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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2562 
ผลสัมฤทธิ ์
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1. ด้านความรู ้
    1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
        จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ระดับปวช. ชั้นปีท่ี 3 
จ านวน รวมท้ังสิ้น 217 นักเรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก รวมท้ังสิ้น 174 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.18  
โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ได้ ยอดเยี่ยม 
     2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
        จ านวนผู้เรียนระดับปวช.3 ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน มีจ านวน 100 คน   
        จ านวนผู้เรียนระดับปวส. ชั้นปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปมีจ านวน 88 คน 
โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ได้ ยอดเยี่ยม 
 
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยเก็บข้อมูล
จากผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 156 คน 
โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ได้ ยอดเยี่ยม 
 2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษามีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 ได้คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพได้ ดีเลิศ 
สรุปประเด็นการประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 



3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียนสถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว
ผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคันโดย
มีกระบวนการดูแลนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีท่ี 3 แรกเข้า ปีการศึกษา 2560 จ านวน 111 
คน ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน  106  คนโดยคิดเป็นร้อยละ 95.49 โดยน าผลการ
ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5  ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษามีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผล
การค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
     สรุปประเด็นการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
          3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
สถาศึกษามีการเก็บข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศึกษาต่อและมีงานท าคิดเป็น 
ร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
      สรุปประเด็นการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
4. ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 
 สถานศึกษาปลูกฝังอัตลักษณ์สถานศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตาม อัตลักษณ์
สถานศึกษา คือ "วินัยดี วิชาการเด่น" 
สรุปประเด็นการประเมินด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
1. ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา 
 1.  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ  
 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการตามผลการตรวจสอบข้อมูลท้ังหมด 5 ข้อ ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 

 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม โดยการเพิ่มเติมเนื้อหาการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
และเป็นปัจจุบันบรรจุลงในแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้ก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติมเสริมให้นักศึกษาทุกสาขาได้เรียนเพ่ือให้มีทักษะและมีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีความต้องการของตลาดแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณ
มาเทียบกับเเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 สรุปประเด็นการประเมินด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติ 
        ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 58 คนมีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เช่น PjBL Active Learning เป็นต้น รวมถึงมีการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดแนวทางการจัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
        สถานศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลว่าปฏิบัติครบ ท้ัง 5 ข้อ ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้ 
ยอดเย่ียม 
    2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
        ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 58 คน ของงสถานศึกษาได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการ
ค านวณมาเทียบกบัเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 
 



    3. การจัดการเรียนการสอน 
        ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 58 คนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
     4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
         ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 58 คนมีการจดัท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ
หรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเเกณฑ์
การประเมิน ได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้ ยอดเย่ียม 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
         ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 58 คนมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการวิชาชีพ 
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการ
ค านวณมาเทียบกับเเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้ ยอดเย่ียม 

6. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
         สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน และนักเรียนใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 75.71 โดยน าผลการค านวณมา
เทียบกับเเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 ระดับคุณภาพได้ ดีเลิศ 
 
สรุปประเด็นการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
    1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเข้าถึงข้อมูล
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลครอบคลุมในทุกหน่วยงาน  
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
    2. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงาน หรืองานฟาร์ม 
      สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งาน  



ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
    3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
      สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร 
รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์
ส าหรับให้บริการทางการศึกษา   
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 

4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
      สถานสึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับ
ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 

5 ระบบอินเตอร์เน็ตควาวมเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  เกิดการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
สรุปประเด็นการประเมินด้านการบริหารจัดการ  ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    สถานศึกษาได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 
    สถานศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  
สรุปผลการประเมินด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 



 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
โครงการของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 2. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาท้ังในประเทศ และหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการ
ประเมินผลด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คณุภาพได้  ยอดเย่ียม 
           3. การบริการชุมชนและจิตอาสา  
    สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผ็เรียน และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
2. ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวกนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมี
การน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 



ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ดีเลิศ 
 
สรุปผลการประเมินด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
จุดเด่น 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ) มีคะแนน
เฉลี่ยระดับสถานศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ท้ังในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.  
2.ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียน ท่ีเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์จริงตรงตามสาขา
ท่ีเรียนเป็นหลัก และร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับระดับคะแนนจากการประเมินของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน และครูนิเทศอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
3. การร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและด าเนินการโดยนักเรียน นักศึกษาท่ี
เป็นคณะกรรมการขององค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา (อวท.วท.พาณิชยการลานนา) เพ่ือส่งเสริมให้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จิตสาธารณะ และจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากครูท่ีปรึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาได้ก าหนด 
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีแผนงาน โครงการในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยการส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย รวมถึง
ผู้เรียนเป็นอย่างดี  
8. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ด้านทักษะภาษาและการสื่อสาร จากสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทศ.) มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
ระดับปวช. พาณิชยกรรม (การบัญชี) 
   พาณิชยกรรม (การตลาด) 



   พาณิชยกรรม (ธุรกิจค้าปลีก) 
   พาณิชยกรรม (ภาษาต่างประเทศ) 
   อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (โรงแรม) 
ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
     บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
     บริหารธุรกิจ (ภาษาต่างประเทศ) 
     อุตสาหกรรม (การโรงแรม) 
     อุตสาหกรรม (การท่องเท่ียว) 
 
9. ครู ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถและจิตอาสาในการให้ความรู้ บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน  
10. ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากครูผู้สอนในการให้ผู้เรียนได้ด าเนินการคิดค้นนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และร่วมน าเสนอผลงานด้วยดี 
11. สถานศึกษาได้ส่งผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์เข้าร่วมแข่งขันทั้งในระดับ
อาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดบัชาติขึ้นไปมีจ านวน
เพียง 188 คนเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้เรียนท่ีส่งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรท่ีมีจ านวน ท้ังสิ้น 217 คน 
2. ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ในบางโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานท่ีไม่เพียงพอส่งผลถึงการตัดสินใจเพื่อ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานไม่ทันกับสถานการณ์  
3. ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ในบางโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานท่ีไม่เพียงพอ 
4. ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงานให้มากย่ิงขึ้น 
5. ควรมีครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  
6. ควรพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของการงาน
มากย่ิงขึ้น 
7. ควรเพิ่มการจัดท าโครงการแนะแนวศึกษาร่วมกับชุมชน เพ่ือปรับทัศนคติในการเรียนต่อสายอาชีพ 
8. ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิควรสนับสนุนให้มีโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกทักษะด้านภาษาของผู้เรียนมากขึ้น 



9. การพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์จากรายวิชาโครงการให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในทุกระดับ 
10. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู จัดท าผลงานวิจัยของสถานศึกษาเมื่อน าผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอใน
ระดับภาคและระดับชาติ เพิ่มมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. วิทยาลัยควรมีกระบวนการขั้นตอนในการอนุมัติการด าเนินโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการ
กระจายการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณให้เพียงพอ
และเหมาะสม 
2. สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการกระจายตาม
กิจกรรมอย่างเหมาะสม 
3. สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมหัวหน้าสาขาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อท า
การส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. ควรมีการสนับสนุนจากงบประมาณของวิทยาลัยในการจัดหาครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
5. จัดท าโครงการแนะแนวการศึกษาร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง 
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาควรมีการประชุมหัวหน้าสาขาเพ่ือร่วมกันหากระบวนการใน
การส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้แก่ผู้เรียนทุกสาขา 
7. ครูผู้สอนรายวิชาโครงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ควรให้ผู้เรียนคิดค้นนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่โดยใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลจากเกณฑ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ 
8. การน าเสนอผลงานโครงการของนักเรียน นักศึกษา ควรมีการน าเสนอทุกผลงานท่ีจัดท าขึ้น 
9. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการท าผลงานวิจัยของสถานศึกษาเพื่อน าผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอใน
ระดับภาคและระดับชาติ เพิ่มมากขึ้น 
 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคูณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 การประกันคุณภาพทาง
การศึกษาหมายความว่าการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละการประเภทการศึกษาโดยมีกลไกลในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเพื่อให้การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 



