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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 3 
มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมินนั้น มีผลสัมฤทธิ์การด าเนินการดังนี้ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
               ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้  
                              -ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผลการ
ประเมิน ปานกลาง 
               ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
                              -ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดาว มีผลการประเมิน ดีเลิศ  
                              -ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมิน  ยอดเยี่ยม 
               ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                              -การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  มีผลการประเมิน ดี 
                              -ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
                              -การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
               ประเด็นท่ี 1.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 
                            ด้านความรู้  
                              -ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผล    
การประเมิน ปานกลาง  
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                            ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
                              -ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   
มีผลการประเมิน ดีเลิศ  
                              -ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมิน  ยอดเยี่ยม  
                            ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                              -การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  มีผลการประเมิน  ดี 
                              -ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม  
                              -การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
     มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
               ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
                              -การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
               ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                              -คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -การบริหารจัดการชั้นเรียน มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
                              -การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
               ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
                              -การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  มีผล 
การประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  มผีลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
                              -ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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               ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
                              -วิทยาลัยมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
               ประเด็นท่ี 2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
     มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
               ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                              -การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
                              -การบริการชุมชนและจิตอาสา  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
               ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                              -ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
มีผลการประเมิน ดีเลิศ 
                              
     1.2 จุดเด่น 
          จากผลการด าเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่ามีผลการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ท่ี
เป็นจุดเด่น คือระดับคุณภาพ "ดีเลิศ"และ"ยอดเยี่ยม" ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
           1.2.1   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมิน  ยอดเยี่ยม 
           1.2.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.3  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.4  ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.5  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.6  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.7  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.8  การจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
           1.2.9  การบริหารจัดการชั้นเรียน มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.10  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.11  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน     
มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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           1.2.12  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีผล
การประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.13  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม มีผลการประเมิน 
ยอดเย่ียม 
           1.2.14  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.15  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.16  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา      
มีผลการประเมิน ยอดเยีย่ม 
           1.2.17  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติอ วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.18  ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษท่ี 21 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.19  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.20  การบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
           1.2.21  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
           1.2.22  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดาว มีผลการประเมิน ดีเลิศ 
           1.2.23  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
มีผลการประเมิน ดเีลิศ 
           1.2.24  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ยอดเย่ียม  
     1.3  จุดที่ควรพัฒนา  
           จากผลการด าเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่ามีจุดท่ีควรพัฒนาเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินการไปสู่ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" ได้แก่ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
           1.3.1   การดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีผลการประเมิน  ดี 
           1.3.2   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผลการประเมิน  
ปานกลาง  
           1.3.3  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดาว มีผลการ
ประเมนิ ดีเลิศ 
           1.3.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  มีผลการ
ประเมิน ดีเลิศ 
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     1.4  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
          เพื่อให้การด าเนินการของสถานศึกษาไปสู่ระดับคุณภาพ "ยอดเย่ียม" มีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาดังต่อไปนี้ 
           1.4.1  ด้านความรู้ 
                  - ส่งเสริมความรู้ เตรียมความพร้อม เพื่อทดสอบมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา 
                  - ส่งเสริมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพ่ือลดการออกกลางคัน และท าให้จ านวนผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
           1.4.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                  - ส่งเสริมการน าด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มาใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เป็นบุคคล ท่ีได้รับ
การยอมรับจากสังคมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือวินัยดี  วิชาการเด่น ไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือท างานในสถานประกอบท้ังของภาครัฐ และภาคเอกชน    
      วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดการอาชีวศึกษาสายอาชีพ 2 ระดับ คือ 
          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 3 ประเภท  
           - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
           - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
           - ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
           - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
           - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
           - ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ด าเนินการจัดการศึกษาในระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในวิทยาลัย และในส่วนของ
ผู้ประกอบการให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย มีความร่วมมือในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
     การด าเนินงานของวิทยาลัยท่ีสร้างความเช่ือมั่นให้แก้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ คือ 
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     1. ด้านความรู้ ความสามารถ นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยพาณิชยการลานนา มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับ และสาขาวิชาสาขางาน         
มีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
     2. ด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ของนักเรียนนักศึกษา เป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยงาน สถานศึกษา 
สถานประกอบการ และบุคคลผู้รับบริการของวิทยาลัย 
        - จากการประเมินผลของสถานประกอบการ ท่ีรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน มีความพึงพอใจ
ต่อคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
     3. ด้านกิจกรรม วิทยาลัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสา 
การท างานเป็นทีม  การท างานร่วมกับผู้อื่น การมีวินัย การเข้าสังคม การแสดงตัวในท่ีสาธารณะ เพื่อ
เป็นคนดีของสังคม 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นหลักและแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายอาทิเช่น 
สถานศึกษา สถานประกอบการ ครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการใช้
เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และให้ครู อาจารย์ ผู้เรียน ตลอดจนผู้ปกครอง มี
ความรู้ความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดีขึ้น พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ืองการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุม ปรึกษาหารือจัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท้ังนี้ได้ผ่านความ
เห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จึงก าหนดให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ถูกต้อง มีมาตรฐาน โดยครู คณาจารย์ สถานประกอบการ ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง มีความเข้าใจ ร่วมมือ ส่งเสริม ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้ด าเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     มอบหมาย โดยความร่วมมือ



8 

 

ของผู้บริหาร ครู บุคคลกรทางการศึกษา ตลอดจนได้รับการสนับสนุน ในการด าเนินการตามนโยบายฯ 
ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาได้มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับต่อไปนี้  
         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจ
ค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 
        ตามรายละเอียด การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม link ท่ีแนบมานี ้
          การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี2563  
https://drive.google.com/file/d/1F8ocUTlQZdG9vIwpepizeDPlwmAhvzZ-
/view?usp=sharing 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
โครงการ   ธนาคารโรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบ   สาขาวิชาการบัญชี 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีงบประมาณ 2563 
หลักการและเหตุผล 

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา เกิดปัญหาด้านการเงินการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนักศึกษาถึงค่าของเงิน และน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ ความ
พอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ่งของที่จ าเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มี
ภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพ่ือน าไปใช้ในยามที่คับขัน เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่
เดือดร้อน  
 การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักวางแผนการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและอนาคตของตนเองเพ่ือให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยเห็น
ความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะ
ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบการเงินการธนาคารอย่างถูกต้อง เป็นประสบการณ์
ตรงที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกในการบริการด้านการ
ออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
       1.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด และการออมให้กับนักเรียนนักศึกษา  
       2.  เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงเก่ียวกับระบบธนาคารให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ   1. ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร 
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2. ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนและมี
เงินออมกับธนาคารโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ  1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา และครูมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและ
ออมเงิน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่     1     เดือน   ตุลาคม     พ.ศ. 2562 
 วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่    30     เดือน  กันยายน    พ.ศ. 2563 
 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     - ประชุมปรึกษาหารือ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     - จัดท าและน าเสนอโครงการ 
     - วางแผนจัดท าส านักงานธนาคาร
โรงเรียน 

ต.ค. 63 - 
นางสาวยุวดี  บุตรจันทร์,  

นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์ 
และคณะกรรมการ 

ด าเนินงานธนาคารโรงเรียน 
(ครูสาขาวิชาการบัญชี) 

2. ขั้นด าเนินการ 
    - จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
    - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมเงิน 

พ.ย. 63 – ธ.ค. 63 
ม.ค. 63 – ก.ค. 63 

1,000 

3. ขั้นติดตาม  และประเมินผล 
   - ประเมินผลการด าเนินงาน 

ส.ค. 63  และ ก.ย. 63 - 

4.  ขั้นสรุป และรายงานผล ก.ย. 63 - 
 
ค่าใช้จ่าย 
 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  1,000 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนเงิน 

หมาย 
เหตุ เงิน 

อุดหนุน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
สมค 

เงิน 
ระดม 

อ่ืนๆ รวม 

จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  800      
จัดท าส านักงานธนาคารโรงเรียน 100       
วัสดุส านักงาน 100       

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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 นางสาวยุวดี  บุตรจันทร์ และนางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์  และครูสาขาวิชาการบัญชี   
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 

การติดตามประเมินผล 
        1)  แบบบันทึกสถิติสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
        2)  แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารโรงเรียน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1)  นักเรียนนักศึกษามีนิสัยการประหยัด และรู้จักการออมเงิน  
       2)  นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับระบบธนาคาร 
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แบบประเมินโครงการ 
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์  

แบบประเมินนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง 
โครงการธนาคารโรงเรียน ในปีต่อไป 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
   คร ู                      นักศึกษา           อ่ืน ๆ.......................... 
 

ส่วนที่ 3  รายการประเมิน 
  กรุณาใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ท่านต้องการ 

5 = เห็นด้วยมากที่สุด     4 = เห็นด้วยมาก    3  =  เห็นด้วยปานกลาง   
2 = เห็นด้วยน้อย           1 = เห็นด้วยน้อยมาก   0  = ไม่เห็นด้วย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการด าเนินการ      
1.  การประชาสัมพันธ์      
2.  ชว่งเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม      
3.  การจัดเตรียมงาน      
ด้านความพึงพอใจ      
1.  สถานที่จัดกิจกรรม      
2.  ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม      
3.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
ด้านผลสัมฤทธิ์      
1.  นักเรียนนักศึกษามีนิสัยการประหยัด และรู้จักการออมเงิน      
2.  นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคาร      

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 



12 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ……………………………………… 

(นางยุวดี บุตรจันทร์) 

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 

 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ผู้พิจารณาโครงการ……………………………………………..... 

                                                                                               (นางพวงพลอย  ขันเลข) 

                                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

อนุมัติ              ไม่อนุมัต ิ  

 

                     ผู้อนุมัติโครงการ……………………………………… 

(นางคนึงนิจ   พรหมเนตร) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนนักศึกษา และครใูนแต่ละสาขาวิชา ด าเนินการจัดการธนาคารโรงเรียน  
ผลปรากฏว่า นักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่ในวิทยาลยัฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ในแต่ละสาขาวิชา จัดการเลือกตั้ง

คณะกรรมการชมรมวิชาชีพในแต่ละชมรมวิชาชีพ พร้อมท้ังจัดท าแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในโครงการฯ จ านวน 50 
คน ผลปรากฏ ดังน้ี  

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน  
เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด  

 การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนโดยก าหนดเกณฑ์ในการ วิเคราะหไ์ว้ดังน้ี(บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2545 : 104)  

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล

ความหมาย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย(2) น้อย
ที่สุด(1) 

ด้านการด าเนินการ    
1.  การประชาสัมพันธ ์ 30 10 10 0 0 220/50=4.40 มากที่สุด 
2.  ช่วงเวลาในการด าเนนิโครงการมีความ
เหมาะสม 

  40 10 0 0 0 240/50=4.80 มากที่สุด 

3.  การจัดเตรียมงาน 45 5 0 0 0 245/50=4.9 มากที่สุด 
ด้านความพึงพอใจ    
1.  สถานที่ตั้งธนาคาร 26 20 4 0 0 245/50=4.90 มากที่สุด 
2.  ล าดับขั้นตอนการท างาน 35 15 0 0 0 235/50=4.70 มากที่สุด 
3.  ระยะเวลาในการท างาน 45 5 0 0 0 245/50=4.90 มากที่สุด 
ด้านผลสัมฤทธิ ์    
1 นักเรียนนักศึกษามีนิสัยการประหยัด 
และรู้จักการออมเงิน 

