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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ค าน า 

 ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกดัและ

สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ

ส่งเสริม การกาํกบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา ให้มี

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบ

การประกนัคุณภาพภายใน และการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

 วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี ตระหนกัถึงความสาํคญัในการบริหารการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา 

จะตอ้งปฏิบติัตามตาํแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบ และตามตวับ่งช้ีตามมาตรฐานอาชีวศึกษาท่ีกระทรวงกาํหนด 

โดยยึดหลกัการพฒันาตามกระบวนการ PDCA (Plan=วางแผน Do=ลงมือปฏิบติั Check=ตรวจสอบ และ 

Action=ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง และการนาํผลการประเมินมาใชป้รับปรุงพฒันา) ทุก ๆ รอบปีการศึกษา

มีการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การดาํเนินงานและเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด และหลงัจากนั้นมี

การรายงานการประเมินตนเอง (Self–Assessment Report) ทุกรอบปีการศึกษาและรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชา

ตน้สังกดัทราบและเผยแพร่ต่อไป 

 

                    วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 

                         วนัท่ี ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ค าช้ีแจง 
คาํช้ีแจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบดว้ยการสรุปสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

 ๑.บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 

 ๒.ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ๓.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๔.ผลการประเมินคุณภาพตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๕.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 ๖.แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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สารบัญตาราง 
 

ผลการประเมนิรายด้านและภาพรวม                  หน้า 
ตารางขอ้มูลสถานศึกษา                     ๒๖ 
ตารางเกียรติประวติัสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๒                 ๓๓ 
ตารางรางวลัของสถานศึกษา ปีการศึกษษ ๒๕๖๒                  ๓๔ 
ตารางรางวลัผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒               ๓๕
ตารางรางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒                 ๓๖
ตารางท่ี ๑  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี ๑                         ๑๕๗ 
ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี ๒             ๑๕๙ 
ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี ๓             ๑๖๒ 
ตารางท่ี ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม             ๑๖๓ 
              
      
 



1 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ยการสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

๑. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัทาํรายงานผลการประเมินตนเอง
ประกอบดว้ย 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิ 
    ๑.๑.๑ ผลผลิต (Output) 
    ๑.๑.๒ ผลลพัธ์ (Outcome) 
    ๑.๑.๓ ผลสะทอ้น (Impact) 
 ผูส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และไดรั้บการยอมรับจาก
ชุมชนและสถานประกอบการ โดยสถาบนัเป็นท่ียอมรับของชุมชน มีความพร้อมทางดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์
ในการเรียนการจดัการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การใชส่ื้อ นวตักรรม หรือเทคโนโลยีในการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน์ มีการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุม
คุณภาพของวิทยาลยัอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและนโยบายของสถานศึกษา มีการพฒันา
บุคลากรโดยการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ และการนาํ ITC (ระบบ MIS) เขา้มา
ช่วยพฒันาระบบงานของวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในดงัน้ี 
  
มาตรฐานท่ี ๑  คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์ คะแนนท่ีได ้  ๗๔.๐๔   คะแนน 
มาตรฐานท่ี ๒ การจดัการอาชีวศึกษา                                                   คะแนนท่ีได ้   ๖๖.๘๓    คะแนน 
มาตรฐานท่ี ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                       คะแนนท่ีได ้    ๑๐๐.๐๐  คะแนน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                        คะแนนท่ีได ้    ๗๔.๒๐   คะแนน 
 
๑.๒ จุดเด่น 
จุดเด่นการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้
 ๑. สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองเขา้ร่วมโครงการประชุมผูป้กครองทุกคร้ัง เพื่อ
สร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างสถานศึกษากบัผูป้กครองในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารของทางวิทยาลยัฯ และ
ขอ้มูลของผูเ้รียนเฉพาะบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เพื่อร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหา 
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 ๒. สถานศึกษามีการสนบัสนุนใหทุ้นการศึกษา  สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยใหทุ้นเรียนฟรี ตลอดหลกัสูตรการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาเขา้ร่วมโครงการกบักองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
 ๔. คณะกรรมการองคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริยส่์งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข   และทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ ดา้นการส่งเสริมการดาํรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
๑.๓ จุดทีค่วรพฒันา 
 ๑. การส่งเสริมผูเ้รียน ด้านทกัษะภาษา ได้แก่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ด้านทกัษะการคิด
วเิคราะห์ และการพฒันาความคิด 
 ๒. ดา้นทกัษะการกลา้แสดงออก  ดา้นทกัษะความเป็นผูน้าํ ทั้งในห้องเรียนและในวิทยาลยั  ดา้น
จิตอาสา ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และการบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชนแก่สังคม และส่วนรวม 
 ๓. งานหลกัสูตรของสถานศึกษาไม่มีการสรุปงานท่ีเป็นปัจจุบนัจึงตอ้งมารวบรวมขอ้มูลตอนส้ิน
ภาคเรียนจึงเป็นงานท่ีหนกั 
 ๔. จดัทาํหลกัสูตรการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจดัทาํโครงการลงนามความร่วมมือกบั
บริษทัจากสถานเพื่อเป็นการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี 
 ๕. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผูเ้รียนมีผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัย มีการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวดัและได้รับรางวลัจากการประกวดนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ งานวจิยั ระดบัภาคใหม้ากข้ึน 
 ๖. ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการใหก้บัผูเ้รียนและผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 
 ๗ . ครูผู ้สอน ให้เทคนิคการสอนแบบโครงงานเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงไดฝึ้กการแกไ้ขปัญหาและฝึกการคิดวเิคราะห์ และเป็นคนรุ่นใหม่ 
 ๘. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
หรือ งานวจิยัในสถานศึกษา 
 ๙. ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ งานวิจยั มีการนาํไปใชป้ระโยชน์จริงใน
ระดบัสถานศึกษา และไดรั้บรางวลัจากการประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ งานวิจยั 
ระดบัภาค 
 