 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ด าเนินตามนโยบายดังกล่าวโดยบรรลุผลจาการ
ประเมินสรุปว่าผลสัมฤทธิ์จากการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึ่งประสงค์   
ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความรู้ 
              1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเยี่ยม 
              1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
              2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ระดับ
คุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
              2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับคุณภาพท่ีได้ ดีเลิศ 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
              3.1 การดูและและแนะแนวผู้เรียน ระดับคุณภาพท่ีได้ ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเยี่ยม 
              3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
              3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 
               4.1 ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์สถานศึกษา ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
              1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
              1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
              2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
   2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเยี่ยม 
              2.3 การจัดการเรียนสอน ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
              2.4 การบริหารจัดชั้นเรียน ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
              2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเยี่ยม 
              2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ระดับคุณภาพท่ีได้ ดีเลิศ 
 
 



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
              3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
              3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ระดับคุณภาพท่ีได้ 
ยอดเย่ียม 
              3.3 ระบสาธารณูปโภค ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
              3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการ ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
              3.5 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
ประเด็นการประเมินที่  4 ด้านการน านโยบายสู่ภาคปฏิบัต ิ
              4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเยี่ยม 
ประเด็นการประเมินที่  5 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม 
              5.1 การจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษท่ี 21 ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นการประเมินท่ี 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
             1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเย่ียม 
         1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน การสอน ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเยี่ยม 
             1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพท่ีได้ ยอดเยี่ยม 
ประเด็นการประเมินที่ 2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
             2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับคุณภาพท่ี
ได้ดีเลิศ 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
   การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
         ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ให้มีคุณภาพ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตระหนักถึงความส าคัญจึงได้ด าเนินการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามนโยบายท่ีสักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู    บุคคลกรทางการศึกษา ตลอดจนได้รับการสนับสนุน ในการด าเนินการตาม
นโยบายฯ ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาได้มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับต่อไปนี้  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ร้านสะดวกซื้อ 
         ตามรายละเอียด การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม link ท่ีแนบมานี้ 
https://drive.google.com/file/d/1MNtYpsRjUqOnPyYiCk9sj6eP810RM4lr/view?usp=sharing 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
  
โครงการ     สอนชาวต่างชาติท ากระทง  Enjoy Making a Krathong   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวไอยญาลิล   จุมปา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาการด าเนินการ    เดือนพฤศจิกายน 2562 
 
หลักการและเหตุผล 
               “ วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ าจะนองเต็มตลิ่ง เราท้ังหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอย
กระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาร าวง ร าวงวัน
ลอยกระทง ร าวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ ” 
เพลงร าวงวันลอยกระทงนี้เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กโดยพระยาอนุมานราชธน ได้สันนิษฐานว่า “ 
ต้นเหตุแห่งการลอยกระทงอาจมีมูลฐานเป็นไปได้ว่าเป็นคติของชนชาติที่ประกอบการกสิกรรม ซึ่งต้อง
อาศัยน้ าเป็นส าคัญ เมื่อพืชพันธ์ธัญชาติงอกงามดี และเป็นเวลาท่ีน้ าเจิ่งนองพอดี ก็ท ากระทงลอยไป
ตามกระแสน้ าไหล เพื่อขอบคุณแม่น้ าคงคา หรือเทพเจ้าท่ีประทานน้ ามาให้ความอุดมสมบูรณ์ เหตุนี้
จึงได้ลอยกระทงในฤดูน้ ามาก และเมื่อลอยกระทงเสร็จแล้วจึงเล่นร่ืนเริงด้วยความยินดี เท่ากับเป็น
การสมโภชการงานท่ีได้กระท าว่า ได้ลุล่วงและรอดมาจนเห็นผลแล้ว ” 
การลอยกระทงนั้น มักจะท ากระทงเป็นรูปดอกบัวและแต่งด้วยประทีป โดยถือว่าเป็นการลอยดอกบัว
ไปเพื่อถวายสักการะรอยพระพุทธบาท 
            ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีท่ีมีความงดงาม และนอกจากจะเป็นประเพณีท่ีมีคุณต่อ
ค่าในเร่ืองการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้ว ประเพณีนี้ยังมีผลทางเศรษฐกิจต่อ
ชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากการลอยกระทงถือเป็นกิจกรรมส าคัญในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยทุกปีจะมีการท่องเที่ยวจากท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากเดินทางมายังจังหวัด
เชียงใหม่จ านวนมาเพ่ือร่วมประเพณีลอยกระทง ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่เป็น
จ านวนมาก 
            วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการ
ปลูกฝังนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความส าคัญของการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 
ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าโครงการ  “ สอน
ชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ” ขึ้นเพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสได้เรียนรู้และซาบซึ้ง



ในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่ และน าประสบการณ์ความประทับใจท่ีได้พบ
เห็นไปถ่ายทอดสู่ญาติ พี่ น้อง ซึ่งจะส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มาก
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ชาวต่างชาติมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวล้านนา 
            2. เพ่ือปลูกจิตส านึกของเยาวชนในการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ให้การต้อนรับท่ีอบอุ่นแก่
ชาวต่างชาติ 
 3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความส าคัญของการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 4. เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 1. ชาวต่างชาติจ านวน 100 คน 
            2. นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
ภาษาต่างประเทศจ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ 
 1. ชาวต่างชาติสามารถประดิษฐ์กระทงได้ 
 2. ชาวต่างชาติรู้ถึงวัฒนธรรมไทย สามารถน าไปเผยแพร่ยังประเทศของตนได้ 
 3. เยาวชนมีจิตอาสาท่ีจะเข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางด้วนวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
 4. เยาวชนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง 
 
วิธีการด าเนินงาน (เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562) 
1. ประชุมปรึกษาการโครงการ    
2. จัดด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
3. เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ    
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติกับเทศบาลนครเชียงใหม่    
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมสอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทง    
6. สรุปประเมินผลโครงการ    
 
สถานท่ี 
 สะพานนครพิงค์ ตรงข้ามกงสุลอเมริกา 
 
 



งบประมาณ  
   
        เป็นเงิน  4,000  บาท 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระกับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 50 คน ร้อยละ 
80 เข้าร่วมโครงการสอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
 เชิงคุณภาพ : ชาวต่างชาติสามารถประดิษฐ์กระทงรวมถึงทราบถึงวัฒนธรรมไทย สามารถ
น าไปเผยแพร่ยังประเทศของตนและนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางด้วน
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นซึ่งยังท าให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้
ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึง่ 
 
การประเมินผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ชาวต่างชาติมีความประทับใจในศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ 
 2. นักเรียนนักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจท้องถิ่นของตนมากขึ้น 
 3. นักเรียนนักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ 
 4. นักเรียนนักศึกษาเห็นความส าคัญของการรักษาส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสอนชาวต่างชาติท ากระทง  Enjoy Making a Krathong 
โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มากท่ีสุด (5) มาก (4)      ปานกลาง (3)    น้อย (2)       น้อยท่ีสุด (1) 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 The activity is interesting      
2 To learn more about Loy Krathong Festival             
3 To be enjoyable with the activity      
4 To be useful for the tourist      
5 The place is suitable      

 
ข้อเสนอแนะ________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ……………………………………… 
(นางสาวไอยญาลิล  จุมปา) 

หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

ผู้พิจารณาโครงการ………………………………………………. 
(นางพวงพลอย  ขันเลข) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ความเห็นของผู้อ านวยการ
..............…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………... 
(นางคนึงนิจ   พรหมเนตร) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
           



หนังสือออก ขอควาอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม : 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE ( L.C.C.) 