45 5 0 0 0 245/50=4.90 มากที่สุด 

2. นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับระบบธนาคาร  

48 2 0 0 0 293/50=4.86 มากที่สุด 

ภาพรวม  38.36/8=4.79 มากที่สุด 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ   

จากการจัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดท าโครงการ จ านวน 50 คน สรุปแล้วนักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากร มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
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ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงก์ข้อมูลโครงการธนาคารโรงเรียน 
1. โครงการธนาคารโรงเรียน พร้อมบัญชีรายรับ-รายจ่าย ปี 2563 ตามลิงก์ท่ีแนบมานี้ 
https://drive.google.com/file/d/1PFigg5AIyiLw4JMFHB-jexq6-X72Uo1k/view?usp=sharing 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
ตามลิงก์ท่ีแนบมานี้ https://forms.gle/1Wj92Xd7bnNNizCY8 
3. เกียรติบัตรนักศึกษาผู้ร่วมปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  
 
ตามลิงก์ท่ีแนบมานี้ 
https://drive.google.com/file/d/16snLPzKZOieYNxxg46NNdQJegQmo_t-
7/view?usp=sharing 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เลขท่ี 98/12 หมู่ท่ี 2 ถนนโพธาราม  ต าบลช้างเผือก 
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 ได้ก่อตั้งขึ้น
โดย บริษัทเชียงใหม่การศึกษาจ ากัด  ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีอุดมการณ์และเจตจ านงท่ีจะให้  
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและความสมบูรณ์สูงสุดท้ังทางด้าน
วิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม  โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้รับใบอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 8 ไร่เศษ จากสถิติการรับนักเรียนนักศึกษาปรากฏว่ามีจ านวน
นักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท าให้สถานท่ีเดิมคับแคบไม่เพียงพอท่ีจะรองรับนักเรียนนักศึกษาได้
อีกต่อไป ดังนั้นในปกีารศึกษา 2533 จึงได้ท าการย้ายโรงเรียน มายังสถานท่ีแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 
98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นท่ี 16 ไร่เศษ 
ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิว และอาคารส านักงาน อาคารทุกหลังได้ท าการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้องประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 
ถึง 1,500 คน  และมีสนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตะกร้อรวมท้ังสนามฟุตซอล  
บรรยากาศภายในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนฯ ได้จัดอุปกรณ์การ
เรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปล่ียนชื่อ
เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนาตามใบอนุญาตเลขที่ ชม 01- 001/2555 ชื่อภาษาอังกฤษ 
LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.วัชระ 
ตันตรานนท์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาว
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วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร เป็นผู้จัดการ และนางคนึงนิจ พรหมเนตร เป็นผู้อ านวยการ วิทยาลัยฯ ได้เปิด
สอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียววิทยาลัยฯ มี
เป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจะต้องเป็น
ผู้ท่ีมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัย 
พร้อมท่ีจะน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ 
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เช่ียวชาญทักษะ” ค าขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE” 
และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยคือ "วินัยดี  วิชาการเด่น" 
  การจัดการศึกษา 
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจ 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 ผู้สมัครเข้าศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้
หลักสูตรของ 
กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจ าแนกเป็น 8 สาขาได้แก ่
   1. สาขาวิชาการบัญชี 
   2. สาขาวิชาการตลาด 
   3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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   4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
   5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
   6. สาขาวิชาการโรงแรม 
   7. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
   8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หากส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 
2 ปีหากส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีกับ 2 ภาคฤดูร้อน 
 การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่งให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะเพ่ือเป็นพื้นฐานในการท างาน ส าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
นอกจากจะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว ทาง
วิทยาลัยฯ ยังได้เพ่ิมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดีดและ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบัติจริง สามารถ
น าไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการสร้างโอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
  สภาพชุมชน 
  สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ   
ลานนา ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่  2 ถนนโพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใน
การก ากับดูแลของเทศบาลต าบลช้างเผือก ทิศเหนือ ติดกับ ธุรกิจท่ีพักท่าจีนบูติคเฮ้าส์ ทิศใต้ติดกับวัด
โพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนโพธาราม และทิศตะวันตกติดกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ (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 
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2.2 แผนภูมกิารบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 219 26 0 245 

ปวช.2 96 10 0 106 

ปวช.3 83 0 0 83 

รวม ปวช. 398 36 0 434 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 166 13 179 

ปวส.2 108 13 121 

รวม ปวส. 274 26 300 

   
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเขา้ ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 111 106 95.50 

ปวส.2 118 111 94.07 

รวม 229 217 94.76 

   
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเขา้ ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 124 77 62.10 

ปวส.2 158 109 68.99 

รวม 282 186 65.96 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

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

7 7 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง 45 44 45 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 0 0 0 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 9 4 0 

เจ้าหน้าที ่ 7 - - 

บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขบัรถ/ ฯ) 8 - - 

รวม ครู 54 48 45 

รวมทั้งสิ้น 76 48 45 

   
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 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 3 

อาคารปฏิบัตกิาร 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอื่น ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 8 

   
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 19066000.00 

งบด าเนินงาน 3482000.00 

งบลงทุน 4700000.00 

งบเงินอุดหนุน 2305000.00 

งบรายจ่ายอื่น 1996000.00 

รวมทั้งสิ้น 31549000.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ”  
  อัตลักษณ์ 
  วินัยดี วิชาการเด่น 
  เอกลักษณ์ของผู้เรียน 

  1. ลุกพับ กินล้าง ใส่ซัก 
 2. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
 3. มีวินัย มีความรับผิดชอบ รอบรู้ 
 4. คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 5. Start up / Learn to serve / Speak English 
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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 โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ผู้เรียน 

4. มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น
ผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน   

5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
  เป้าประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน เพื่อน าไปใช้พัฒนาการ
ประกอบอาชีพ 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
4. มุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการ

แนวใหม่ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์  
5. เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษา รูปแบบ DTL 
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2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น
ผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน   

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
  กลยุทธ ์

1.ใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาดีและมีความรู้ทันเทคโนโลยี 
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.สนับสนุนให้มีการสอนเพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน 
5.สนับสนุนกระบวนการเรียนวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานขยายโอกาสทาง

การศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

การด าเนินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทู่ง ชาย ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

การแข่งขันเปตอง รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ 

การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง สถานศึกษาขนาดเล็ก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 รางวัลอื่น ๆ จังหวัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

   
 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 ์

นางธิติมา ค าราพิศ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางเกตุธิดา รัตนประภา 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

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 

นางสาวจิดาภา เสาร์หมื่น 
ได้รับคัดเลือกรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวทัศนีย์ คฤหเตชะ 
ได้รับคัดเลือกรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
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 ่

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางน้ าหวาน สุจริตพานิช 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งคุณาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณา
ภรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

นายวิเชียร ตาเจริญเมือง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งคุณาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณา
ภรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

นายณัฐนนท์ วงษ์ธญัญกิจ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งคุณาภรณ์ เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางกนกพร บญุม ี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งคุณาภรณ์ เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

นางทิพย์วรรณ์ พิบูลนันท ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งคุณาภรณ์ เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

นางสาวปพัชญา รัตนโมรา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งคุณาภรณ์ เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

นางธิติมา ค าราพิศ 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นายอิฐิรัตน์ ตาปวน 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางฐาณิญา ถาวร 
ครูในดวงใจ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางทิพย์วรรณ พิบูลนันท ์
เข็มทองค า ครูผู้ปฏิบัติหน้าที ่ครบ 30 ปี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางธิติมา ค าราพิศ 
เข็มทองค า ครูผู้ปฏิบัติหน้าที ่ครบ 30 ปี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นายกลม รุ่งพิทักษ์มานะ 
ครูดีศรีสถานบัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นายอาทิตย์ สิทธิมูล 
ครูดีศรีสถานบัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวลักขณา สมนะ 
ครูดีศรีสถานบัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาววาสนา ค าภีร ์
ครูดีศรีสถานบัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ 
ครูดีศรีสถานบัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวเกษร วงค์ยิ้มใย 
ครูดีศรีสถานบัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวปรียารักษ์ อารีวงค์ 
ครูดีศรีสถานบัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นายโชติพัฒน ์องอาจ 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวิเชียร ตาเจริญเมือง 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางวิไลกุล ปัญญาพรหม 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวไอยญาลิล จุมปา 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ ์
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวฐาณิญา ถาวร 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสุพรรณี หมุดค า 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพวงพลอย ขันเลข 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนารี วังโสภา 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางคนึงนิจ พรหมเนตร 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายโชติพัฒน ์องอาจ 
การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

นางสุพรรณี หมุดค า 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาระบบทวภิาคี ส าหรับครูต้นแบบ สถานศึกษาในความรว่มมือ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

นางสาวทัศนีย์ คฤหเตชะ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาระบบทวภิาคีส าหรับครูต้นแบบ สถานศึกษาในความร่วมมอื 

รางวัลอื่น ๆ ภาค บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

นางสาวทัศนีย์ คฤหเตชะ 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมการประกันคุณภาพการศึกษาไทย กา้วไกล
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

น้ าหวาน สุจริตพานิช 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมการประกันคุณภาพการศึกษาไทย กา้วไกล
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
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นางสาวทัศนีย์ คฤหเตชะ 
อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมอืกับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินคุณาภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

น้ าหวาน สุจริตพานิช 
อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมอืกับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินคุณาภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาวทัศนีย์ คฤหเตชะ 
รับชมการบรรยายแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยีย่ม Online 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

นางน้ าหวาน สุจริตพานิช 
รับชมการบรรยายแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยีย่ม Online 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

นายอาทิตย์ สิทธิมูล 
ครูผู้ควบคุมได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลง
ไทยสากล ชาย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายกิตติพงศ์ สวา่งทิศ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
หลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นางแรมจันทร์ หินเงิน 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
หลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นางคนึงนิจ พรหมเนตร 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
หลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นางทิพย์วรรณ พิบูลนันท ์
เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
หลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นายสุเทพ แก้วจรัญ 
เข้ารว่มการประชุมวิชาการองค์การนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
หลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวนารี วังโสภา 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่
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ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
หลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

นายยงยุทธ ยงยศ 
รางวัลอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นอาย ุ18 ปี 
หญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่  
ผู้ฝึกสอน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม 
อบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากส านักงาน ก.ค.ศ. หลักสูตรโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

นายวณัฐพล ตุ่นแก้ว 
อบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากส านักงาน ก.ค.ศ. หลักสูตรโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

นายวณัฐพล ตุ่นแก้ว 
ครูผู้ควบคุมทีม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทกัษะพื้นฐานและทกัษะวิชาชีพหลกัสูตรระยะสั้นระดับ
จังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นายวณัฐพล ตุ่นแก้ว 
ครูผู้ควบคุม ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี การแข่งขันทกัษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทกัษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นางฐาณิญา ถาวร 
ครูผู้ควบคุมทีม การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพหลกัสูตรระยะสั้น
ระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด .อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวธนาภรณ์ อั้งลี ่
ครูผู้ควบคุมทักษะ การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพหลกัสูตรระยะสั้น
ระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวศิริพร จันทร์งาม 
ครูผู้ควบคุม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นายอัครเดช เสนาเจริญ 
ครูผู้ควบคุม ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทกัษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาววาสนา คัมภีร์ 
ครูผู้ควบคุม ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่
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Challenge การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทกัษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

