณภาพภายในประจ าปี 2559 
 8. หลกัฐานการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่องจากผลการประเมนิคุณภาพภายในและ
ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที ่3  
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ระดบัคณุภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดมีาก 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ด ี
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช ้
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรบัปรุง 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 5  คะแนน ดมีาก 
 

จดุเด่น 
สถานศึกษามกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจดัท าแผนพฒันาการจดั

การศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดยการมสี่วนร่วมของครู บุคลากร
ทางการศกึษา ผูเ้รยีน ชุมชุน สถานประกอบการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่
ไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ไดจ้ดัใหม้ีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
การศกึษาและจดัให้มกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา รวมทัง้ได้
จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในและไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษา
อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมนิคุณภาพภายในและผลการประเมนิคุณภาพภายนอก  
    

 
จดุท่ีควรพฒันา 
 - 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

  - 
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.2 ร้อยละของตวับง่ช้ีท่ีมีการพฒันา 
ผลการด าเนินงาน 

ตวับง่ช้ี 
ข้อมูล

ย้อนหลงั 
เปรียบเทียบการพฒันา พฒันา 

/ไม่
พฒันา ปีการศึกษา 57 ปีการศึกษา58 ปีการศึกษา59 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 ระดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อ
คุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

  5  
  ดมีาก  

ตวับ่งชีท้ี ่1.2 รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษา
เทยีบกบัจ านวนผูเ้ขา้เรยีน 

  5  
  ดมีาก  

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ
บรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษา
คุณธรรม 

  5  
ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดั 

  5  
  ดมีาก  

ตวับ่งชีท้ี ่2.3 ระดบัคุณภาพในดา้นการจดัการ
ดา้นบุคลากร 

  5  
  ดมีาก  

ตวับ่งชีท้ี ่2.4 ระดบัคุณภาพในการบรหิาร
จดัการดา้นการเงนิ 

  5  
  ดมีาก  

ตวับ่งชีท้ี ่2.5 ระดบัคุณภาพในการบรหิาร
จดัการดา้นอาคารสถานที ่ดา้นครุภณัฑ ์และ
ดา้นฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

  5  
  

ดมีาก 
 

ตวับ่งชีท้ี ่2.6 ระดบัคุณภาพในการประสาน
ความรว่มมอืเพือ่การบรหิารจดัการศกึษา 

  5  
  ดมีาก  

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีน
การสอนรายวชิา 

  5  
  ดมีาก  

ตวับ่งชีท้ี ่3.2 ระดบัคุณภาพในการพฒันา
รายวชิาหรอืกลุ่มวชิา 

  5  
  ดมีาก  

ตวับ่งชีท้ี ่3.3 ระดบัคุณภาพในการจดั
การศกึษา 

  4  
  ด ี  
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ตวับ่งชีท้ี ่3.4 ระดบัคุณภาพในการจดักจิกรรม
เสรมิหลกัสตูร 

  5  
  ดมีาก  

ตวับ่งชีท้ี ่4.1 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

  5  
  ดมีาก  

 
 

จ านวนตวับง่ช้ีทัง้หมดท่ีมีการ
ประเมิน 

จ านวนตวับง่ช้ีท่ีมีการพฒันา ร้อยละ 

13 ตวับ่งชี ้ 13 ตวับ่งชี ้ 100 
 
ระดบัคณุภาพ 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
4.51 – 5.00 ดมีาก 
3.51 – 4.50 ด ี
2.51 – 3.50 พอใช ้
1.51 – 2.50 ตอ้งปรบัปรุง 
0.00 – 1.50 ตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

 
 
 

 
 จดุเด่น 

สถานศกึษามรี้อยละของผู้ส าเรจ็การศกึษาเทยีบกบัจ านวนผู้เขา้เรยีน   ระดบัคุณภาพในการ
ด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานต้น ระดบัคุณภาพในด้านการจดัการด้านบุคลากร ระดบั
คุณภาพในการบรหิารจดัการด้านการเงนิ ระดบัคุณภาพในการบรหิารจดัการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภณัฑ์ และด้านฐานขอ้มูลสารสนเทศ ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมอืเพื่อการบรหิารจดั
การศกึษา ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา ระดบัคุณภาพในการพฒันารายวชิาหรอื
กลุ่มวชิา ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสูตรและระดบัคุณภาพในการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในสงักดัอยูใ่นระดบั ดมีาก และมรีะดบัคุณภาพในการจดัการศกึษาอยูใ่นระดบั ด ี  