98/12 ม.2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300  โทร. (053) 210057-8 โทรสาร (053) 225181  http://www.lcc.ac.th 
98/12 Moo 2 Photharam Rd., Changpuak, Muang Chiangmai  50300 THAILAND  Tel. (053) 210057-8  Fax (053) 225181 

 
ท่ี พลน. 50100132/456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
      17  ตุลาคม  2562 
เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์สถานท่ี 
เรียน    นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย     รูปภาพกิจกรรม  จ านวน   1       ชุด 
 ด้วยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดท า
โครงการ Enjoy Making A Krathong   “สอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ”  ขึ้น 
ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  โดยจะด าเนินโครงการในงานประเพณีลอยกระทง
ของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันท่ี  11 - 12 พฤศจิกายน  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติโดยตรง  และให้ชาวต่างชาติได้
รู้จักวิธีประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ     อีกท้ังยังช่วยอนุรักษ์และสืบสานเผยแพร่ประเพณีลอย
กระทงของจังหวัดเชียงใหม่ และท าให้ชาวต่างชาติรู้จักเชียงใหม่มากขึ้น มีความประทับใจและมีการ
พูดและแนะน า บอกต่อ ท าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมาเท่ียวเมืองเชียงใหม่มากขึ้น อีกด้วย 
          วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของประเพณีดังกล่าว  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
เทศบาลนครเชียงใหม่  จัดหาสถานท่ีในการท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ให้แก่ทางวิทยาลัยฯ ใน
การนี้วิทยาลัยฯ จะขอใช้สถานท่ีใกล้กับส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  บริเวณทางเท้าริมน้ าปิง ตรง
ข้ามสถานทูตอเมริกา  โดยจะใช้พื้นท่ียาวประมาณ   10 เมตร   และได้มอบหมายให้    นางสาว
ไอยญาลิล  จุมปา   โทรศัพท์  061-2969626   เป็นผู้ประสานงาน  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ตามแต่จะเห็นสมควร วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
        ขอแสดงความนับถือ 
     
 
               ( นางคนึงนิจ  พรหมเนตร )  
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
โทร. (053) 210057 – 8 
E-mail : lanna.ac1985@hotmail.com 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ สอนชาวต่างชาติท ากระทง Enjoy Making a Krathong 

งานประเพณีย่ีเป็ง เชียงใหม่ 
 
1.  ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน    
 1.1  เพศ  ชาย ร้อยละ 65 หญิง ร้อยละ 35 
 1.2  ระดับชั้น ปวช. ร้อยละ 70    ปวส. ร้อยละ 30 
  
2.  รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับความพึงพอใจ  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก  3 =  พอใช้   2  =  น้อย  1  =  ควรปรับปรุง 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 The activity is interesting 100 - - - - 
2 To learn more about Loy Krathong Festival        100 - - - - 
3 To be enjoyable with the activity 100 - - - - 
4 To be useful for the tourist 100 - - - - 
5 The place is suitable 100 - - - - 

 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนที่ต้องการให้สาขางานฯ ปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรม/โครงการครั้งต่อไป
................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ จากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน 
 
โครงการและประมวลรูปภาพกิจกรรม โครงการ Enjoy Making A Krathong “สอนชาวต่างชาติ
ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 
ตาม link ท่ีแนบมาพร้อมนี้แล้ว 
https://drive.google.com/file/d/1PKwu4lUQH6bNV2DXSGE2xUvTkvuCmNmr/view?usp=sharing 
 
  
 
  
  
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู่  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เลขท่ี 98/12 หมู่ท่ี 2 ถนนโพธาราม  ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  
  โทรศัพท์ 053-210057–8   โทรสาร 053-225181  
  E-mail lanna.ac1985@hotmail.com   Website www.lcc.ac.th  
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเดิม ชื่อโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้ง
ขึ้นโดย บริษัทเชียงใหม่การศึกษาจ ากัด  ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีอุดมการณ์และเจตจ านงท่ีจะให้ 
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและความสมบูรณ์สูงสุดท้ังทางด้าน
วิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม  
 โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท า
การสอนในปีการศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี
พื้นท่ี 8 ไร่เศษ จากสถิติการรับนักเรียนนักศึกษาปรากฏว่ามีจ านวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
ท าให้สถานท่ีเดิมคับแคบไม่เพียงพอท่ีจะรองรับนักเรียนนักศึกษาได้อีกต่อไป ดงันั้นในปีการศึกษา 
2533 จึงได้ท าการย้ายโรงเรียน มายังสถานท่ีแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นท่ี 16 ไร่เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคาร
แมททิว และอาคารส านักงาน อาคารทุกหลังได้ท าการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้อง
ประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1,500 คน  และมีสนาม
วอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตะกร้อรวมท้ังสนามฟุตซอล  บรรยากาศภายใน
โรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนฯ ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้
อย่างครบครันและทันสมัย 
 ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการ ลานนาตามใบอนุญาตเลขท่ี ชม 01- 001/2555 ชื่อภาษาอังกฤษ LANNA 
COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.วัชระ ตันตรา
นนท์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต  
นางสาววิไลรัตน์  เกียรติไชยากรเป็นผู้จัดการ และนางคนึงนิจ พรหมเนตร เป็นผู้อ านวยการ วิทยาลัย
ฯ ได้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการ



ท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 วิทยาลัยฯ มเีป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนาจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัย พร้อมท่ีจะน า
ความรู้และทักษะวิชาชีพไปรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่น    
เน้นวิชาการ เช่ียวชาญทักษะ” และค าขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE” 
  การจัดการศึกษา 
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดย
ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจ าแนกเป็น 9 สาขาได้แก ่

   1. สาขาวิชาการบัญชี 
   2. สาขาวิชาการตลาด 
   3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
   5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
   6. สาขาวิชาการโรงแรม 
   7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
   8. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
   9. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จะใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ผู้สมัครเข้า
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภท
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจ าแนกเป็น 8 สาขาได้แก ่

   1. สาขาวิชาการบัญชี 
   2. สาขาวิชาการตลาด 
   3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
   5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
   6. สาขาวิชาการโรงแรม 
   7. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
   8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   



 การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะใช้
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีหากส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
กับ 2 ภาคฤดูร้อน 
 การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่ง
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะเพ่ือเป็นพื้นฐานในการท างาน ส าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
นอกจากจะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว 
ทางวิทยาลัยฯ ยังได้เพ่ิมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดีดและ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการสร้างโอกาสท่ีจะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
  สภาพชุมชน 
  สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ 
ลานนา ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่  2 ถนนโพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใน
การก ากับดูแลของเทศบาลต าบลช้างเผือก  
ทิศเหนือ ติดกับ ธุรกิจท่ีพักท่าจีนบูติคเฮ้าส์ ทิศใต้ติดกับวัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)  
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนโพธาราม และทิศตะวันตกติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 
  สภาพเศรษฐกิจ 
  ในชุมชนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และอาชีพ
ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจท่ีพักชั่วคราว หอพัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจสถานพยาบาล 
  สภาพสังคม 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อยู่ในชุมชนย่านวัดเจ็ดยอดอาณาเขตบริเวณใกล้เคียง
กับท่ีตั้งของวิทยาลัยฯ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ด
ยอด) วัดข่วงสิงห์  ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาค
พายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด) สถานีต ารวจช้างเผือก สุสานจีนข่วงสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 แผนภูมกิารบริหารของสถานศึกษา 



2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 155 15 0 170 

ปวช.2 98 0 0 98 

ปวช.3 106 0 0 106 

รวม ปวช. 359 15 0 374 

 
ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 143 15 158 

ปวส.2 111 0 111 

รวม ปวส. 254 15 269 

   
 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเขา้ ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 149 90 60.40 

ปวส.2 169 134 79.29 

รวม 318 224 70.44 

   
 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเขา้ ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 111 99 89.19 

ปวส.2 118 105 88.98 

รวม 229 204 89.08 

   
 
 
 
 
 



         ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผูจ้ัดการ/ ผูอ้ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

7 7 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง 58 55 58 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 0 0 0 

พนักงานราชการ(อื่น) 9 - - 

ครูพิเศษสอน 1 0 1 

เจ้าหน้าที ่ 0 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขบัรถ/ ฯ) 8 - - 

รวม ครู 59 55 59 

รวมทั้งสิ้น 83 55 59 

   
 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

อุตสาหกรรม 1 1 2 

พาณิชยกรรม 5 5 10 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 2 4 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 1 

รวมทั้งสิ้น 9 8 17 

   
 
 
 
 



 
        ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 4 

อาคารปฏิบัตกิาร 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอื่น ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 8 