นางน้ าหวาน สุจริตพานิช 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นายอัครเดช เสนาเจริญ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางแรมจันทร์ หินเงิน 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาววาสนา คัมภีร์ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวยวุดี บุตรจันทร ์
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นายโชติพัฒน ์องอาจ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ ์
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวลักขณา สมนะ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางสาวไอยญาลิล จุมปา 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางอมราภรณ์ มณีนันท ์
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธิติมา ค าราพิศ 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นายวณัฐพล ตุ่นแก้ว 
การประกวดแข่งขันผลงานวจิัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ 
กรรมการตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สมาคมวิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็นพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายกมล รุ่งพิทักษ์มานะ 
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ประเด็นปัญหาภาษี
ของธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซลัติ้ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายกมล รุ่งพิทักษ์มานะ 
เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญช ีหลักสูตรแนว
ปฏิบัติการจัดท าบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเส่ือมราคา ให้
ถูกต้องตามมาตรฐานทางการเงิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซลัติ้ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายกมล รุ่งพิทักษ์มานะ 
ได้รับเข้าการอบรมหลักสูตร ประเด็นบัญชี NPAEs ที่มีบทบาทส าคัญ
กับนักบัญชยีุค 5G 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซลัติ้ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายกมล รุ่งพิทักษ์มาน 
กฎหมายภาษีและผลกระทบทางบัญชีที่ส าคัญ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซลัติ้ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกรียงไกร สุวรรณบุตร 
การประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ชาย ทกัษะ
พื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวกาญจนา สิงหนาท 
การประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ชาย ทกัษะ
พื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวกัญนพร กุละ 
รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดบั ปวส. 
ประเภทอาชวีศึกษา ครั้งที่ 3 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์สิน 
การแข่งขันถอดรหัสบญัช ี

ชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

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 

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 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

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 

นางสาววรรณิการ วิชามูล 
ทักษะเทคนิคการเสนอขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอรณิชา กิจวิทยาวิชิต 
ทักษะวิชาการบัญช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายแทนไทย กันธาหลา้ 
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิริรัตน์ ไชยเหล็ก 
ทักษะบารแ์ละเครื่องดื่ม 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภิรญา บุญคุ้ม 
ทักษะการจัดการภัตตาคาร 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอยู่ จองโหย่ง 
ทักษะการจัดการภัตตาคาร 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกัลยา งัวจิโปะ๊ 
ทักษะการจัดการภัตตาคาร 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนิดาภา จันสดใส 
ประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนฤมล บญุมา 
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวรุ่งนภา ขันมะล ิ
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรทิพา เพลัย 
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวภาวิณี ปยุทอง 
ทักษะภาษษอังกฤษเพื่อการน าเที่ยว 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวนันทภรณ์ อุ่นอก 
ทักษะปฏิบัติการจัดการน าเทีย่ว 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศิวกร กองจันทร ์
ทักษะการปฏิบัตกิารจัดน าเท่ียว 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวนรินรัตน์ พุทธชาต ิ
ทักษะมัคคุเทศก์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐตยา วงษ์เพ็ชร 
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการน าเทีย่ว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวลดาวัลย์ ณ เชยีงใหม่ 
ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศรีวรรณ ลุงอ่อง 
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสรวิชญ ์ศรีบุรินทรเจริญ 
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอรจิรา สุวรรณเด็น 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจีราพร บุญทอง 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิ่งโม ลุงยี ่
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกชกร กิต ิ
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายไตรเชษฐ์ 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชลิตา อยู่นุ่ม 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวน้ าฝน มูลตา 
ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวอรวรรณ ทิศมาศบุญศิร ิ
ทักษะมัคคุเทศก์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภูษิตา ใจพุธ 
ทักษะมัคคุเทศก์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสราวธุ อนันตพิบูลย ์
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชลลดา สมเทศ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเสาวลกัษณ์ ใจค า 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธัญลกัษณ์ ผักหวาน 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิ่งยื่น นายถ ิ
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนฤมล อินทนนท ์
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวลัดดาวัลย์ ประเลา 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวทิพยาภรณ์ แกว้วงค์วาล 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกรรณิการ์ นอ้ยปง 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกัญญารัตน์ เพ็งสุริยา 
ด้านหัตถศิลป์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวศิโรรัตน์ ถวิลพนากุล 
ด้านหัตถศิลป็ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววภิาวด ี
ด้านหัตถศิลป์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนุชลี ค าตั๋น 
ด้านหัตถศิลป์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภคิณฑรา วันยาว 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธัญญาวรรณ สิงห์ค าป้อง 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวนรินทร์รัตน์ พุทธชาต ิ
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวรสสุคนธ์ สมค า 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวฐิติภาวดี พงษ์ปัญญา 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุนิสา วังธาน 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิชชาภา ราชแสง 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชลณี สองสาม 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นายกิตติพงษ ์เดชบุญมาก 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศรินทร์นดา สมศักดิ ์
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพัชริดา โสภาใจ 
ด้านหัตถศิลป์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาววาสนา ปินตา 
ด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวอารีรัตน์ วังเวง 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์สิน 
ด้านผลิตภัณ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบัณฑิตา ทะนานแก้ว 
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภาสินี เรือนแกว้ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายตะวัน แสนโภคทรัพย ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฏฐธยาน์ ทะนานแก้ว 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกิตติยาภรณ์ หมูแกว้เครือ 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายชนาธิป วงระบ า 
วิชาด้านเทคโนโลย ี

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวเดือนเเพ็ญ ดอยค า 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววจิราวรรณ ขัตเงางาม 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ 
วิชาด้านเทททคโนโลยีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวสาวตรี แหยมเจริญ 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเนตรศิริ ใจตุ้ย 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนวพร เสียงเสนาะ 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชลิตา อยู่นุ่ม 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายฐิตินัยท์ ไทยกรณ์ 
วิชาทักษะเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววิชุดา พงษ ์
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศศิวิมล ชมเกษร 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายชัชรินทร์ ทองประไพ 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวชิรวิทย ์กองมงคล 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นายจจกัรพันธ ์จันทร์ส่งแสง 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนันทวัน นันชัยยอด 
วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเจนจิรา เอลึกู ่
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวแสงเงิน บุญสู้ 
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกานต์พิชชา กลิ่นทับ 
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกัลยาณี จันตะ๊ 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายชัชรินทร์ ทองประไพ 
วิชาทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นายค า ลุงออ 
วิชาทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศุภารัตน์ ค้ าจุนวนา 
วิชาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวลดาวัลย์ ณ เชยีงใหม่ 
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอุ๊ - 
วิชาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาววรัญญา ใจค า 
วิชาผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปณิธาน ทองอร่าม 
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพลอย บุญตา 
วิชาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชฏารัตน์ อรุณกาล 
วิชาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภาวิน ีลุงสาม 
วิชาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธีรพล ศุภศรี 
วิชาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกมลวรรณ เขื่อนแกว้ 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายแสงม่องอ่อง ขะฉิ่น 
วิชาด้านการประกอบอาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรายุทธ สมนา 
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอังคณา พาจรทิศ 
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกัลยา ไทยใหญ ่
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิราภรณ์ เปาเสน่ห ์
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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นางสาวธัญญา โสภา 
วิชาการประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชุติกาญจน์ ค าเครือ 
วิชาทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตตั้ง
ซอฟแวร ์

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชฎารัตน์ อรุณกาล 
วิชาทักษะวิชาการบญัช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวช่อผกา พรรณงาม 
วิชาด้านวิชาบัญช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภัคณภทร เป็งแสนหน ู
วิชาทักษะวิชาบัญช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุจาร ีอุยี ่
วิชาทักษะวิชาการบญัช ี

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภานุพงษ์ ธรรมใจ 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐวุฒิ วิฑูรย์ไพศาล 
วิชาทักษะงานดิจิทัล 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐณิชา ชุ่มบัวทอง 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุทธิดา ช่างเรือน 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเยาวเรศ นวลสม 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวโรดม รามสูต 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นายรัฐศาสตร์ อินวอ 
วิชาทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
ซอฟแวร ์

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววรวรรณ ปัญญา 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนิกานต์ อภัย 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางาวปาริชาติ หลอโตน 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวน้ าผึ้ง แซ่วู ่
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอาหมี่ เถอะจา 
วิชาทักษะเทคนิคการน าเสนอการขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภคิณฑณษ วันยาว 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวละออ วงค์วิลยั 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวธีราภรณ์ ค าสะเรียง 
วิชาทักษะเทคนิคการน าเสนอขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ทะนานแก้ว 
วิชาทักษะโปรแกรมกราฟกิ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวดวงกมล ศรีมี ่
วิชาทักษะโปรแกรมกราฟกิ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นายสุวิชา โคตะมะ 
วิชาทักษะการสร้างเว็บไซต์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนิศารัตน์ มะณ ี
วิชาทักษะการสร้างเว็บไซต์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนัญพัทธ์ ธะนะค า 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศในงาน
ธุรกิจ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐพงษ์ ยะอูป 
วิชาทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวตลับพลอย กุลสุทธิไชย 
วิชาทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงาน
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพลอยชมพู พรหมดีเทพ 
วิชาทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงาน
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกรวิชญ์ แก้วพิภพ 
วิชาทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายทินกร จันทร์แจ่ม 
วิชาทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายอภินันท์ ปัญญาโสภา 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจันทร์เพ็ญ แลเชอ 
วิชาทักษะปฏบิัติการจัดน าเท่ียว 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภคิณฑรา วันยาว 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววรวรรณ ปัญญา 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวละออ วงค์วิลยั 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนิกานต์ อภัย 
วิชาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปาริชาติ หลอโตน 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวน้ าผึ้ง แซ่วู ่
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวโรดม รามสูต 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเยาวเรศ นวลสม 
วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภานุพงษ์ ธรรมใจ 
วิชาทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพวิเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐวุฒิ วิฑูรย์ไพศาล 
วิชชาทักษะงานดิจิทัล 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐณิชา ชุ่มบัวทอง 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุทธิดา ช่างเรือน 
วิชาทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวอาหมี่ เถอะจา 
วิชาทักษะเทคนิคการน าเสนอขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธีราภรณ์ ค าสะเรียง 
วิชาทักษะเทคนิคการน าเสนอการขาย 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกาญจนา สิงหนาท 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวกาญจนา สิงหนาท 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นายเกรียงไกร สุวรรณบุตร 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวแสงเงิน บุญสู้ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวศุภารัตน์ ค้ าจุนวนา 
สิูู่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวกานต์พิชชา กลิ่นทับ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวชลลดา สมเทศ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวเจนจิรา เอลึกู ่
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวอรวารรณ ทิศมาศบุญศิริ 
การน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวละออ วงค์วิลยั 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์ตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Marketing Plan 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์ตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Marketing Plan 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายภคิณฑรา วันยาว 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์ตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Marketing Plan 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวภูษิตา ใจพุทธ 
การน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายแทนไทย กันธาหลา้ 
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศรีวรรณ ลุงอ่อง 
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายสรวิชญ ืศรีบุรินทรเจริญ 
การแข่งขันทักาะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวพจณิชา โสระเวช 
การแข่งขันตอบปญัหาวิชาหนา้ที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวกัณฐิกา แปงต า 
การแข่งขันตอบปญัหาวิชาหนา้ที่พลเมือฃและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวอ้อย ค าทอง 
การแข่งขัน Business English Listening 
Contest 

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นางสาวศศิวิมล ชมเกษร 
เยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นายฉัตรมงคล เป็งกาศ 
เยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวอ้อย ค าทอง 
ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระรา
ชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