        
จดุท่ีควรพฒันา 

 -  

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
4.53 ดมีาก 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
- 
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5. สรปุผลและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

มาตรฐาน/ตวับง่ช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานท่ี 1    

ตวับ่งชีท้ี ่1.1  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่1.2  5 ดมีาก 
มาตรฐานท่ี 2    

ตวับ่งชีท้ี ่2.1  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่2.3  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่2.4  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่2.5  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่2.6  5 ดมีาก 
มาตรฐานท่ี 3    

ตวับ่งชีท้ี ่3.1  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.3  4 ด ี
ตวับ่งชีท้ี ่3.4  5 ดมีาก 
มาตรฐานท่ี 4    

ตวับ่งชีท้ี ่4.1  5 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่4.2  5 ดมีาก 

 
5.1.1 ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ดมีาก”   จ านวน       12           ตวับ่งชี ้

 5.1.2 ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ด”ี    จ านวน         1          ตวับ่งชี ้
 5.1.3 จ านวนตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “พอใช”้  จ านวน         0          ตวับ่งชี ้
 5.1.4 จ านวนตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรุง” จ านวน         0          ตวับ่งชี ้
 5.1.5 ตวับ่งชีท้ีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน”  จ านวน         0          ตวั
บ่งชี ้
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5.2 สรุปจุดเด่นจุดทีค่วรพฒันาขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาสถานศกึษา 
 5.2.1 จุดเด่น (การปฏบิตัขิองสถานศกึษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกนัคุณภาพ
ภายในการอาชวีศกึษาทีส่ง่ผลใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนด) 

1. สถานศกึษามขีอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษาจ าแนกเป็น ผูท้ีไ่ดง้านท าในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาต่อ

และประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งในหนึ่งปี  รอ้ยละ 94.56  ของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา  มี

การส ารวจความพงึพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาเป็นรายบุคคลและไดร้บัขอ้มูลตอบกลบัรอ้ย

ละ ๘๔.๖๑  จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผูส้ าเรจ็การศกึษาไปท างานจากสถานศกึษาที่ผูส้ าเรจ็

การศกึษาไปศกึษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผูร้บับรกิาร จากการประกอบอาชพี

อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา และมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ

ผู้ส าเรจ็การศกึษาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ทัว่ไปและดา้นสมรรถนะวชิาชพี รอ้ยละ 91.66 2. นกัศกึษาระดบั ปวส. มจี านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาสงู

มาก โดยมคีา่คะแนนที ่5 คะแนน ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก     

      3. สถานศกึษามกีารบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทาง

สถานศกึษาคุณธรรม  โดยเริม่ตัง้แต่จดัใหม้กีารอบรมคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีใหแ้ก่

ครผููส้อน บุคลากรและนกัศกึษาทุกชัน้ปี  อกีทัง้วทิยาลยัยงัเคร่งครดัในเรื่องรกัษาระเบยีบวนิยั  การตรง

ต่อเวลา  ไม่ขาดเรยีนและมาสายโดยไม่มเีหตุจ าเป็น และในวนัส าคญัทางศาสนา  สถานศกึษาไดม้กีาร

พานักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมและฟังพระเทศน์อบรมสัง่สอน  ได้แก่  วนัเขา้พรรษา  วนัขึน้ปีใหม่  เป็น

ตน้         4. ผูอ้ านวยการสถานศกึษามี

ความรู้ความเขา้ใจในนโยบายส าคญัที่หน่วยงานต้นสงักดัมอบหมาย สามารถสื่อสารให้ ผู้บรหิาร คร ู

บุคลากรทางการศกึษา ผูเ้รยีน รวมทัง้ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ทัง้ภาครฐัและเอกชนได้รูแ้ละเขา้ใจในนโยบาย ครู บุคลากรทางการศกึษา และผูเ้รยีนร่วมกนัก าหนด

แผนงานโครงการ กจิกรรมและเป้าหมาย เพือ่ใหน้โยบายประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย ไดม้กีารตดิตาม 

ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนงานโครงการ กจิกรรมและเป้าหมายที่ก าหนด มกีารประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามเป้าหมาย และก าหนดแผนพฒันาต่อไป      5. 