   
       ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 16612000.00 

งบด าเนินงาน 2783500.00 

งบลงทุน 795000.00 

งบเงินอุดหนุน 1035000.00 

งบรายจ่ายอื่น 249500.00 

รวมทั้งสิ้น 21475000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เช่ียวชาญทักษะ”  
  อัตลักษณ์ 
  วินัยดี วิชาการเด่น 
  เอกลักษณ์ 
  สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน ์
  พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นคุณธรรม สู่มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ 
  1. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษา รูปแบบ DTL 
         2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
         3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ผู้เรียน 
         4. มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น
ผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน   
         5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
  เป้าประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2.  เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน เพื่อน าไปใช้

พัฒนาการประกอบอาชีพ 
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
4.  มุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น

ผู้ประกอบการแนวใหม่ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์  
5.  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาพัฒนาและฝึกอบรมวิชีพมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 



  ยุทธศาสตร์ 
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษา รูปแบบ DTL 
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

แก่ผู้เรียน 
4. มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น

ผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน   
5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
  กลยุทธ ์

1.  ใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาดีและมีความรู้ทันเทคโนโลยี 
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  สนับสนุนให้มีการสอนเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับธุรกิจออนไลน์ใน

ปัจจุบัน 
5.  สนับสนุนกระบวนการเรียนวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานขยายโอกาสทาง

การศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันตอบปญัหากฎหมาย เนื่องในวันรพี รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่ 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนน าเสนอตัวอยา่งโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

การด าเนินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกรรณิการ์ ปิงชัย 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวฐิติภาวดี พิชิตศัตรูพ่าย 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวธนันทธ์รณ์ งามทุ่ง 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวนริศรา พวงมาลา 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวประภาพร วงค์ค าฝั้น 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวพิชญว์รัญ สิริสินอังกูร 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวลักขณา สมณะ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวชิรวิทย ์เสนาธรรม 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

นางสาววรรณวิสา เก่งธัญการ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาววาสนา ค าภีร ์
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอัครเดช เสนาเจริญ 
รางวัลครูในดวงใจ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด
เชียงใหม่ - ล าพูน 

นางสาวพัชราภรณ์ อินทรพงษ์นุวัฒน ์
ได้รับคัดเลือกรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวแรมจันทร์ หินเงิน 
ได้รับคัดเลือกรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุเทพ แก้วจรัญ 
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจ าปี พ.ศ. 2563 "102ปี 
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดกีวา่" 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นายณัฐนนท์ วงษ์ธญัญกิจ 
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจ าปี พ.ศ. 2563 "102ปี 
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดกีวา่" 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางน้ าหวาน สุจริตพานิช 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางพรรณี สถิตเมธากุล 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวลักขณา สมนะ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางธิติมา ค าราพิศ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางเกตุธิดา รัตนประภา 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ ์
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสันทนา โรจน์พานิชกุล 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางแรมจันทร์ เขื่อนพันธ ์
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวศรินยา นุยามัง 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวจิดาภา เสาร์หมื่น 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวยวุดี บุตรจันทร ์
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางอมราภรณ์ มณีนันท ์
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นายยงยุทธ ยงยศ 
ได้รับคัดเลือกรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางบุษกร พันธวงค์ 
ได้รับคัดเลือกรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจิดาภา เสาร์หมื่น 
ได้รับคัดเลือกรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวทัศนีย์ คฤหเตชะ 
ไดร้ับคัดเลือกรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวปพัชญา รัตนโมรา 
ได้รับคัดเลือกรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสางสันทนา โรจน์พานิชกุล 
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจ าปี พ.ศ. 2563 "102ปี 
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดกีวา่" 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวประภาพร วงค์ค าฝั้น 
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจ าปี พ.ศ. 2563 "102ปี 
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดกีวา่" 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวเจนจิรา สามแก้ว 
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจ าปี พ.ศ. 2563 "102ปี 
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดกีวา่" 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาอมราภรณ์ มณีนันท ์
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจ าปี พ.ศ. 2563 "102ปี 
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดกีวา่" 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวยวุดี บุตรจันทร ์
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจ าปี พ.ศ. 2563 "102ปี 
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดกีวา่" 

รางวัลอื่น ๆ ภาค โดย ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นายกิตติพงศ์ สวา่งทิศ 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชนัญญา อรุณกาล 
วิชาการบัญช ี

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกัญจนรพร กุละ 
วิชาการบัญช ี

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวแสงพร 
วิชาการบัญช ี

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายฐาปนพงษ ์เตชะสมบูรณ์ 
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญช ี

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐสุดา แสนส ี
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญช ี

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวชิรวิทยย์ กองมงคล 
การตัดต่อดิจัทัล 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิศารัตน์ มะณ ี
การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนารากร มาจันทร ์
การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ 
การสร้างเว็บเพจ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายค า ลุงออ 
การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเนตรนภา ปัญญาชยั 
การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภสินธุ์ เปีย่มพอด ี
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุวิชญา พิมพ์ก ิ
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสหัสวรรษ เค้าทอง 
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพรชนก ฉิมเอื้อเฟือ้ 
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอันดามัน เหมมัน 
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอชีว
ศึกษา 

นางสาววาสนา สจุริตธรรม 
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเทีย่ว 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธนัญญา หมดศรีมา 
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเทีย่ว 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรเชษฐ์ เดชคุณมาก 
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเทีย่ว 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชลลดา สมเทศ 
การอ่านขอ้ความภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศยามล ปันเป็ง 
การอ่านขอ้ความภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวค าน้อง หอมใส 
วิชาการบัญช ี

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพรรณี แสงเมือง 
วิชาการบัญช ี

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเอื้ออารี วิชยั 
วิชาการบัญช ี

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุมัฌฌา ชัยเมคา 
วิชาการบัญช ี

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปรัชญา นวลสนิท 
วิชาการบัญช ี

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจตุรวิทย์ อุตตโม 
วิชาการบัญช ี

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศรัญญู บุตรดวงติ๊บ 
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธัญญาลักษณ์ ใจทอง 
การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุภัทชลีพร ทานัง 
การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสายน้ าผึ้ง ยานิวงค์ 
การสร้างเว็บเพจ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนัญพัทธ์ ธะนะค า 
การใช้โปรแกรมประมวลผล 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมงคล พลณรงค์เดช 
การตัดต่อดิจิตอล 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธัญญาวรรณ สิงห์ค าป้อง 
เทคนิคเสสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐสุดา แสนส ี
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญช ี

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภคิณฑรรา วันยาว 
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนิกานต์ อภัย 
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ 
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิริภา พิมสาร 
การอ่านขอ้ความภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาว ออ้ย ค าทอง 
การอ่านขอ้ความภาาษอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมอลหญิง ค าปัน 
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเทีย่ว 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวหนึ่งฤทัย ชูก าเนิด 
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเทีย่ว 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวแสงค า สมหลู ่
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเทีย่ว 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณปภัช วรธารารัตน ์
การประกวดวงค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวนันท์นภัส อานนท ์
การประกวดวงค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวปรัชญา นวลสนิท 
การประกวดวงค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวพรหมติกาญจน ์ไชยโส 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาววชิรญาณ์ บัวแกว้เกิด 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวรุ่งวิมล ปัญญามา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาววีรดา ทองศรีนุ่น 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวนันทวัน สิงขรมุรธา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวสายธาร แดงสา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกรียงไกร สุวรรณบุตร 
การประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ชาย ทกัษะพื้นฐาน 
งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวกาญจนา สิงหนาท 
การประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ชาย ทกัษะพื้นฐาน 
งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวกัญจนพร  กุละ  
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส. ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์สิน 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

ชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวเอ ทุนติ่น 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

ชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวทิพยาภรณ์ แกว้วงค์วาล 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

ชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาววรัญญา ปัญญารัตน์ 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

ชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาววรรณศิริ แกว้อ้าย 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาววาสนา ปินตา 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวชุติมา เอกตา 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวชนาภรณ์ แซ่หลิม 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวลัดดาวัลย์ ประเลา 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวนวพร เสียงเสนาะ 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวสุนิสา วังธาน 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวเจนจิรา น ามะ 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวโยธิชา อุปนันแปง 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชนัญพัทธ์ ธะนะค า 
Smart Logistics 