   
 
 
 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกัญจนพร กุละ 
"Tangee Cup" Chinese Language Competition 

ชนะเลิศ นานาชาต ิ

The Office of the Vocational Education 
Commission, Ministry of Education, Thailand 
(คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) and Tang International 
Education & Technology Co.,Ltd 

นางสาวชุติมณฑ์ ริยา 
The second prize "Tangee Cup" Chinese Language 
Competition 

รองชนะเลิศ นานาชาต ิ

The Office of the Vocational Education 
Commission, Ministry of Education, Thailand 
(คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) and Tang International 
Education & Technology Co.,Ltd 

นางสาวพิมพา ปัญญา 
The excellent award "Tangee Cup" Chinese Language 
Competition 

รองชนะเลิศ นานาชาต ิ

The Office of the Vocational Education 
Commission, Ministry of Education, Thailand 
(คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) and Tang International 
Education & Technology Co.,Ltd 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรุธิการ แซ่หาญ 
The excellent award "Tangee Cup" Chinese Language 
Competition 

รองชนะเลิศ นานาชาต ิ

The Office of the Vocational Education 
Commission, Ministry of Education, Thailand 
(คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) and Tang International 
Education & Technology Co.,Ltd 

นางสาวจุฑาทพิย ์อินต๊ะวงค์ 
เยาวชนดีเด่น ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวกัญจนพร กูละ 
เยาวชนดีเด่น ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวธัญสุดา สมสุนันท ์
การน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวสุวิชญา พิมพ์ก ิ
การน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวพรชนก ฉิมเอื้อเฟือ้ 
การน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ แลเซอ 
การน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวรัชนีวรรณ ปันแถว้ 
การน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวธัญสิริ ลอยออ 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวศรีวรรณ ลุงอ่อง 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายสรวิชญ ์ศรีบุรินทรเจริญ 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายณัฐพล ลาเซกู ่
การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายแทนไทย คันธาหล้า 
การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายเกรียงไกร สุวรรณบุตร 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายศุทรา เตชะสมบูรณ์ 
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวชุติมณฑน์ ริยา 
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานอาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณิชนันท์ อุปรัตน ์
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญช ี

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวสายนที จินะ 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญช ี

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายคามิน ทบัน้อย 
ร่วมแข่งขันทักษะ การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวชลิญญา กุลพงษ ์
ร่วมแข่งขันทักษะ การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวนฤมล เทพสาร 
เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ MY BEST MOM ภายใต้
หัวข้อ "แม่ที่ดีที่สุดของหนูเป็นอย่างไร" ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จ ากัด 

นางสาวจันทร์เพ็ญ แลเซอ 
เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ MY BEST MOM ภายใต้
หัวข้อ "แม่ที่ดีที่สุดของหนูเป็นอย่างไร" ประจ าป ี2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จ ากัด 

นายณัฐพงษ์ ยะอูป 
การรับรองสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้าน
การใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Has successfully passed 
The Digital Literacy Assessment ระดับ (Level) 2 ทักษะ
ขั้นต้นส าหรับการท างาน (กลุ่ม 2) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

นายเดชณรงค์ หินแปง 
การรับรองสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้าน
การใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Has successfully passed 
The Digital Literacy Assessment ระดับ (Level) 2 ทักษะ
ขั้นต้นส าหรับการท างาน (กลุ่ม 2) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

นายมงคล พลณรงค์เดช 
การรับรองสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้าน
การใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Has successfully passed 
The Digital Literacy Assessment ระดับ (Level) 2 ทักษะ
ขั้นต้นส าหรับการท างาน (กลุ่ม 2) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

JIDAPA WONGSATHAN 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Course" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

CHUTIMON RIYA 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Course" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

SRISUDA YANG 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Course" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
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PHIMPHA PANYA 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

SUPACHAI MADMEE 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

SUNISA CHOEICHOMSRI 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

SUDARAT JANDEE 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

SUAILU KHAMSAI 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

SRIWAN LUNGONG 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

RUTHIKA SAEHAN 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

PHORNWILAI SOUPHALAP 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

PATCHARAPA PERMTHAM 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

JANPEN LAECHER 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

JIRAYOOT SOMMANA 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

CHANOKNAT KAWEIN 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
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KANLAYA THAIYAI 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

KANJANAPHON KULA 
"Internet+" Chinese Learning Project on the 
elementary "Tang -1 Chinese Cours" 

รางวัลอื่น ๆ นานาชาต ิ
Tang International Education & Technology Co.,Ltd. 
และ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวอาทิตยา สันวัง 
การแข่งขันเปตอง ประเภทเดีย่ว รุ่นอายุ 18 ปี หญิง รางวัล
อันดับ 3 

รองชนะเลิศ จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวกัญจนพร กุละ 
"ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 
2563 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชนิดาภา จันสดใจ 
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวนฤมล บญุมา 
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวพรทิพา เพลัย 
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวรุ่งนภา ขันมล ิ
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวนันทภรณ์ อู่นอก 
ทักษะการปฏิบัตกิารจัดน าเท่ียว 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวอรวรรณ ทิศมาศบุญศิร ิ
ทักษะมัคคุเทศก์ 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวภูษิตา ใจพุธ 
ทักษะมัคคุเทศก์ 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นายอภินันท์ ปัญญาโสภา 
ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นายเกรียงไกร สุวรรณบุตร 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวกัญจนพร กุละ 
ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ "โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางสาวพรวิไล สุพาลาภ 
ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ "โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ธนาคารออมสิน 
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นางสาวแสงพร เบก 
ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ "โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางสาวชุติมนฑน์ ริยา 
ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ "โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางสาวชนันญา อรุณกาล 
ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ "โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางสาววภิาวรรณ อบกลิ่น 
ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ "โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางสาวดวงกลม รัตนานุกูลพงษ ์
ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ "โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางสาวประภาพรรณ ค าจา่ง 
ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ "โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นายฐิตินัยท์ ไทยกรณ์ 
ทักษะเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นายณัฐวุฒิ วิฑูรย์ไพศาล 
ทักษะงานดิจิทัล 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นายจิรายุทธ สมนา 
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

นายปณิธาน ทองอร่าม 
ถังขยะอัตโนมัต ิ

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายเมฆา ปากา 
ถังขยะอัตโนมัต ิ

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายกรวิชญ์ แก้วพิภพ 
ถังขยะอัตโนมัต ิ

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายศุทรา เตชะสมบูรณ์ 
เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานกล 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
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อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวกัลยา ไทยใหญ ่
เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานกล 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวจิราภรณ์ เปาเสน่ห ์
เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานกล 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวนันทนา นาคสังข์ 
ปั้นขลิปไส้อัญชันสัปปะรด 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวพจณิชา โสระเวช 
ปั้นขลิปไส้อัญชันสัปปะรด 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวพีรยา เจริญวงค์ 
น้ าพริกลีซู 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวสัจจาพร ชยัศรี 
น้ าพริกลีซู 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวมุกดา ปัญญา 
น้ าพริกลีซู 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวสิรินัดดา สุขใจ 
น้ าพริกลีซู 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวรัญชิดา จั๋นติ๊บ 
กระเป๋าจากลายปักชนเผ่าอาขา่ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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นางสาวรัชฎาพร ชัยเลิศ 
กระเป๋าจากลายปักชนเผ่าอาขา่ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวจันทร์เพ็ญ แลเซอ 
กระเป๋าจากลายปักชนเผ่าอาขา่ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวสุกัญญา สุภา 
กระเป๋าจากลายปักชนเผ่าอาขา่ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวชนกนาถ กาวอีิ่น 
Lamp Aroma 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวดาวหวาน ลุงว ิ
Lamp Aroma 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายคามิน ทบัน้อย 
Lamp Aroma 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวศรีวรรณ ลุงอ่อน 
Lamp Aroma 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวดวงธิดา แซ่หล ี
กระเป๋าเดินทางจากผา้ทอไทลื้อ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาววารีลักษณ์ โปธวิัง 
กระเป๋าเดินทางจากผา้ทอไทลื้อ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวพิมพ์ลภัส พูลทาจักร 
กระเป๋าเดินทางจากผา้ทอไทลื้อ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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นางสาวจุฑาทพิย ์อินต๊ะวงค์ 
กระเป๋าเดินทางจากผา้ทอไทลื้อ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวขัวญฤดี กิตตินธิิโภพัน 
กระเป๋าเดินทางจากผา้ทอไทลื้อ 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวจรัสพร ธรรมสอน 
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ามัดยอ้มอเนกประสงค์จากใบมะม่วง 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวศรัญย์พร ใจโหม ้
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ามัดยอ้มอเนกประสงค์จากใบมะม่วง 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายชยุต วรสิริกนก 
กระเป๋าสะพายดอกไม้ผ้าม้งเขียนเทียน 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวสุรัสวดี ทิศใจ 
กระเป๋าสะพายดอกไม้ผ้าม้งเขียนเทียน 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวรัตน์ชนก ฝอยทอง 
กระเป๋าสะพายดอกไม้ผ้าม้งเขียนเทียน 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายวชา ศรีวิชยั 
กระเป๋าสะพายดอกไม้ผ้าม้งเขียนเทียน 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายมงคลภัทธ์ มัชแมน 
สเปรย์ดับกลิ่นปากจากใบข่อย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายสุรสีย์ สจุริตเจริญชัย 
สเปรย์ดับกลิ่นปากจากใบข่อย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 



57 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายศุภฤกษ์ สนองนารถ 
สเปรย์ดับกลิ่นปากจากใบข่อย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายยสินธร อินทพันธุ ์
สเปรย์ดับกลิ่นปากจากใบข่อย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายภาคิน ทองสร้อย 
สครับจากเมล็ดทับทิมและเปลือกกล้วย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาววรรณนิษา ตันยศ 
สครับจากเมล็ดทับทิมและเปลือกกล้วย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายณัฐพล บุญเขต 
สครับจากเมล็ดทับทิมและเปลือกกล้วย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายวชิรพล จักรตุพจัน ์
สครับจากเมล็ดทับทิมและเปลือกกล้วย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวจินตนา แซ่ลิ้ม 
สครับจากเมล็ดทับทิมและเปลือกกล้วย 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวชลณี สองสาม 
น้ ายาลา้งจานสูตรผสมส้มป่อย 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวสกุณา วันตา 
น้ ายาลา้งจานสูตรผสมส้มป่อย 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวพิมผกา สิทธิโม๊ะ 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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นางสาวกัญฐิกา แปงต า 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับ ปวช. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวคณิตตา วงศ์ปัน 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวกัญจพร กุละ 
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับปวส. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวแสงพร เบก 
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับปวส. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายศุทรา เตชะสมบูรณ์ 
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับปวส. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวดวงกลม รัตนานุกูลพงษ ์
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับปวส.(ม.6) 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาววนัสนัน กันทะสม 
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับปวส. (ม.6) 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาววภิาวรรณ อบกลิ่น 
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับปวส.(ม.6) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวชุติมนฑน์ ริยา 
ทักษะวิชาการโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานบัญชี ระดับปวส. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวชนันญา อรุณกาล 
ทักษะวิชาการโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานบัญชี (ปวส.) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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นางสาวสินานันท์ ศรีวรรณ ์
ทักษะธุรกิจค้าปลีก ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวฝนทอง คูณขุนทด 
ทักษะธุรกิจค้าปลีก ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายเกวลิน กันธะ 
ทักษะธุรกิจค้าปลีก ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายปณิธาน ทองอร่าม 
ทักษะการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวเยาวเรศ นวลสม 
ทักษะการเขียนโปรแกรมและพัฒนาเวบ็ไซต์ ระดับปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายวโรดม รามสูต 
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ระดับปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายรัฐศาสตร์ อินวอ 
ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวชุติกาญจน์ ค าเครือ 
ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายกรวิชญ์ แก้วพิภพ 
ทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายทินกร จันทร์แจ่ม 
ทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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นายอภินันท์ ปัญญาโสภา 
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวณิชนันท์ อุปรัตน ์
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวพิมพ์ลภัส พูลทาจักร ์
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวจุฑาทพิย ์อินต๊ะวงค์ 
ทักษะวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวรัชนีวรรณ ปันแก้ว 
ทักษะการปฏิบัตกิารจัดน าเท่ียว ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวอ้อย ค าทอง 
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้น
สูง 