สถานศกึษามกีารส่งเสรมิ สนับสนุน ดูแลใหม้จี านวนครูและบุคลากรการศกึษาทัง้หมดเทยีบกบัจ านวน

ผูเ้รยีนทัง้หมดตามเกณฑม์าตรฐาน ครไูม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ไดศ้กึษาฝึกอบรม ประชุมวชิาการศกึษาดู

งานด้านวชิาการหรอืวชิาชพีที่ตรงหรอืสมัพนัธ์กบัรายวชิาทีส่อนไม่น้อยกว่า  10 ชัว่โมงต่อปี  โดยมคี่า

คะแนนทีร่ะดบัดมีาก          
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  6. สถานศกึษามแีผนปฏิบตัิงานประจ าปี มกีารจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ

แผนงานโครงการ กจิกรรมต่างๆ  มดีา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์ และสือ่ส าหรบัการเรยีนการสอน มรีายจ่ายใน

การส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้เ้รยีนใชค้วามรู ้ความสามารถไปบรกิารวชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อชุมชน มี

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าการประกวดการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ รวมทัง้จดักิจกรรมด้านการรกัชาติเทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการด ารงตนตามปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง โดยมคีา่คะแนนอยูใ่นระดบั ดมีาก     7 . 

สถานศกึษามกีารก ากบั ดแูลการใชอ้าคารสถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร โรงฝึกงานศูนยว์ทิยบรกิาร

และอื่น ๆ ให้มสีภาพที่พรอ้มใช้งาน  มกีารจดัหา การใช้ การบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ที่เหมาะสมเพยีงพอ

และมคีวามปลอดภยัในทุกสาขางานทีจ่ดัการเรยีนการสอน มกีารน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการ

บรหิารจดัการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสทิธภิาพ   ส่งเสรมิให้

ผู้บรหิาร ครูบุคลากรทางการศกึษาและผู้เรยีนสามารถใช้ประโยชน์จากการบรหิารจดัการฐานขอ้มูล

สารสนเทศ อย่างมคีุณภาพโดยมคีา่คะแนนอยูใ่นระดบั ดมีาก     

    8. สถานศึกษ ามีจ านวนบุ คคล ชุมชน  สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานทีร่่วมมอืดา้นการฝึกประสบการณ์วชิาชพี และด้านการศกึษาดูงานของผูเ้รยีน

       9. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการ

ประสานความร่วมมอืกบับุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ

ระดมทรพัยากรในดา้นการบรหิารการศกึษา      10. วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการ

ลานนา จดัใหม้กีารส ารวจขอ้มูลในการพฒันารายวชิา อบรมการจดัท าแผนสมรรถนะ (Project-Based 

Learning : PjBL)  และการอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาดว้ยนวตักรรม

การเรยีนรูแ้ละศาสตรก์ารสอนแนวใหม่ ท าใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง    

         1 1 . ส ถ า น ศึ ก ษ ามี ก า ร

ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัดูแลให้ครูทุกคนจดัท าโครงการสอน แผนการจดัการเรยีนรู้รายวชิาโดยเน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคญัที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ

คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก

รายวชิาทีส่อน  ก ากบัดแูลใหค้รทูุกคนจดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา และมกีาร

บนัทกึหลงัการสอน ก ากบัดูแลใหค้รูทุกคนน าผลจากการวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนตามสภาพ

จรงิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน ก ากบัดแูลใหม้กีารนิเทศการจดัการเรยีนการสอนของครทูุกคน และก ากบั

ดแูลใหค้รทูุกคนแกไ้ขปัญหา พฒันาการเรยีนการสอนรายวชิาโดยการศกึษาหรอืการวจิยั  
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   12. วทิยาลยัได้สนับสนุน ส่งเสรมิ ให้นักศึกษามีการจดักิจกรรมทัง้ 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม  ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดา้น