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวปพิชญา บวัดอกตูม 
Smart Logistics 

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวอารีลกัษณ์ จันทร์ศรี 
Smart Logistics 

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นางสาวชญานุตม ์เอี่ยมวิจารณ์ 
Smart Logistics 

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

นายธนโชติ กันธา 
Smart Logistics 

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

Mr. Thinakorn Janjam 
การแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกอบการ E – 
Commerce CHINA-ASIAN New Business Skill 
Invitational Tournament 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

Mr. Warodom Rammasoot 
การแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกอบการ E – 
Commerce CHINA-ASIAN New Business Skill 
Invitational Tournament 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

Miss Thansuda Somsunan 
การแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกอบการ E – 
Commerce CHINA-ASIAN New Business Skill 
Invitational Tournament 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

Miss Phornchanok Chimouafua 
การแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกอบการ E – 
Commerce CHINA-ASIAN New Business Skill 
Invitational Tournament 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

Miss Suwichaya Pimki 
การแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกอบการ E – 
Commerce CHINA-ASIAN New Business Skill 
Invitational Tournament 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

Mr. Andaman Hamman 
การแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกอบการ E – 
Commerce CHINA-ASIAN New Business Skill 
Invitational Tournament 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

Miss Wannisa Tanyot 
การแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกอบการ E – 
Commerce CHINA-ASIAN New Business Skill 
Invitational Tournament 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

Miss Janjira 
การแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกอบการ E – 
Commerce CHINA-ASIAN New Business Skill 
Invitational Tournament 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววรรณิการ วิชามูล 
ทักษะเทคนิคการเสนอขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวอรณิชา กิจวิทยาวิชิต 
ทักษะวิชาการบัญช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายแทนไทย กันธาหลา้ 
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวศิริรัตน์ ไชยเหล็ก 
ทักษะบารแ์ละเครื่องดื่ม 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวภิรญา บุญคุ้ม 
ทักษะการจัดการภัตตาคาร 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวอยู่ จองโหย่ง 
ทักษะการจัดการภัตตาคาร 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวกัลยา งัวจิโปะ๊ 
ทักษะการจัดการภัตตาคาร 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชนิดาภา จันสดใส 
ประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวนฤมล บญุมา 
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวรุ่งนภา ขันมะล ิ
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพรทิพา เพลัย 
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นางสาวภาวิณี ปยุทอง 
ทักษะภาษษอังกฤษเพื่อการน าเที่ยว 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นางสาวนันทภรณ์ อุ่นอก 
ทักษะปฏิบัติการจัดการน าเทีย่ว 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นายศิวกร กองจันทร ์
ทักษะการปฏิบัตกิารจัดน าเท่ียว 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นางสาวนรินรัตน์ พุทธชาต ิ
ทักษะมัคคุเทศก์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นางสาวณัฐตยา วงษ์เพ็ชร 
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการน าเทีย่ว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นางสาวลดาวัลย์ ณ เชยีงใหม่ 
ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

นางสาวศรีวรรณ ลุงอ่อง 
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสรวิชญ ์ศรีบุรินทรเจริญ 
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวอรจิรา สุวรรณเด็น 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวจีราพร บุญทอง 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวจิ่งโม ลุงยี ่
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวกชกร กิต ิ
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายไตรเชษฐ์ 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวชลิตา อยู่นุ่ม 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวน้ าฝน มูลตา 
ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอรวรรณ ทิศมาศบุญศิร ิ
ทักษะมัคคุเทศก์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวภูษิตา ใจพุธ 
ทักษะมัคคุเทศก์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นายสราวธุ อนันตพิบูลย ์
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชลลดา สมเทศ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวเสาวลกัษณ์ ใจค า 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวธัญลกัษณ์ ผักหวาน 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวจิ่งยื่น นายถ ิ
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวนฤมล อินทนนท ์
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวลัดดาวัลย์ ประเลา 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวทิพยาภรณ์ แกว้วงค์วาล 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวกรรณิการ์ นอ้ยปง 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวกัญญารัตน์ เพ็งสุริยา 
ด้านหัตถศิลป์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวศิโรรัตน์ ถวิลพนากุล 
ด้านหัตถศิลป็ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาววภิาวด ี
ด้านหัตถศิลป์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวนุชลี ค าตั๋น 
ด้านหัตถศิลป์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นายภคิณฑรา วันยาว 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธัญญาวรรณ สิงห์ค าป้อง 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวนรินทร์รัตน์ พุทธชาต ิ
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวรสสุคนธ์ สมค า 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวฐิติภาวดี พงษ์ปัญญา 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวสุนิสา วังธาน 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวพิชชาภา ราชแสง 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชลณี สองสาม 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตติพงษ ์เดชบุญมาก 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวศรินทร์นดา สมศักดิ ์
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวพัชริดา โสภาใจ 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาววาสนา ปินตา 
ด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวอารีรัตน์ วังเวง 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์สิน 
ด้านผลิตภัณ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวบัณฑิตา ทะนานแก้ว 
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวภาสินี เรือนแกว้ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายตะวัน แสนโภคทรัพย ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวณัฏฐธยาน์ ทะนานแก้ว 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวกิตติยาภรณ์ หมูแกว้เครือ 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายชนาธิป วงระบ า 
วิชาด้านเทคโนโลย ี

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวเดือนเเพ็ญ ดอยค า 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาววจิราวรรณ ขัตเงางาม 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ 
วิชาด้านเทททคโนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวสาวตรี แหยมเจริญ 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเนตรศิริ ใจตุ้ย 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นางสาวนวพร เสียงเสนาะ 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นางสาวชลิตา อยู่นุ่ม 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นายฐิตินัยท์ ไทยกรณ์ 
วิชาทักษะเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นางสาววิชุดา พงษ ์
วิชาด้านผลิตภัณณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นางสาวศศิวิมล ชมเกษร 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นายชัชรินทร์ ทองประไพ 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบั 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวชิรวิทย ์กองมงคล 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นายจจกัรพันธ ์จันทร์ส่งแสง 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวนันทวัน นันชัยยอด 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวเจนจิรา เอลึกู ่
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวแสงเงิน บุญสู้ 
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวกานต์พิชชา กลิ่นทับ 
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวกัลยาณี จันตะ๊ 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายชัชรินทร์ ทองประไพ 
วิชาทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายค า ลุงออ 
วิชาทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวศุภารัตน์ ค้ าจุนวนา 
วิชาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวลดาวัลย์ ณ เชยีงใหม่ 
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวอุ๊ - 
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาววรัญญา ใจค า 
วิชาผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

 



 

 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายปณิธาน ทองอร่าม 
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวพลอย บุญตา 
วิชาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชฏารัตน์ อรุณกาล 
วิชาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวภาวิน ีลุงสาม 
วิชาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายธีรพล ศุภศรี 
วิชาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวกมลวรรณ เขื่อนแกว้ 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายแสงม่องอ่อง ขะฉิ่น 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิรายุทธ สมนา 
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวอังคณา พาจรทิศ 
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวกัลยา ไทยใหญ ่
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวจิราภรณ์ เปาเสน่ห ์
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวธัญญา โสภา 
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชุติกาญจน์ ค าเครือ 
วิชาทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตตั้งซอฟแวร์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชฎารัตน์ อรุณกาล 
วิชาทักษะวิชาการบญัช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวช่อผกา พรรณงาม 
วิชาด้านวิชาบัญช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวภัคณภทร เป็งแสนหน ู
วิชาทักษะวิชาบัญช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวสุจาร ีอุยี ่
วิชาทักษะวิชาการบญัช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายภานุพงษ์ ธรรมใจ 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายณัฐวุฒิ วิฑูรย์ไพศาล 
วิชาทักษะงานดิจิทัล 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวณัฐณิชา ชุ่มบัวทอง 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวสุทธิดา ช่างเรือน 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเยาวเรศ นวลสม 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นายวโรดม รามสูต 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นายรัฐศาสตร์ อินวอ 
วิชาทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาววรวรรณ ปัญญา 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชนิกานต์ อภัย 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางาวปาริชาติ หลอโตน 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวน้ าผึ้ง แซ่วู ่
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวอาหมี่ เถอะจา 
วิชาทักษะเทคนิคการน าเสนอการขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นายภคิณฑณษ วันยาว 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวละออ วงค์วิลยั 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวธีราภรณ์ ค าสะเรียง 
วิชาทักษะเทคนิคการน าเสนอขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ทะนานแก้ว 
วิชาทักษะโปรแกรมกราฟกิ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวดวงกมล ศรีมี ่
วิชาทักษะโปรแกรมกราฟกิ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นายสุวิชา โคตะมะ 
วิชาทักษะการสร้างเว็บไซต์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวนิศารัตน์ มะณ ี
วิชาทักษะการสร้างเว็บไซต์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