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอิศราภรณ์ รัตนานุสารรักษ ์
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
สูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นายศิวกร กองจันทร ์
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
สูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวพัทธ์ธีรา กะนะ 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
สูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวสิริลักษณ์ อินตะ๊ 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
สูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
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นายวรลัญช ์ปัญญาเสน 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
สูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นายธนภัทร วังแกล้ว 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
สูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นายอภิสิทธ์ คู่อรุณยสุนทร 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
สูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นายภาณุวิชญ์ วรรณกร 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
สูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวธัญญา โสภา 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานและทักษะวิชาชพี
สูตรระยะสั้นระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

นางสาวภัคณภัทร เป็งแสงหม ู
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวภัคณภัทร เป็งแสงหม ู
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวมัชฌิมา นพรัตน์ 
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวมัชฌิมา นพรัตน์ 
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวจิ่งโม ลุงยี ่
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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นางสาวกชกร กิต ิ
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายณภัทร ศิริศิรกุลกานต ์
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวนันทภรณ์ อู่นอก 
ทักษะการปฏิบัตกิารจัดน าเท่ียว ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายศิวกร กองจันทร ์
ทักษะการปฏิบัตกิารจัดน าเท่ียว ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวภูษิตา ใจพุธ 
ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ระดับปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายชัชรินทร์ ทองประไพ 
ทักษะการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวสุทธิดา ช่างเรือน 
ทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ์ในงานธุรกิจ ระดบัปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวดุสิตา ขันทมาลา 
ทักษะคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ์ในงานธุรกิจ ระดบัปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายรัชนนท์ ชยัรัตน์จินดา 
ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ระดับปวส. 

ชนะเลิศ ภาค 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายนทีพจน ์บุญญากุล 
ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ระดับปวส. 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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นางสาวช่อผกา พรรณงาม 
ทักษะพิมพ์ดีดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นางสาวชฎารัตน์ อรุณกาล 
ทักษะพิมพ์ดีดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

นายธนภัทร วังแกล้ว 
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพวิเตอร์ ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวทิยาเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 
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  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 

  สถานศึกษาได้มีการก าหนดอัตลักษณ์ คือ “วินัยดี วิชาการเด่น” เพ่ือให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกด้านกีฬาและ
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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 ิ
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  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

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 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู ้ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
   ในปีการศึกษา 2563 มีผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท้ังหมด 
จ านวน 193 คน  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 88.08 
มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   ในปีการศึกษา 2563 มีผู้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท้ังหมด จ านวน 83 
คน   ได้คะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปท่ีได้มีจ านวน 42คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 50.60% ได้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 มีผล
การประเมิน  ปานกลาง 
    -ระดับ ปวช.3 แยกตามสาขาดังนี้ 
  1. สาขาการบัญชีท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 24 คน จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปมีจ านวน 17 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 79.16% น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ ได้ดีเลิศ (ค่าคะแนนเท่ากับ 4) 
  2. สาขาการตลาดที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 8 คน จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปมีจ านวน 4 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 50.00% น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ ได้ปานกลาง (ค่าคะแนนเท่ากับ 2) 
 3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 20 คน 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปมีจ านวน 3 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 15.00% น าผลการค านวณมา
เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพได้ก าลังพัฒนา (ค่าคะแนนเท่ากับ 1) 
 4. สาขาภาษาต่างประเทศที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 13 คน 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
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ระดับชาติขึ้นไปมีจ านวน 7 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 53.84% น าผลการค านวณมา
เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ได้ปานกลาง (ค่าคะแนนเท่ากับ 2) 
 5. สาขาการท่องเท่ียวท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 18 คน จาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปมีจ านวน 9 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 50.00% น าผลการค านวณมาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ได้ปานกลาง (ค่าคะแนนเท่ากับ2 ) 
 
  - ระดับปวส. ไม่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด-19 เป็นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด 
 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดาว มีผลการประเมิน ดีเลิศ 
 
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   ในปีการศึกษา 2563  
    ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งทักษะวิชาชีพภายใน มีผลรางวัลแยกตามสขา ดังนี้ 
    สาขาการบัญชี  
    ระดับปวช. มีผลรางวัลจ านวน  24 รางวัล     ระดับปวส. มีผลรางวัล  จ านวน  27 รางวัล 
    สาขาการตลาด 
    ระดับปวช. มีผลรางวัลจ านวน  10 รางวัล      ระดับปวส. มีผลรางวัล  จ านวน   9 รางวัล 
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
    ระดับปวช. มีผลรางวัลจ านวน  49 รางวัล     ระดับปวส. มีผลรางวัล  จ านวน  27 รางวัล 
    สาขาภาษาต่างประเทศ 
    ระดับปวช. มีผลรางวัลจ านวน  22 รางวัล      ระดับปวส. มีผลรางวัล  จ านวน  15 รางวัล 
    สาขาการท่องเท่ียว 
    ระดับปวช. มีผลรางวัลจ านวน  8 รางวัล     ระดับปวส. มีผลรางวัล  จ านวน  7 รางวัล 
    สาขาการโรงแรม มีผลรางวัลจ านวน  12 รางวัล  
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    รางวัลอ่ืน ๆ   
    รางวัลแข่งขันทักษะภาษาจีน  จ านวน  6  รางวัล 
    รางวัลแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย ระดับปวช. 3       ระดับปวส. 8 
    รางวัลแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ  ระดับปวช. 4  ระดับปวส. 3 
    
    ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอกได้รับรางวัล ดังนี้ 
   2.1   ได้รับรางวัลจากการประกวด   ระดับนานาชาติ  จ านวน  21 รางวัล  ดังนี้ 
          - รางวัลชนะเลิศ "Tangee Cup" Chinese Language Competition  จ านวน 1 รางวัล 
          - รางวัลรองชนะเลิศ The second prize "Tangee Cup" Chinese Language 
Competition จ านวน 1 รางวัล 
          - รางวัลรองชนะเลิศ The excellent award "Tangee Cup" Chinese Language 
Competition จ านวน 2 รางวัล 
          - รางวัลอ่ืน ๆ "Internet+" Chinese Learning Project on the elementary "Tang -1 
Chinese Course" จ านวน  17 รางวัล 
 
   2.2  ได้รับรางวัลจากการประกวด   ระดับชาติ  จ านวน  5  รางวัล  ดังนี้ 
         -รางวัลชนะเลิศ 
           - รางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูง" จ านวน  1  รางวัล 
           - รางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน  1  รางวัล  
         -รางวัลรองชนะเลิศ 
            - ไม่มีรางวัล 
         -รางวัลอ่ืน ๆ  
           - การรับรองสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) Has successfully passed  
           - The Digital Literacy Assessment ระดับ (Level) 2 ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน  
จ านวน 3 รางวัล  
 
   2.3  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  จ านวน  47   รางวัล 
.       - รางวัลชนะเลิศ  
                   เหรียญทอง        จ านวน  17  รางวัล 
         - รางวัลรองชนะเลิศ  



70 

 

                  เหรียญเงิน         จ านวน  12  รางวัล 
                  เหรียญทองแดง   จ านวน   9   รางวัล 
         - รางวัล อื่น ๆ  
                 รางวัลชมเชย              จ านวน   4   รางวัล 
                 รางวัลเข้าร่วม             จ านวน   5   รางวัล 
 
    2.4 ได้รับรางวัลจากการประกวด   ระดับภาค  จ านวน   1  รางวัล 
          - รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย  
   
   2.5 ได้รับรางวลัจากการประกวด   ระดับจัวหวัด  จ านวน 19  รางวัล 
        - รางวัลชนะเลิศ  
            - การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
3 รางวัล 
            - ทักษะการปฏิบัติการจัดน าเท่ียว โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 
รางวัล 
            - ทักษะมัคคุเทศก์ โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 2 รางวัล 
            - ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน  1  รางวัล 
        - รางวัลรองชนะเลิศ 
            - การแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี หญิง รางวัลอันดับ 3  จ านวน  1  รางวัล 
        - รางวัล อื่น ๆ   
            - การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพสูตรระยะสั้นระดับจังหวัด  จ านวน  9 รางวัล 
สรุปผลประเมินกับเกณฑ์ประเมิน พบว่ามีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5  มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
   ผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 
   ระดับ  ปวช.3  แรกเข้ามีจ านวน  124 คน  ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน   77   คน 



71 

 

   ระดับ  ปวส.2  แรกเข้ามีจ านวน  143 คน  ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน  109   คน 
   รวมท้ัง 2 ระดับ มียอดผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน   186   คน  คิดเป็นร้อยละ  65.96   เมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนในปีแรก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 3   ผลการประเมิน ดี 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 734 คน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินตามข้อ 5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5  
มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม  
    ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี ้
      - โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพประจ าสาขา    
      - โครงการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการ อวท.     
      - โครงการวันไหว้ครู        
      - โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา       
      - โครงการธนาคารโรงเรียน (ออมทรัพย์สานฝัน)     
      - โครงการจิตอาสา        
      - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ        
      - โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์      
      - โครงการกีฬาสีและนันทนาการ TO BE NUMBER ONE Sports Day  
      - โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
      - โครงการบริจาคโลหิต       
      - งานจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาท่ีไม่มาสาย ไม่ขาดเรียน ตลอดภาคเรียน/ตลอดปีการศึกษา/ตลอด
หลักสูตรการศึกษา (ปวช.) ตลอดหลักสูตรการศึกษา (ปวส.)      
    