๑.๔ ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 ๑. ควรปรับพื้นฐานดา้นภาษาของผูเ้รียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดว้ยการแทรกคาํศพัท์
บางอยา่งเขา้ไปในการเรียนการสอน 
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 ๒. ฝึกให้นกัเรียน นกัศึกษา คิดวิเคราะห์ และมีการพฒันาความคิดให้ทนัโลกอยู่สมํ่าเสมอ และ
ส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และกลา้แสดงออกในกิจกรรมนั้นๆ 
 ๓. จดัทาํโครงการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกบัสถานศึกษา ( 
MOU) และจดัระบบการเรียนหลกัสูตรการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
 ๔. จดัทาํโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ จดัทาํโครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัทาํนวตักรรม การประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจยัของผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร และผูเ้รียน 
 
๒. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 วทิยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี เป็นวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน  จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีพฒันาศกัยภาพในการเรียนการสอน  สามารถจดัการศึกษาได้
ตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมและด้านต่างๆตามความตอ้งการของ
นกัเรียนนักศึกษาและผูป้กครอง สนองความตอ้งการต่อการพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันา
ประเทศชาติต่อไป 
 วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี  มุ่งมัน่ท่ีจดักระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ
และความถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะ
การปฏิบติัไดจ้ริง ฝึกทกัษะการคิด การประยุกตค์วามรู้ต่างๆมาใช้ในการทาํงานและการแกปั้ญหาต่างๆใน
การดาํเนินชีวติได ้นกัเรียนนกัศึกษาทุกคนไดรั้บการปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมทั้งในห้องเรียนและนอก
หอ้งเรียน โดยจดักิจกรรมต่างๆท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ความกตญัญูและจิตอาสาการ
ทาํความดีไม่หวงัส่ิงตอบแทน ใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญัในการปฏิบติัตนเป็นคน
ดีของสังคมและพลเมืองท่ีดีของประเทศ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีดี ท่ีตลาดแรงงานตอ้งการโดยเฉพาะเร่ืองการมี
ระเบียบวินยัความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบความอดทน ความขยนัหมัน่เพียร การตรงต่อเวลา เป็นส่ิงสําคญั 
และสามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ปลูกฝังและสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้
นกัเรียน นกัศึกษาทุกคน 
              การจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมาในขั้นตน้ 
วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานียงัจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีแสดงออกถึงความจงรักภกัดีและธาํรงรักษา
ไวซ่ึ้งสถาบนัหลกั คือชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และในกระบวนการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  ได้สอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจสามารถนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นการดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขมัน่คงตลอดไป 
 
 