นางสาวชนัญพัทธ์ ธะนะค า 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

 

 

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐพงษ์ ยะอูป 
วิชาทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวตลับพลอย กุลสุทธิไชย 
วิชาทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวพลอยชมพู พรหมดีเทพ 
วิชาทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นายกรวิชญ์ แก้วพิภพ 
วิชาทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพวิเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นายทินกร จันทร์แจ่ม 
วิชาทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพวิเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอภินันท์ ปัญญาโสภา 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวจันทร์เพ็ญ แลเชอ 
วิชาทักษะปฏบิัติการจัดน าเท่ียว 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นายภคิณฑรา วันยาว 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาววรวรรณ ปัญญา 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวละออ วงค์วิลยั 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
การอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 

 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นางสาวชนิกานต์ อภัย 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นางสาวปาริชาติ หลอโตน 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นางสาวน้ าผึ้ง แซ่วู ่
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นายวโรดม รามสูต 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเยาวเรศ นวลสม 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นายภานุพงษ์ ธรรมใจ 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นายณัฐวุฒิ วิฑูรย์ไพศาล 
วิชชาทักษะงานดิจิทัล 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นางสาวณัฐณิชา ชุ่มบัวทอง 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นางสาวสุทธิดา ช่างเรือน 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอาหมี่ เถอะจา 
วิชาทักษะเทคนิคการน าเสนอขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวธีราภรณ์ ค าสะเรียง 
วิชาทักษะเทคนิคการน าเสนอการขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวกาญจนา สิงหนาท 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

นางสาวกาญจนา สิงหนาท 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

นายเกรียงไกร สุวรรณบุตร 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

นางสาวแสงเงิน บุญสู้ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

นางสาวศุภารัตน์ ค้ าจุนวนา 
สิูู่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

นางสาวกานต์พิชชา กลิ่นทับ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

นางสาวชลลดา สมเทศ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

นางสาวเจนจิรา เอลึกู ่
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

นางสาวอรวารรณ ทิศมาศบุญศิริ 
การน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวละออ วงค์วิลยั 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์ตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Plan 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์ตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Plan 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภคิณฑรา วันยาว 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์ตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Plan 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวภูษิตา ใจพุทธ 
การน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นายแทนไทย กันธาหลา้ 
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวศรีวรรณ ลุงอ่อง 
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นายสรวิชญ ืศรีบุรินทรเจริญ 
การแข่งขันทักาะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวพจณิชา โสระเวช 
การแข่งขันตอบปญัหาวิชาหนา้ที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวกัณฐิกา แปงต า 
การแข่งขันตอบปญัหาวิชาหนา้ที่พลเมือฃและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวอ้อย ค าทอง 
การแข่งขัน Business English Listening Contest 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

นางสาวศศิวิมล ชมเกษร 
เยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ 

นายฉัตรมงคล เป็งกาศ 
เยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวอ้อย ค าทอง 
ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

สมาคมวิทยาลยั
เทคโนโลยีอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมป์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ดา้นความรู ้

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม



บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 

  สถานศึกษาได้มีการก าหนดอัตลักษณ์ คือ “วินัยดี วิชาการเด่น” เพ่ือให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกด้านกีฬาและ
นันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัย
ท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 

 



2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 

  สถานศึกษามีนโยบายในการจัดกรเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ท้ังการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

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

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 



ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู ้ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
     1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ/จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร ระดับปวช. ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 106 คน ระดับปวส. ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 111 คน รวม
ท้ังสิน้ 217 คน 
     ระหว่างปีการศึกษามีนักเรียนท่ีไม่จบตามหลักสูตร ระดับปวช. ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 12 คน ระดับ
ปวส. ชั้นปีท่ี2 จ านวน 2 คน ค านวณนักเรียนท่ีผ่านการประะเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก ระดับ
ปวช. ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 100 คน ระดับปวส. ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 74 คน รวมทัง้สิ้น 174 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80.18 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ 
ได้ ยอดเยี่ยม 
     1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
     จ านวนผู้เรียนระดับปวช. ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมี
จ านวน 106 คน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปมีจ านวน 100 คน สามารถน ามาค านวณได้ร้อยละ  94.33 โดยน าผลการ
ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าตะแนน เท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     จ านวนผู้เรียนระดับปวส. ชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมี
จ านวน 111 คน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปมีจ านวน 88 คน สามารถน ามาค านวณได้ร้อยละ 79.27  โดยน าผลการ
ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าตะแนน เท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
สรุปประเด็นการประเมินด้านความรู้ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
     1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
ค านวณผู้เรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 จ านวน 188 คน ระดับปวส. ชั้นปีท่ี2 จ านวน 156 คน 
     สถานศึกษาได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว ได้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพได้ 
ดีเลิศ 
     1.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน
สถานศึกษาและได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับชาติ คือ 
     - การประกวด 
     - การแข่งขันทักษะอาชีวเอกชน ระดับชาติ 
          เหรียญทอง 
          เหรียญเงิน 
          เหรียญทองแดง 
     สถานศึกษามีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 ได้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพได้  
ดีเลิศ 
 
     สรุปประเด็นการประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน โดยมีกระบวนการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
ดังนี้ 
     ระดับปวช. ชั้นปีท่ี 3 แรกเข้า ปีการศึกษา 2560 จ านวน 111 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 จ านวน  106  คน 
 
 



          สาขาบัญชี 
          สาขาการตลาด 
          สาขาคอมพิวเตอร์ 
          สาขาภาษาต่างประเทศ 
          สาขาการท่องเที่ยว 
          สาขาสารสนเทศ 
        โดยคิดเป็นร้อยละ 95.49 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 5  ระดับคุณภาพได้ ยอดเย่ียม 
      
     สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน โดยมีกระบวนการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
ดังนี้ 
     ระดับปวส. ชั้นปีท่ี 2 แรกเข้า ปีการศึกษา 2561 จ านวน 118 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 จ านวน  105  คน 
          สาขาบัญชี 
          สาขาการตลาด 
          สาขาคอมพิวเตอร์ 
          สาขาภาษาต่างประเทศ 
          สาขาการท่องเที่ยว 
          โดยคิดเป็นร้อยละ  88.89  โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 5  ระดับคุณภาพได้ ยอดเย่ียม   
 
     1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
         จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษามีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก 
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
คะแนน ระดับคุณภาพได้ ยอดเย่ียม 
         สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 โดยน า
ผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับคุณภาพได ้
 ยอดเย่ียม    



     1.3 การมีงานท าและศึกษาต่ออของผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีท่ี 3 จ านวน 90 คน 
          ศึกษาต่อ   76 คน 
          มีงานท า    14 คน 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีท่ี 2 จ านวน 132 คน 
          ศึกษาต่อ   64 คน 
          มีงานท า    68 คน 
     สถานศึกษามีกระบวนการในการติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
        - ให้นักเรียน/นักศึกษากรอกแบบส ารวจข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตาม link 
ของวิทยาลัยฯ http://gg.gg/jq0qd  หรือ QR code  

 
        - จัดท าข้อมูลสรุปเป็นตาราง แยกประเภท  
        - สรุปเป็นร้อยละ แยกประเภทดังนี้ 
          1) การศึกษาต่อ  2) ประกอบอาชีพอิสระ  3) ท างาน 
     คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 
     สรุปประเด็นการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์อยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  2) จุดเด่น 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
(สทศ) มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ท้ังในระดับ ปวช. และ 
ระดับ ปวส.  
 2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียน ท่ีเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์จริงตรง
ตามสาขาท่ีเรียนเป็นหลัก และร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับระดับคะแนนจากการประเมินของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน และครูนิเทศอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 3. การร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและด าเนินการโดยนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเป็นคณะกรรมการขององค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา (อวท.วท.พาณิชยการลานนา) เพื่อส่งเสริมให้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 