3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จ านวน  217   คน   
 
   ระดับ ปวช.3  จ านวน  106   คน   
          ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   จ านวน  96  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.56 
          ท างานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน  จ านวน   6   คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 
          ประกอบอาชีพอิสระ    จ านวน  0   คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
          ไม่สามารถติดต่อได้      จ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.77 
   ระดับ ปวส.2  จ านวน  111   คน 
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          ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น     จ านวน   81    คน  คิดเป็นร้อยละ  72.97 
          ท างานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน  จ านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 
          ประกอบอาชีพอิสระ    จ านวน    6  คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 
   สรุป การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2562 จ านวน 217 คน  ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น/ท างานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน /
ประกอบอาชีพอิสระ     
         จ านวน   213   คน  คิดเป็นร้อยละ 98.15  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
  2) จุดเด่น 
  ด้านความรู้ 
     ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
        ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพโดยผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม  
โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้  
    -  ในระดับสถานศึกษา จ านวน 234 รางวัล 
    -  ระดับจังหวัด จ านวน 19  รางวัล 
    -  ระดับภาค จ านวน  1  รางวัล 
    -  ระดับชาติ จ านวน  47 รางวัล 
    -  ระดับนานาชาติ  21  รางวัล 
       ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีผลการประเมินศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดาว มีผลการประเมิน ดีเลิศ 
  
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
         การดูแลและแนะแนวผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ  65.96  มีผลการประเมิน  ดี 
        ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  วิทยาลัยมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 95.36 มีผลการประเมินตามข้อ 5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 มีผลการประเมิน 
ยอดเย่ียม 
        การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.15  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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  3) จุดที่ควรพัฒนา 
  ด้านความรู้ 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดาว มีผลการประเมิน ดีเลิศ 
    การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน เพื่อลดการออกกลางคัน และท าให้จ านวนผู้เรียนส าเร็จการศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ด้านความรู้ 
       - ส่งเสริมความรู้ เตรียมความพร้อม เพ่ือทดสอบมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
       - ส่งเสริมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้อยู่ในระดับ 5 ดาว  
       - เพ่ือให้การด าเนินการของสถานศึกษาไปสู่ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" มีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาดังต่อไปนี ้
        1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพ่ือลดการออกกลางคัน และท าให้จ านวนผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น จัดท าโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพ ดังนี้ 
           1.1 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ แนะน าแนวทางในการเรียน การศึกษา ปรับตัวให้รับ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา ท่ีเน้นด้านทักษะฝีมือ และการปฏิบัติ 
           1.2 ติดตามผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และนักเรียนนักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงต่าง ๆ 
โดยเพิ่มบทบาทครูท่ีปรึกษา เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมท้ังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ ์

 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
     ในปีการศึกษา 2563  ยังไม่มีสาขาวิชาใดในวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมิน ข้อ 1,2,3,4,5 ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม   
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    โดยวิทยาลัยได้น าข้อมูลทีไ่ด้จากการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงานมาด าเนินการปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    1. ปัญหาการปฏิบัติงาน 
     เนื่องจากนักศึกษาฝึกงานในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบตอ่การ
ฝึกงาน สถานประกอบการบางแห่งก าหนดให้พนักงานและบุคลากรในหน่วยงาน Work Form Home  
ท าให้มีการยกเลิกการฝึกงาน นักศึกษาจึงไม่สามารถฝึกงานได้อย่างเต็มที่  
    2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีต้องการให้หน่วยงาน/ชุมชน/สถานศึกษาต้องการเพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  หน่วยงานต้องการนกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและเสริมทักษะทางด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
เสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในปัจจุบัน 
    3. ข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนักศึกษาฝึกงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
      ระยะเวลาในการฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือน เพ่ิมทักษะการพูด  เพ่ือการติดต่อสื่อสารอย่างเป็น
ทางการ เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดี  แต่งกายสะอาดเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใสมีความมั่นใจในตัวเอง 
กล้าแสดงออก 
      ในปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชามีการปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1.  สาขาการบัญชี              ระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. 
  2.  สาขาการตลาด             ระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. 
  3.  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. 
  4.  สาขาภาษาต่างประเทศ     ระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. 
  5.  สาขาการท่องเท่ียว        ระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. 
  6.  สาขาการโรงแรม          ระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. 
  7.  สาขาธุรกิจค้าปลีก         ระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. 
  8.  สาขาอิเล็คทรอนิกส์       ระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. 
   วิทยาลัยมีสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100   มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับ  
มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 



75 

 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   
   จ านวนรายวิชาในปีการศึกษา  2563  จ านวน  90  รายวิชา  มีแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  90  
รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
 
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการาจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  จ านวน  45 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
3. การจัดการเรียนการสอน 
    - จ านวนครูท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน  45    คน 
    - จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกวิชาท่ีสอน จ านวน  45   คน 
    - จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  45   คน 
    - จ านวนครูใช้ส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 45    คน 
    - จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
45  คน 
    - ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 100  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม    
 
4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   - จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน  45  คน 
   - จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน  
45  คน 
   - จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จ านวน  45  คน 
   - จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จ านวน 45   คน 
   - จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรูียนและด้านอื่น ๆ  จ านวน  45   คน  
   - ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ  100  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
   -  จ านวนครูผู้สอนท่ีท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน  45  คน 
   -  จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 45 คน 
   -  จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 45 คน 
   -  จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมิน 
ยอดเย่ียม  
 
6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    วิทยาลัยมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระดับความเร็ว 1 Gbps 2 วงจร 300 Mbps 1 วงจร โดยครอบคลุมจ านวน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 62 ห้อง 
คิดเป็นร้อยละ  92.54 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   - วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการบริหารสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดสถานศึกษา มีข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้
งานมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเข้าถึงข้อมูลระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
2. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ีได้รับการพัฒนา
ใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด จ านวน  67 ห้อง  
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  - วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียนตามแผนงาน/
โครงการในแผนปฏิบัติงานปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
    ๑. งานปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 
    ๒. งานจัดผังอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องอื่น ๆ 
    ๓. โครงการจัดซื้อ/ซ่อมบ ารุง/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี 
    ๔. โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
    ๕. งานประเมินความพึงพอใจต่อการจัดท า/การใช้/การบ ารุงรักษา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์พบว่าครูและบุคลากรได้รับความพึงพอใจจากการได้รับการบ ารุงรักษาอาคาร 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและสิ่งอ านวยความสะดวก วิทยาลัยได้ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
    ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ระบาด ทางวิทยาลัยฯ มีการจัดระบบความปลอดภัย
ดังนี้ 
    ๑. มีการตั้งจุดคัดกรอง ล้างมือ วัดไข้ ตรวจหน้ากาก บันทึกการเข้า - ออก ท้ัง ๓ จุดคือประตู
ด้านหน้า ด้านข้าง และ ประตูด้านหลัง 
    ๒. โรงอาหาร ก าหนดจุด เข้า – ออก มีเจล/แอลกอฮอล์ และสบู่ส าหรับล้างมือก่อนเข้าใช้บริการ
ก าหนดจุดเว้นระยะการยืนซื้ออาหาร ก าหนดจุดเว้นระยะที่นั่งรับประทานอาหาร ผู้ค้า//ผู้สัมผัสอาหาร
ทุกร้านทุกคนต้องปิดหน้ากาก สวมถุงมือ สวมหมวก คลุมผม ต้องมีใบรับรองและผลของการตรวจ 
Covid-19 
    ๓. อาคารเรียน ก าหนดทางขึ้น –ลง มีแอลกอฮอล์เจล ส าหรับล้างมือไว้บริการทุกชั้น 
    ๔. ห้องเรียน มีการก าหนดระยะห่างในการนั่งเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนทุกคนต้องสวมหน้ากาก
ขยะในห้องเรียนต้องมีฝาปิดมิดชิด 
    ๕. มีการเช็ดท าความสะอาดราวบันได ลูกบิดประตู เคาท์เตอร์ โต๊ะรับแขก ฯลฯ ด้วยแอลกอฮอล์
ทุกวัน  
     
3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่  ระบบไฟฟ้า  ระบบ
ประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา  ระบบการสื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัยได้รับ
การบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
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     - ระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในสถานศึกษา  ได้แก่ 
     ๑.๑ วิทยาลัยฯ มีระบบส่งก าลังไฟฟ้า อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยและมีการตรวจสอบจากช่างผู้
มีความรู้และประสบการณ์เป็นประจ าทุกปและมีการซ่อมบ ารุงเป็นประจ า 
     ๑.๒ วิทยาลัยฯ มีระบบควบคุม แยกอาคาร แยกชั้น แยกห้องเรียน แยกห้องปฏิบัติการแยกโรง
ฝึกงาน อย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยสูง มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
     ๑.๓ วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน ท้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และเต้าเสียบไฟฟ้าส าหรับการใช้งานอ่ืน ๆ 
     ๑.๔ วิทยาลัยฯ มีสภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการซ่อม
บ ารุงสม่ าเสมอ มีความปลอดภัย มีฝ่ายอาคารสถานท่ีเป็นผู้ดูแล 
 
      วิทยาลัยฯ ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ ในส่วนของระบบน้ าดื่มน้ าใช้ 
๒ ระบบ คือ ระบบน้ าประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ และระบบน้ าบาดาล ซึ่งได้รับการดูแลจาก
กรมทรัพยากรน้ า จังหวัดเชียงใหม่ มีระบบพักน้ า ๔ จุด ๗ ถังพักใหญ่ ตั้งพื้น ๑ จุด บนอาคารแมททิว 
๑ จุด อาคารส านักงาน ๑ จุด อาคารอ านวยการ ๑ จุด มีการติดตั้งระบบน้ าดื่มและน้ าใช้ไว้บริการทุก
อาคาร ทุกชั้น รวม ๓๔ จุด ๑๖๕ หัวจ่าย และทางวิทยายังมีร้านค้า เพื่อจ าหน่ายน้ าบรรจุขวดไว้บริการ
จ านวน ๓ ร้าน อาคารส านักงาน ๑ ร้าน อาคารอ านวยการ ๒ ร้าน อีกท้ังยังมีการจัดระบบการพักของ
นักศึกษาแบ่งเป็น ๒ รอบ โดย  
      รอบท่ี ๑ พักเวลา ๑๑.๑๕ น. - ๑๒.๑๕ น.  
      รอบท่ี ๒ พักเวลา ๑๒.๑๕ น.- ๑๓.๑๕ น. เพ่ือมีน้ าดื่ม น้ าใช้อย่างเพียงพอและสะดวกสบาย 
 
      วิทยาลัย มีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ าระบบ
ก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยเพื่อความสะดวกปลอดภัย วิทยาลัยฯ มี
การจัดระบบการคมนาคมภายในแบบเดินรถทางเดียว เข้าประตูด้านหน้า และออกทางประตูด้านหลัง
ระยะที่มีโรคโควิด ๑๙ ระบาด มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินรถดังนี้ ให้รถท่ีมารับ - ส่ง นักศึกษา (รถ
ประจ า) จอด รับ – ส่งท่ีลานวัดเจ็ดยอด และนักศึกษาเดินผ่านจุดดัดกรองประตูหลังก่อน เข้าสู่
วิทยาลัยฯ รถท่ัวไป รถผู้ปกครอง จอดรับส่งได้ที่ประตูด้านหน้า ผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าวิทยาลัย รถครู
และเจ้าหน้าท่ีสามารถผ่านประตูด้านหน้าเข้าท่ีจอดรถในวิทยาลัยฯ นักศึกษาท่ีใช้รถจักรยานยนต์ 
สามารถเข้า และผ่านจุดคัดกรองประตูด้านข้าง เข้าสู่จุดจอดรถ ซึ่งมีจุดจอดรถอย่างเพียงพอ 
 
      วิทยาลัยฯ มีระบบระบายน้ าภายในอย่างดี มีท่อระบายน้ าโดยรอบไม่มีน้ าขังมีบ่อดักไขมัน มีการ
ท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองในวิทยาลัยฯ อย่างครอบคลุม ทุกระบบในการท าความสะอาด ไม่ว่าจะ
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เป็นโรงอาหาร ท่อระบายน้ า ห้องน้ า ห้องส้วมและบริเวณทั่วไป เพ่ือท าการย่อยสลายเศษอาหารเล็ก ๆ 
ท่ีหลุดลอด ตกค้างไม่ให้เกิดการบูดเน่าในท่อระบายน้ า และช่วย ก าจัดกลิ่นในห้องน้ า ในท่อระบายน้ า 
ก่อนปล่อยน้ าท้ิงลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ มีการแยกขยะท่ัวไป 
 