การกฬีาและนันทนาการ ด้านการส่งเสรมิการด ารงตนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ด้านการใช้

ความรู ้ความสามารถ ท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการบรกิารวชิาการ วชิาชพีหรอืท าประโยชน์ต่อ

ชุมชน สงัคม ท าใหน้กัศกึษาทุกคนสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมครบทัง้ 5 ดา้น    

       13. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา และจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษาโดยการมสี่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศกึษา ผู้เรียน ชุมชุน สถานประกอบการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา

ของสถานศกึษา ได้จดัให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและจดัให้มกีารประเมนิคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา รวมทัง้ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิ

คุณภาพภายในและได้จดัให้มกีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมนิคุณภาพ

ภายในและผลการประเมนิคุณภาพภายนอก       

 14. สถานศกึษามรีอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษาเทยีบกบัจ านวนผูเ้ขา้เรยีน  ระดบัคุณภาพในการ

ด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานต้น ระดบัคุณภาพในด้านการจดัการด้านบุคลากร ระดบั

คุณภาพในการบรหิารจดัการด้านการเงนิ ระดบัคุณภาพในการบรหิารจดัการด้านอาคารสถานที่ ด้าน

ครุภณัฑ์ และด้านฐานขอ้มูลสารสนเทศ ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมอืเพื่อการบรหิารจดั

การศกึษา ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา ระดบัคุณภาพในการพฒันารายวชิาหรอื

กลุ่มวชิา ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสูตรและระดบัคุณภาพในการด าเนินการประกนั

คุณภาพภายในสงักดัอยูใ่นระดบั ดมีาก  และมรีะดบัคุณภาพในการจดัการศกึษาอยูใ่นระดบั ด ี

  

5.2.2 จุดทีค่วรพฒันา(การปฏบิตัขิองสถานศกึษาไม่เป็นระบบตามกระบวนการประกนัคุณภาพ

ภายในการอาชวีศกึษาทีส่ง่ผลใหไ้ม่บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนด)    

  1. การศกึษาระบบทวภิาค ี       

  2. การบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางสถานศกึษาคุณธรรม   

   3.การเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่

นกัศกึษาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนมากขึน้      

    4. สือ่การสอนทีท่นัสมยั กา้วทนัเทคโนโลย ี   
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     5. การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดท าโครงการ

นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางการพฒันาสถานศกึษา(การด าเนินงานเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอื
พฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายในการอาชวีศกึษา) 
   1. ด าเนินการวางแผนและด าเนินการจดัการศกึษาระบบทวภิาค ีตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยเริม่จดัการศกึษาระบบทวภิาคใีนแต่ละสาขางานตามล าดบั 

2. ควรเขา้ร่วมโครงการสถานศกึษาคุณธรรม 
3. ควรเชญิผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒหิรอืวทิยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ก่นักศกึษาเพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพในการเรยีนมากขึน้    
4. จดังบประมาณสนบัสนุนใหค้รผููส้อนทุกคนไดจ้ดัท าสือ่การสอนทีท่นัสมยั กา้วทนัเทคโนโลย ี 
5. พฒันาให้ผู้เรยีนได้จดัท าโครงการนวตักรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั น าไปสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการใหม่ (Start up) 
 

5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา(เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศกึษาควรก าหนดแนวทางการพฒันาสถานศกึษาทีต่อ้งพฒันาเสรมิจุดเด่นใหด้ยีิง่ขึน้) 

 1. ด าเนินการวางแผนและด าเนินการจดัการศกึษาระบบทวภิาค ีตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยเริม่จดัการศกึษาระบบทวภิาคใีนแต่ละสาขางานตามล าดบั 

2. ควรเขา้ร่วมโครงการสถานศกึษาคุณธรรม 
3. ควรเชญิผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒหิรอืวทิยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ก่นักศกึษาเพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพในการเรยีนมากขึน้    
4. จดังบประมาณสนบัสนุนใหค้รผููส้อนทุกคนไดจ้ดัท าสือ่การสอนทีท่นัสมยั กา้วทนัเทคโนโลย ี 
5. พฒันาให้ผู้เรยีนได้จดัท าโครงการนวตักรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั น าไปสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการใหม่ (Start up) 
 
 