เคารพสิทธิของผูอ้ื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จิตสาธารณะ และจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากครูท่ีปรึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาได้ก าหนด 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาตขิึ้นไปมี
จ านวนเพียง 188 คนเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้เรียนท่ีส่งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรท่ีมีจ านวนท้ังสิ้น 217 คน 
 2. ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ในบางโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานท่ีไม่เพียงพอส่งผลถึงการ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานไม่ทันกับสถานการณ์ 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรมีกระบวนการขั้นตอนในการอนุมัติการด าเนินโครงการให้ชัดเจน เพ่ือให้
เกิดการกระจายการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณให้
เพียงพอและเหมาะสม 
 2. สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
กระจายตามกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยฝ่ายวิชาการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอน และก าหนดให้ทุก
สาขาวิชาจัดท าแผนการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทุกรายวิชา และน าไปปฏิบัติจริงในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีการติดตามประเมินผลจากการนิเทศการสอน  คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้  
ยอดเย่ียม 
สถานศึกษาได้ด าเนินการตามผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด 5 ข้อ ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 



1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม โดยการเพิ่มเติมเนื้อหาการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
บรรจุลงในแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
เสริมให้นักศึกษาทุกสาขาได้เรียนเพ่ือให้มีทักษะและมีสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งทางวิทยาลัยได้ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
จากหน่วยงานท่ีวิทยาลัยได้ส่งงนักศึกษาออกไปฝึกงาน จากสถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีได้ท า MOU 
กับทางวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเเกณฑ์การประเมิน ได้ค่า
คะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
     การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ทุกสาขาวิชา ได้แก ่

    1. สาขาวิชาการบัญชี 
    2. สาขาวิชาการตลาด 
    3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
    4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
    5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
    6. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
    7. สาขาวิชาการโรงแรม 
    8. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
    9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    โดยสถานศึกษา ด าเนินการให้แต่ละสาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม สาขาละ 1 รายวิชาต่อภาคเรียน 
    ดังนั้น วิทยาลัยฯ เปิดสอนสาขาวิชา จ านวน 9 สาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
สาขาละ 1 รายวิชา 
รวมรายวิชาที่มีการพัฒนาฯ ท้ังภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 รวมท้ังสิ้น 18 รายวิชา 
 
ค่าร้อยละ = จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ คูณ 100 หาร จ านวนสาขาหรือ
สาขางานท้ังหมด 
     ภาคเรียนท่ี 1  ค่าร้อยละ =  9x100 หารด้วย 9 = 100 
     ภาคเรียนท่ี 2  ค่าร้อยละ = 9x100 หารด้วย 9 = 100  
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 
ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 



 
สรุปประเด็นการประเมินด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติ 
     ครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 58 คน มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เช่น PjBL Active Learning เป็นต้น รวมถึงมีการใช้ส่ือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดแนว
ทางการจัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
      สถานศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลว่าปฏิบัติครบ ท้ัง 5 ข้อ ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพได้ 
ยอดเย่ียม 
1.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
     ครูผู้สอนจ านวน 58 คน ของงสถานศึกษาได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
1.3 การจัดการเรียนการสอน 
     ครูผู้สอนท้ัง 58 คน มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้และท าวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ 
      คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     ครูผู้สอนจ านวน 58 คน ของสถานศึกษา มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี



บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น 
     คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 
ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     ครูผู้สอนจ านวน 58 คน ของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการ
วิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเอง
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ 
     คิดเป็นร้อยละ 100 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 
ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
1.6 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
     สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ท าให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาและในการเรียนการสอนของนักเรียน ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ท้ังยังเกิดการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและ
นักเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
      สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระดับความเร็ว 1 Gbps 2 วงจร 300 Mbps 1 วงจร เหมาะสมกับงานใช้งาน
ในชั้นเรียนเป็นอย่างดี โดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงคลอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ฝ่าย
ทะเบียน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่าย  
      คิดเป็นร้อยละ 75.71 โดยน าผลการค านวณมาเทียบกับเเกณฑ์การประเมิน ได้ค่าคะแนน  
เท่ากับ 4 ระดับคุณภาพได้ ดีเลิศ 
 
สรุปประเด็นการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 



       ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเข้าถึงข้อมูล
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลครอบคลุมในทุกหน่วยงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
      1.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงาน หรืองานฟาร์ม 
      สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งานของผู้เรียน หรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
      1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
      สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร 
รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์
ส าหรับให้บริการทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริหารในสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเย่ียม 
      1.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
      สถานสึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับ
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
      1.5 ระบบอินเตอร์เน็ตควาวมเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปประเด็นการประเมินด้านการบริหารจัดการ  ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 



4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     สถานศึกษาได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  2) จุดเด่น 
   1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีแผนงาน โครงการในการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยการส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าท่ี
ทุกฝ่าย รวมถึงผู้เรียนเป็นอย่างดี  
 4. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทศ.) มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ท้ังระดับปวช. และระดับ 
ปวส. 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงานให้มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  
 3. ควรพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการ
ของการงานมากยิ่งขึ้น 



 4. ควรเพิ่มการจัดท าโครงการแนะแนวศึกษาร่วมกับชุมชน เพ่ือปรับทัศนคติในการเรียนต่อ
สายอาชีพ 
 5. ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิควรสนับสนุนให้มีโครงการท่ี
เกีย่วข้องกับการฝึกทักษะด้านภาษาของผู้เรียนมากขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
   1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมหัวหน้าสาขาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 
เพ่ือท าการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ควรมีการสนับสนุนจากงบประมาณของวิทยาลัยในการจัดหาครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 3. จัดท าโครงการแนะแนวการศึกษาร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง 
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาควรมีการประชุมหัวหน้าสาขาเพ่ือร่วมกันหา
กระบวนการในการส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้แก่ผู้เรียนทุกสาขา 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1.ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โครงการของ
สถานศึกษา ใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 
     1.2 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษาท้ังในประเทศ และหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการ
ประเมินผลด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 



     1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
จิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงาน
อื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
ระดับ ปวช.  
      การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
      ผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับ จังหวัด 
      1. เหรียญเงิน ประเภทการประกวด สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน โครงการ
ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์คุ้กกี้ผลไม้อบแห้งจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ (Rice berry cookies) พร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
 
     การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ  
โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระดับ ปวช. 
     ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ระดับ ชาติ 



     1. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ชื่อผลงาน โครงการ ตู้ยาเตือนความจ า 
     2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อผลงาน สครับธรรมชาติจากสารส้ม 
     3. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน เครื่องนวดข้าวใช้ในครัวเรือน 
     4. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์คุ้กกี้ผลไม้อบแห้งจากแป้งข้าวไรซ์
เบอรี่(Rice berry cookies )พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
     5. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร  ชื่อผลงาน Passion candy 
     6. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน 
wood powder mirror 
     7. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน 
พัดประดับปักลายดอกไม้จากผ้าปักมือ 
     8. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน Folk wisdom massage oil 
     9. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน ครีมว่านหางจระเข้ 
ระดับ ปวส. 
     การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ โดยสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 
     1. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน น้ าพริกสองสหาย 
     2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร  ชื่อผลงาน โครงการแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
     3. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน น้ าพริกซีฟู้ด 
     4. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน 
โครงการกระเป๋าพีวีซีจากผ้านากา 
     5. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ  ชื่อผลงาน เก้าอี้ลากพร้อมเคร่ืองสูบลมจากคอมเพรสเซอร์แอร์ 



     6. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์  ชื่อ
ผลงาน รองเท้าบูทจากผ้าทอไทลื้อ 
     7. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน 
Wood calendar จากเศษไม ้
     8. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการประกวด ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน 
โครงการกระเป๋าผ้าทอมือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านสันก้างปลา 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับ
คุณภาพได้ ดีเลิศ 
 