      วิทยาลัยฯ มีระบบสื่อสารภายในโดยการติดตั้งโทรศัพท์ภายในทุกห้องท างานผ่านตู้สาขา มีระบบ
ไลน์ ระบบเฟสบุก๊ มีอินเตอร์เน็ต WiFi ฟรี มีระบบเสียงตามสาย ท่ัวทุกอาคาร และ มีระบบการส่ือสาร
ภายนอกที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว คือ มีระบบโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ และ โทรศัพท์เคล่ือนท่ีจ านวน ๘ 
หมายเลข มีระบบไลน์ ระบบ Face book มีเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
(www.lcc.ac.th) 
 
     วิทยาลัยฯ มีระบบรักษาความปลอดภัย  ซึ่งมีประตูชั้นนอกและประตูชั้นในและลานจอดรถส าหรับ
นักศึกษาในวิทยาลัยเพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยหรือความเสี่ยหายต่อทรัพย์สินของนักศึกษา มียาม
รักษาการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น ๒  ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
ช่วงเย็นเวลา ๑๘.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. เพื่อดูแลความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ ประตูด้านหน้า 
ด้านข้าง และด้านหลัง มีครูเวรประจ าอยู่ท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ระหว่างวันจะมีครูคอย
ดูแลอยู่ประจ าจุดต่าง ๆ เช่น บริเวณ ห้องน้ า โรงอาหารและบริเวณท่ัวไปท่ีมีนักศึกษาอยู่ บนอาคาร
เรียนมีครูดูแลประจ าอาคาร (Inspector) เดินตรวจความเรียบร้อย ป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท ลัก
ขโมย หนีเรียน มีการติดตั้งถังดับเพลิงประจ าทุกอาคาร ทุกชั้น มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาเรื่องความปลอดภัย วิทยาลัยผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินท้ัง 5 ข้อ ได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   - วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
วิทยาลัยผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินท้ัง 5 ข้อ ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน มีผลการ
ประเมิน ยอดเยี่ยม 
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   - สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วและครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานในวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและ
งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ หน่วยงานอ่ืนท่ี
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เกี่ยวข้องผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
 
4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
 วิทยาาลัยได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
        
       เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษา
งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในปีการศึกษา 2563 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้งดการ
ด าเนินโครงการต่อไปนี้ 
       -โครงการการทัศนศึกษาดูงานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1   
       -โครงการทัศนศึกษาดูงานจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 2   
       -โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3   
       -โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4 
  2) จุดเด่น 
  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    -การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการ
ประเมิน ยอดเยี่ยม 
    - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    - คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
    - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
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    - การจัดการเรียนการสอน คุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ  100  มีผลการ
ประเมิน ยอดเยี่ยม 
    - การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพคิด
เป็นร้อยละ 100  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม  
    - การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ  
92.54 มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
ด้านการบริหารจัดการ 
    - การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
    - อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
    - ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินท้ัง 5 ข้อ มีผลการประเมิน 
ยอดเย่ียม 
    - แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการ
ประเมิน ยอดเยี่ยม 
    - ระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
    - วิทยาลัยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากย่ิงผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษท่ี 21  
    - ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
-การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 
-การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพเพ่ิมขึ้น
จากข้อก าหนด 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพเพ่ิมขึ้นจากข้อก าหนด 
 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
   -ครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ  
    ๑. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๒. การมีส่วนร่วมมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
    ๓. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    ๔. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
    ๕. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     คิดเป็นร้อยละ  100 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
   วิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  สรุปผลการประเมินตาม ข้อ 1,2,3,4,5  ได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 5 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
    
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  -ในปีการศึกษา 2563  มีจ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาจ านวน  21  กิจกรรม โดย
ก าหนดให้มีกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินกิจกรรมร่วมกันในทุกสาขา จ านวน 4 กิจกรรม 
     สาขางาน/แผนกวิชา  ภาษาต่างประเทศ    จ านวน  7  กิจกรรม 
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     สาขางาน/แผนกวิชา  การตลาด            จ านวน  8  กิจกรรม 
     สาขางาน/แผนกวิชา  การบัญชี            จ านวน   6  กิจกรรม 
     สาขางาน/แผนกวิชา  การท่องเท่ียว        จ านวน  5  กิจกรรม 
     สาขางาน/แผนกวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  4  กิจกรรม  
     สาขางาน/แผนกวิชา  การโรงแรม         จ านวน  4  กิจกรรม  
     สาขางาน/แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์      จ านวน  4  กิจกรรม  
     สาขางาน/แผนกวิชา  ธุรกิจค้าปลีก        จ านวน  4  กิจกรรม  
     วิทยาลัยมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม สรุปผลการประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 
5 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  โดยมีผลรางวัลดังนี้ 
   1.1 ได้รับรางวัลจากผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยภายใน
สถานศึกษาจ านวน 60 ผลงาน 
            ระดับ ปวช. จ านวน 30 ผลงาน 
            ระดับ ปวส. จ านวน 30 ผลงาน 
   1.2 ได้รับรางวัลจากผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
อาชีวศึกษาระดับจังหวัด -ไม่รวมการแข่งขัน- 
   1.3 ได้รับรางวัลจากผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
อาชีวศึกษาระดับภาค     -ไม่รวมการแข่งขัน- 
            
   1.4 ได้รับรางวัลจากผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
อาชีวศึกษาระดับชาติ  จ านวน 12  ผลงาน 
            ได้รับรางวัล เหรียญทอง         1  ผลงาน 
            ได้รับรางวัล เหรียญเงิน          5 ผลงาน 
            ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง     3 ผลงาน 
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            ได้รับรางวัล ชมเชย              3 ผลงาน 
   1.5 ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับนานาชาติ  -ไม่รวม
การแข่งขัน- 
   สรุปผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีผลการประเมินตาม
ข้อ ๑ และข้อ ๔ มีผลการประเมิน ดีเลิศ 
  2) จุดเด่น 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  - การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การประเมิน คิดเป็นร้อยละ  100 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
  - การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินตาม ข้อ 1,2,3,4,5 ได้ค่าคะแนน
เท่ากับ  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
  - การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  - การบริการชุมชนและจิตอาสา  
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  - ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีด าเนินงานการบริการชุมชนและจิตอาสา เพิ่มขึ้น  
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนน าผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ไปใช้ในระดับสถานศึกษา และระดับจังหวัด 
 

ส่วนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

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

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

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

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 

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) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 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 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 
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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 4 8 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 



88 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 83 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 97.65 

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 โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

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 าหนักxค่า
คะแนน) 

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  
(ร้อยละ 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 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 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 (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 95.91 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 80 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 99.02 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 97.65 

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 97.11 

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 (น้อย
กว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
ส่วนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพ่ิมเติม 
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  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

  6.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
6.1.1 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
    ผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 
   ระดับ  ปวช.3  แรกเข้ามีจ านวน  124 คน  ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน   77   คน 
   ระดับ  ปวส.2  แรกเข้ามีจ านวน  143 คน  ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน  109   คน 
   รวมท้ัง 2 ระดับ มียอดผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน   186   คน  คิดเป็นร้อยละ  65.96    
   เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนในปีแรก ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 3   ผลการประเมิน ดี 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดาว มีผลการประเมิน ดีเลิศ 
3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  มีผลการประเมินดีเลิศ 
โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
   3.1  ได้รับรางวัลจากผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
อาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา   จ านวน  60  ผลงาน 
   3.2 ได้รับรางวัลจากผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
อาชีวศึกษาระดับจังหวัด        จ านวน  -    ผลงาน 
   3.3 ได้รับรางวัลจากผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
อาชีวศึกษาระดับภาค            จ านวน  -    ผลงาน 
   3.4 ได้รับรางวัลจากผลงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
อาชีวศึกษาระดับชาติ        จ านวน  12  ผลงาน 
   3.5 ได้รับรางวัลจากผลงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับ
อาชีวศึกษาระดับนานาชาติ   จ านวน   -  ผลงาน 
 
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัล มี
ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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โดยมีผลรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพดังต่อไปนี้ 
   4.1  ได้รับรางวัล   ระดับนานาชาติ    จ านวน  21   รางวัล  
   4.2  ได้รับรางวัล   ระดับชาติ         จ านวน  47  รางวัล 
   4.3  ได้รับรางวัล   ระดับภาค         จ านวน   1   รางวัล 
   4.4  ได้รับรางวัล   ระดับจัวหวัด      จ านวน  19   รางวัล 
   4.5  ได้รับรางวัล   ภายในสถานศึกษา จ านวน 234  รางวัล 
        
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
   ในปีการศึกษา 2563 มีผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท้ังหมด 
จ านวน 193 คน  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 88.08 
มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   ในปีการศึกษา 2563 มีผู้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท้ังหมด จ านวน 83 
คน   ได้คะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปท่ีได้มีจ านวน 42 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 50.60% น าผลการค านวณมาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีผลการประเมิน ปานกลาง  
    -ระดับ ปวช.3 แยกตามสาขาดังนี้ 
  1. สาขาการบัญชีท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 24 คน จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีได้คะแนนต้งแัต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปมีจ านวน 17 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 79.16% น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ ได้ดีเลิศ (ค่าคะแนนเท่ากับ 4) 
  2. สาขาการตลาดที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 8 คน จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปมีจ านวน 4 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 50.00% น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ ได้ปานกลาง (ค่าคะแนนเท่ากับ 2) 
 3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 20 คน 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปมีจ านวน 3 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 15.00% น าผลการค านวณมา
เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพได้ก าลังพฒันา (ค่าคะแนนเท่ากับ 1) 
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 4. สาขาภาษาต่างประเทศที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 13 คน 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปมีจ านวน 7 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 53.84% น าผลการค านวณมา
เทียบกับเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ ได้ปานกลาง (ค่าคะแนนเท่ากับ 2) 
 5. สาขาการท่องเท่ียวท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 18 คน จาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ท่ีได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปมีจ านวน 9 คน สามารถน ามาค านวณเป็นร้อยละได้ 50.00% ค่าคะแนนเท่ากับ2  ผลการ
ประเมิน ปานกลาง  
  - ระดับปวส. ไม่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด-19 เป็นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด 
 
7.  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จ านวน  217    คน   
   ระดับ ปวช.3  จ านวน  106     คน   
          ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน   96    คน  คิดเป็นร้อยละ  90.56 
          ท างานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66  
          ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  0    คน คดิเป็นร้อยละ  0 
          ไม่สามารถติดต่อได้    จ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.77 
   ระดับ ปวส.2  จ านวน   111    คน 
          ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 81  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.97  
          ท างานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน  จ านวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 
          ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน    6  คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 
การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 98.15  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินด้านอัตลักษณ์สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80.24 มีผลการประเมินยอดเย่ียม 
 
 
  2) จุดเด่น 
ด้านความรู้ 
    ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
        ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพโดยผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม  
โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้  
    -  ในระดับสถานศึกษา จ านวน 234 รางวัล 
    -  ระดับจังหวัด จ านวน 19  รางวัล 
    -  ระดับภาค จ านวน  1  รางวัล 
    -  ระดับชาติ จ านวน  47 รางวัล 
    -  ระดับนานาชาติ  21  รางวัล 
       ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีผลการประเมิน 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดาว มีผลการประเมิน ดีเลิศ 
  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
        การดูแลและแนะแนวผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ  65.96  มีผลการประเมิน  ดี 
        ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  วิทยาลัยมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 95.36 มีผลการประเมินตามข้อ 5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 มีผลการประเมิน 
ยอดเย่ียม 
        การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.15  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
  ด้านความรู้ 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดาว มีผลการประเมิน ดีเลิศ 
    การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน เพื่อลดการออกกลางคัน และท าให้จ านวนผู้เรียนส าเร็จการศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น 
 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ด้านความรู้ 
       - ส่งเสริมความรู้ เตรียมความพร้อม เพ่ือทดสอบมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา 
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       - ส่งเสริมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้อยู่ในระดับ 5 ดาว  
       -เพ่ือให้การด าเนินการของสถานศึกษาไปสู่ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" มีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาดังต่อไปนี ้
        1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพ่ือลดการออกกลางคัน และท าให้จ านวนผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น จัดท าโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพ ดังนี้ 
           1.1 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ แนะน าแนวทางในการเรียน การศึกษา ปรับตัวให้รับ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา ท่ีเน้นด้านทักษะฝีมือ และการปฏิบัติ 
           1.2 ติดตามผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และนักเรียนนักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงต่าง ๆ 
โดยเพิ่มบทบาทครูท่ีปรึกษา เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมท้ังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
  6.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

6.2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21  
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
อาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ภายใต้การด าเนินตามงานและ
โครงการ 
      - โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพประจ าสาขา    
      - โครงการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการ อวท.     
      - โครงการวันไหว้ครู        
      - โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา       
      - โครงการธนาคารโรงเรียน (ออมทรัพย์สานฝัน)     
      - โครงการจิตอาสา        
      - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ        
      - โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์      
      - โครงการกีฬาสีและนันทนาการ TO BE NUMBER ONE Sports Day  
      - โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
      - โครงการบริจาคโลหิต       
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      - งานจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาท่ีไม่มาสาย ไม่ขาดเรียน ตลอดภาคเรียน/ตลอดปีการศึกษา/ตลอด
หลักสูตรการศึกษา (ปวช.) ตลอดหลักสูตรการศึกษา (ปวส.)      
         
ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอกได้รับรางวัล ดังนี้ 
        ได้รับรางวัลจากการประกวด   ระดับนานาชาติ  จ านวน  21 รางวัล  ดังนี้ 
          - รางวัลชนะเลิศ "Tangee Cup" Chinese Language Competition  จ านวน 1 รางวัล 
          - รางวัลรองชนะเลิศ The second prize "Tangee Cup" Chinese Language 
Competition จ านวน 1 รางวัล 
          - รางวัลรองชนะเลิศ The excellent award "Tangee Cup" Chinese Language 
Competition จ านวน 2 รางวลั 
          - รางวัลอ่ืน ๆ "Internet+" Chinese Learning Project on the elementary "Tang -1 
Chinese Course" จ านวน  17 รางวัล 
 
     ได้รับรางวัลจากการประกวด   ระดับชาติ  จ านวน  5  รางวัล  ดังนี้ 
         -รางวัลชนะเลิศ 
           - รางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูง" จ านวน  1  รางวัล 
           - รางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน  1  รางวัล  
           -รางวัลอ่ืน ๆ  
                 - การรับรองสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) Has successfully passed The Digital Literacy Assessment ระดับ (Level) 2 ทักษะ
ขั้นต้นส าหรับการท างาน   
จ านวน 3 รางวัล  
        นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความรู้และทักษะจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ดังมีผลการทดสอบดังนี้ 
        1. ด้านทักษะทักษะภาษาและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่า  ค่าเฉลี่ยกว่า
ระดับประเทศ แยกตามสาขาดังนี้ 
             -สาขาการบัญชี                      45.45                                   38.43 
             -สาขาการตลาด                      39.17                                   35.86 
             -สาขาภาษาต่างประเทศ              60.00                                 43.27 
             -สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    43.57                                  39.59 
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        2. ด้านทักษะการจัดการงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่า  ค่าเฉลี่ยกว่า
ระดับประเทศ แยกตามสาขาดังนี้ 
             -สาขาการบัญชี                    47.86                                  40.72 
             -สาขาการตลาด                   42.86                                  37.87 
             -สาขาภาษาต่างประเทศ         52.86                                  45.36 
        3. ด้านทักษะทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต มีค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่า  ค่าเฉลี่ยกว่า
ระดับประเทศ แยกตามสาขาดังนี้ 
             -สาขาการบัญชี                            70.45                               57.86 
             -สาขาการตลาด                            76.67                               52.90 
             -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                  58.57                               53.57 
             -สาขาภาษาต่างประเทศ                    78.57                               54.80 
             -สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         72.86                               53.80 
  2) จุดเด่น 
  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    -การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการ
ประเมิน ยอดเยี่ยม 
    - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    - คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
    - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
    - การจัดการเรียนการสอน คุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ  100  มีผลการ
ประเมิน ยอดเยี่ยม 
    - การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพคิด
เป็นร้อยละ 100  มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม  
    - การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ  
92.54 มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
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    - การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
    - อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
    - ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินท้ัง 5 ข้อ มีผลการประเมิน 
ยอดเย่ียม 
    - แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการ
ประเมิน ยอดเยี่ยม 
    - ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ระดับคุณภาพได้ ยอดเยี่ยม 
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
    - วิทยาลัยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากย่ิงผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 มีผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษท่ี 21  
    - ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
-การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 
-การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพเพ่ิมขึ้น
จากข้อก าหนด 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพเพ่ิมขึ้นจากข้อก าหนด 
 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ -โครงการเพิ่มจ านวนนักเรียนทีผ่่านการสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพครั้งที่ 1 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ - โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรยีมความพร้อมส าหรับเป็นผู้ประกอบการ - โครงการการ
ประกวดแผนธุรกิจส าหรบัการเป็นผู้ประกอบการ - โครงการศึกษาดงูานส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ - เข้ารับการประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 5 ดาว 
2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. 1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 1. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหมป่รับตัวปรับใจสู่
สถานะเด็กอาชีว 2. ติดตามผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์และนักเรียนนักศึกษากลุ่ม
เสี่ยงการออกกลางคัน 2. ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1. โครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรมน้อมน าจติอาสา 2. โครงการการจดักิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และกิจกรรมอื่นๆ 3. โครงการพฒันากิจการลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเรจ็
การศึกษา - ติดตามภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 1. 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ -โครงการเพิ่มจ านวนนักเรีูยนท่ีผ่านการสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพครั้งที่ 1 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ - โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดท าหลักสูตรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ตารางเรียน
ตารางสอน ประจ าปีการศึกษา 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา -การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น -การ
พัฒนาตนเองและพฒันาวชิาชีพ ครูผู้สอนที่ได้รบัการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพเพิ่มข้ึนจากข้อก าหนด 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. ด้านการบริหารจัดการ 1. พัฒนาด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลครอบคลุมในทุก
หน่วยงานดีขึ้น 2. พัฒนาดา้นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเพื่อการใช้งานดา้น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ให้ตอบสนองต่อการใช้งานมากข้ึน 3. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ให้ตอบสนองต่อการใช้งานมากข้ึน 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. ด้านการมีส่วนร่วม -ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่
ในศตวรรษท่ี 21 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 -โครงการพัฒนาผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

1. 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม -งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

2. 2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน -งานส่งเสริมให้มีการจัด
ให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 

3. 3. การบริการชุมชนและจิตอาสา -งานส่งเสริมนวัตกรรมการบริการชุมชน 
วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. 1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย -งาน
ส่งเสริมการมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจาก
การประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับนานาชาติ 

 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 2563 ปีการศึกษา 2563 
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

.......................................... 
 
 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ได้ศึกษารายละเอียดรายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR) ปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยฯ แล้วเห็นว่า วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ มีโครงการ/กิจกรรม ที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้และเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคมต่อไป 
 ทางคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงขอให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ขอให้ทางวิทยาลัยฯ ได้
รายงานผลการประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยฯ ต่อไป 

      ลงชื่อ            
 

       (นางสาวกุลดี    เกียรติไชยากร) 
                                 ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนา 
 

ลงชื่อ            
 

(นางสาววิไลรัตน์  เกียรติไชยกร) 
             ผู้จัดการ 
 

      ลงชื่อ               
 

         (นางคนึงนิจ   พรหมเนตร) 
                  ผู้อ านวยการ 

 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ปีการศึกษา 2563 
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

.......................................... 
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1.ความเห็นของผู้อ านวยการ 
.................................................... 
.................เห็นชอบ..................... 
 

ลงชื่อ   
          (นางคนึงนิจ พรหมเนตร) 
 

2.ความเห็นของผู้จัดการ 
.................................................... 
.................เห็นชอบ..................... 
 
 

ลงชื่อ     
       (นางสาววิไลรัตน  เกียรติไชยากร) 
 

3.ความเห็นของรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
.................................................... 
.................เห็นชอบ..................... 
ลงชื่อ    
        (นางทิพย์วรรณ  พิบูลนันท์) 
 

4.ความเห็นของรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
.................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
 

ลงชื่อ      
           (นางสาวนารี  วังโสภา) 
5.ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
.................................................... 
.................เห็นชอบ..................... 
 

ลงชื่อ    
        (นางพวงพลอย   ขันเลข) 
 

6.ความเห็นของรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
.................................................... 

.................เห็นชอบ..................... 
 

ลงชื่อ    
          (นายสุเทพ  แก้วจรัญ) 
7.ความเห็นของผู้หัวหน้างานหลักสูตร 
.................................................... 
.................เห็นชอบ..................... 
 

ลงชื่อ     
        (นายวิเชียร  ตามเจริญเมือง) 
 
8.ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชาบัญชี 
.................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
 
ลงชื่อ     
         (นางสาวยุวดี  บุตรจันทร์) 
 
9.ความเห็นของหัวหน้าวิชาเทคโนโลยี 
   ธุรกิจดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
.................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
ลงชื่อ    
         (นางอุบลรัตน์  แสงสุวรรณ) 
 
10.ความเห็นของหัวหน้าวิชาภาษาต่างประเทศ 
.................เห็นชอบ..................... 
 
..................................................... 
ลงชื่อ 
          (นางไอยญาลิล  จุมปา) 
 
11.ความเห็นของหัวหน้าวิชาธุรกิจค้าปลีก 
..................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
ลงชื่อ    
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           (นางสุพรรณี  หมุดค า) 
 
12.ความเห็นของหัวหน้าวิชาการท่องเที่ยว/
การตลาด 
.................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
ลงชื่อ    
         (นายอัครเดช  เสนาเจริญ) 
 
13.ความเห็นของหัวหน้าวิชาการโรงแรม 
.................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
ลงชื่อ   
             (นางฐาณิญา  ถาวร) 
   
 
 
14.ความเห็นของหัวหน้าวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
.................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
 
 

ลงชื่อ     
         (นางวิไลกุล  ปัญญาพรหม) 
 
15 ความเห็นของหัวหน้าวิชาการจัดการ 
.................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
ลงชื่อ    
          (นางปรียารักษ์  อารีวงศ์) 
 
16.ความเห็นของหัวหน้าวิชาพ้ืนฐาน 
.................เห็นชอบ..................... 
.............................. ....................... 
ลงชื่อ 
            (นางแรมจันทร์  หินเงิน) 

 
17.ความเห็นของหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
.................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
ลงชื่อ     
          (นางน้ าหวาน  สุจริตพานิช) 
 
18.ความเห็นของหัวหน้างานทะเบียน 
.................เห็นชอบ..................... 
..................................................... 
ลงชื่อ         
          (นางสาวเพ็ญศรี  ขัดสงคราม)
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