สรุปผลการประเมินด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  2) จุดเด่น 
   1. ครู ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถและจิตอาสาในการให้ความรู้ บริการวิชาการวิชาชีพแก่
ชุมชน  
 2. ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากครูผู้สอนในการให้ผู้เรียนได้ด าเนินการคิดค้นนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และร่วมน าเสนอผลงานด้วยดี 
 3. สถานศึกษาได้ส่งผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์เข้าร่วมแข่งขันทั้งใน
ระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดบัชาติ 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
   1. การพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์จากรายวิชาโครงการให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อให้
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในทุกระดับ 
 2. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู จัดท าผลงานวิจัยของสถานศึกษาเมื่อน าผลงานวิจัยเข้าร่วม
น าเสนอในระดับภาคและระดับชาติ เพิ่มมากขึ้น 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
   1. ครูผู้สอนรายวิชาโครงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ควรให้ผู้เรียนคิดค้น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่โดยใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลจากเกณฑ์การแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 2. การน าเสนอผลงานโครงการของนักเรียน นักศึกษา ควรมีการน าเสนอทุกผลงานท่ีจัดท าขึ้น 
 3. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการท าผลงานวิจัยของสถานศึกษาเพื่อน าผลงานวิจัยเข้าร่วม
น าเสนอในระดับภาคและระดับชาติ เพิ่มมากขึ้น 
 



ส่วนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 115 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 115 100.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 4 12 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 20 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 80.00 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

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

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 95 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 100.00 

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

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 16 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 64.00 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 90.59 

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

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 



ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

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

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

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

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 80.00 

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

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 97.87 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 80 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 100 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 91.71 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพ่ิมเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

  6.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
6.1.1 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
สถานศึกษาปลูกฝังอัตลักษณ์สถานศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตาม อัตลักษณ์สถานศึกษา 
คือ "วินัยดี วิชาการเด่น" สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ คูณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึก
ด้านกีฬา และนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้
ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ภายใต้การด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 
   - โครงการการเข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ 
   - โครงการวิ่งการกุศล Run To Give 
   - โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - งานจัดเก็บบข้อมูลนักศึกษาท่ีไม่มาสาย ไม่ขาดเรียนตลอดปีการศึกษา 
   - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   - งานประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ผลการด าเนินโครงการ งาน ข้างต้น ท าให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาได้
ก าหนด คือ "วินัยดี วิชาการเด่น" 
 
สรุปประเด็นการประเมินด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
(สทศ) มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ท้ังในระดับ ปวช. และ 
ระดับ ปวส.  



 2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียน ท่ีเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์จริงตรง
ตามสาขาท่ีเรียนเป็นหลัก และร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับระดับคะแนนจากการประเมินของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน และครูนิเทศอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 3. การร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและด าเนินการโดยนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเป็นคณะกรรมการขององค์กรนักวิชชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา(อวท.วท.พาณิชยการลานนา) เพ่ือส่งเสริมให้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิขิงผิอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จิตสาธารณะ และจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากครูท่ีปรึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาได้ก าหนด 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาตขิึ้นไปมี
จ านวนเพียง 188 คนเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้เรียนท่ีส่งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรท่ีมีจ านวนท้ังสิ้น 217 คน 
 2. ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ในบางโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานท่ีไม่เพียงพอส่งผลถึงการ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานไม่ทันกับสถานการณ์ 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1. สถานศึกษาจะต้องสร้างความตระหนักและเพิ่มความส าคัญของการเข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อให้จ านวนผู้เรียนได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป  
มีจ านวนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 
 2. สถานศึกษาควรมีกระบวนการขั้นตอนในการอนุมัติการด าเนินโครงการให้ชัดเจน เพ่ือให้
เกิดการกระจายการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณให้
เพียงพอและเหมาะสม 
 3. สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
กระจายตามกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



  6.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
6.2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
สถานศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ภายใต้การด าเนินตามงานและโครงการ ดังนี้ 
1. งานทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2. งานทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
4. โครงการ Enjoy Making A Krathong 
5. งานสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนหน้าเสาธง 
 
สรุปผลการประเมินด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น 
   1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีแผนงาน โครงการในการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยการส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าท่ี
ทุกฝ่าย รวมถึงผู้เรียนเป็นอย่างดี  
 4. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทศ.) มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ท้ังระดับปวช. และระดับ 
ปวส. 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงานให้มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  
 3. ควรพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการ
ของการงานมากยิ่งขึ้น 



 4. ควรเพิ่มการจัดท าโครงการแนะแนวศึกษาร่วมกับชุมชน เพ่ือปรับทัศนคติในการเรียนต่อ
สายอาชีพ 
 5. ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิควรสนับสนุนให้มีโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะด้านภาษาของผู้เรียนมากขึ้น 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
   1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมหัวหน้าสาขาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 
เพ่ือท าการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ควรมีการสนับสนุนจากงบประมาณของวิทยาลัยในการจัดหาครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 3. จัดท าโครงการแนะแนวการศึกษาร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง 
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาควรมีการประชุมหัวหน้าสาขาเพ่ือร่วมกันหา
กระบวนการในการส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้แก่ผู้เรียนทุกสาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียด
ดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ - งานเพ่ิมจ านวน
นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งที่ 1 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) - งานเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ - งานขอรับการประเมินศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับ 5 ดาว 

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ - งานส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในสถานศึกษา
และได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับชาติ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน - สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลด
ปัญหาการออกกลางคัน 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - สถานศึกษาจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมวกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

เป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม - สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา - 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการส ารวจข้อมูลการมีงาน
ท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 1. ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา - งานพัฒนาการก ากับดูแล
การด าเนินโครงการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถะอย่างเป็นระบบ - งาน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดท าแผนการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะทุกรายวิชา และน าไปปฏิบัติจริงใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยมีการ
ติดตามประเมินผลจากการนิเทศการสอน - งานส่งเสริม 
สนับสนุนการปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยการเพ่ิมเติม
เนื้อหาการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันบรรจุ
ลงในแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ - 
สถานศึกษาก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมเสริมให้นักศึกษาทุก
สาขาได้เรียนเพ่ือให้มีทักษะและมีสมรรถนะสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน - งานศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงานจากหน่วยงานที่วิทยาลัยได้ส่งนักศึกษา
ออกไปฝึกงาน จากสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้ท า 
MOU กับทางวิทยาลัย 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม - 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ทุก
สาขาวิชา 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติ - งาน
ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ รวมถึงมีการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีการก าหนดแนวทางการจัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน -
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

3. การจัดการเรียนการสอน - ส่งเสริมสถานศึกษาเป็น
เรียนรู้และท าวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน - งานการจัดท าข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น
เรียน - งานการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ัน
ตั้งใจในการเรียน - งานการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ - งานจัดท า
แผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการวิชาชีพ - 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเองมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม 

6. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน - สถานศึกษาพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน 
บุคลากร และนักเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน - งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริการจัดการสถานศึกษาและการ
เรียนการสอนมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู
และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา - งานข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ - งานมีระบบการบริหารจัดการข้อมูล
เข้าถึงข้อมูลระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้
ข้อมูลครอบคลุมในทุกหน่วยงาน 

2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงาน หรือ
งานฟาร์ม - งานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
เรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน หรือ
ผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน - งานการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ
สื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์
ส าหรับให้บริการทางการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริหารในสถานศึกษา 

4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ - สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือ
ห้องสมุดท่ีมีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

5. ระบบอินเตอร์เน็ตควาวมเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา - งานบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิด
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานการปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษ
ที่ 21 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 - 
งานทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) - งานทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ - 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ - โครงการ Enjoy Making 
A Krathong - งานสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนหน้า
เสาธง 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม - ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา - งาน
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีโดยใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน - 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศ และหรือต่างประเทศ - สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้
เรียน - งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ มีการประเมินผลด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา - งานการบริหารจัดการ
การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน - งานส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มี
จิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย - 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย - สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย น ามาใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ - 
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สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 
 
 