4 
 

๓. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีบ่รรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกดั 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ได้มีการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสนองตามเป้าประสงค์ของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการผลิตกาํลงัคนอาชีวศึกษา 
  ๑.ผลิตกาํลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในพื้นท่ีจังหวดั
ปทุมธานีและใกลเ้คียง 
 ๒.การเพิ่มผู ้เรียนอาชีวศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ระดับชั้ น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 ๓.มีการส่งเสริมการจดัอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรม  โดยมีการแลกเปล่ียนการจดัการเรียนการ
สอนกบัสถานศึกษา  สถานประกอบการ 
 ๔.ปรับภาพลกัษณ์ อาชีวศึกษา  จดักิจกรรม จิตอาสา  พฒันาสังคม 
 ๕.โครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ  มาสอนใหค้วามรู้ในทุกสาขาวชิา 
 ๖.จดัสอนเสริมภาษาองักฤษใหก้บัผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษา 
 ๗.ส่งเสริมการทาํนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์และงานวจิยั 
๔. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี (Best Practice) 
เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมัติโดยใช้พลงังานแสงอาทติย์ 
๑.๑ ทีม่าและความส าคัญของโครงงาน 
 ปลานิล เป็นปลานํ้ าจืดท่ีจดัอยู่ในวงศป์ลาหมอสี ซ่ึงชนิดปลาท่ีอยูใ่นกลุ่มปลานิล (Tilapia) มีอยู ่
๗๐ ชนิด มีแหล่งกาํเนิดในแถบบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตอนใตข้องทวีปแอฟริกา อาทิ ประเทศซูดาน 
และยู-กนัดา  ไปจนถึงเอเชียตะวนัออกกลาง อาทิ อิสราเอล จอร์แดน และซีเรีย "ปลานิล" ตามช่ือตน้ใน
ภาษาองักฤษและคาํว่า "นิล" ยงัมีความหมายถึงสีดาํท่ีเป็นลายปรากฏอยู่บนลาํตวัของปลา กระทัง่ในวนัท่ี 
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานลูกปลานิลให้แก่กรมประมง เพื่อนาํไปเพาะเล้ียง แลว้แจกจ่ายให้กบัพสกนิกรเพื่อนาํไปสร้าง
อาชีพ สร้างรายได ้อีกทั้งปลานิลยงัเป็นอาหารท่ีมีโปรตีนสูง หาซ้ือ-ง่าย และมีราคาถูก 
 ในปัจจุบนัประชากรในเขตจงัหวดัปทุมธานี นิยมบริโภคปลานิลเป็นจาํนวนมาก ปลานิลเป็นปลา
ท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจและเป็นปลานํ้ าจืดท่ีมีผลผลิตเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศไทยทาํให้เกษตรกร
ในจงัหวดัปทุมธานีเร่ิมให้ความสําคญัต่อการเล้ียงปลานิล ซ่ึงการเล้ียงปลาเพื่องานธุรกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ่ การดูแลรักษา รวมทั้งการให้อาหารแก่ปลา นบัเป็นปัจจยัหน่ึงในการทาํธุรกิจสัตวเ์ล้ียงเพื่อใน
การ-จาํหน่ายและการส่งออก  
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํการคิดคน้ ทดลอง ประดิษฐ ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใช้
พลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีมีตน้ทุนในการประดิษฐ์ราคาถูก ทาํจากวสัดุเหลือใช้ ซ่ึงเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิล
สามารถ ประดิษฐข้ึ์นใชเ้องได ้ตลอดจนช่วยลดค่าใชจ่้ายในระยะยาว ประหยดัแรงงานคน ลดระยะเวลาการ
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ทาํงาน ท่ีสําคญัควบคุมปริมาณอาหารให้ถูกตอ้งตามความตอ้งการของช่วงอายุปลา  และไดอุ้ปกรณ์ในการ
ใหอ้าหารปลาท่ีใชพ้ลงังานสะอาด มีประสิทธิภาพสูง 
๑.๒ จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 ๑.๒.๑ เพื่อสร้างเคร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาหลักการทาํงานของเคร่ืองให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
๑.๓ สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
 เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถให้อาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๔ ตัวแปรทีท่ าการศึกษา  
 1.4.1 ตวัแปรตน้ เคร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
 1.4.2 ตวัแปรตาม การใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
๑.๕ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ไดเ้คร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์ชง้านไดอ้ยา่งครบวงจร 
 
สรุป และอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
๕.๑ สรุปผลการทดลอง  
การทดสอบการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย  ์
 ผลการทดลองจาก กราฟแสดงการเปรียบเทียบพลงังานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ท่ีใชใ้นเคร่ืองให้
อาหารปลาแบบอตัโนมติัฯ พบวา่  
 แรงดนัท่ีแผงโซล่าเซลล์ (V) มีค่าเฉล่ียมากสุดอยูท่ี่ ๑๘.๙๖ V เวลา ๑๕.๐๐ น. มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด
อยูท่ี่ ๑๓.๘๓ V เวลา ๐๗.๐๐ น.  
 กระแสท่ีแผงโซล่าเซลล์ (A) มีค่าเฉล่ียมากสุดอยู่ท่ี ๐.๔ A เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๑.๐๐ น. มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยสุดอยูท่ี่ ๐.๑ A เวลา ๐๗.๐๐ น. 
 แรงดนัท่ีแบตเตอร่ี (V) มีค่าเฉล่ียมากสุดอยูท่ี่ ๑๓.๗๓ V เวลา ๑๕.๐๐ น. มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดอยูท่ี่ 
๑๒.๓ V เวลา ๐๗.๐๐ น. 
 กระแสไฟในวงจร (A) มีค่าเฉล่ียเท่ากนัทุกช่วงเวลา คือ  ๐.๐๘ A  
 กระแสท่ีมอเตอร์ (A) มีค่าเฉล่ียมากสุดอยูท่ี่ ๐.๑๕ A เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ 
๑๗.๐๐ น.มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดอยูท่ี่ ๐ A เวลา ๐๗.๐๐ น. ๐๗.๓๐ น. ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๓๐ น. ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๐๐ 
น. และ ๑๖.๓๐ น. 
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 ผลการทดลองจาก กราฟแสดงการเปรียบเทียบกาํลงังานไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์กบัเคร่ืองให้
อาหารปลาแบบอตัโนมติัฯ พบวา่  
 กาํลงังานแผงโซล่าเซลล์ (W) มีค่าเฉล่ียมากสุดอยูท่ี่ ๗.๑๘ W เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๑.๐๐ น. มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยสุดอยูท่ี่ ๑.๓๘ W เวลา ๗.๐๐ น.  
 กาํลงังานของเคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติัฯ (W) มีค่าเฉล่ียมากสุดอยูท่ี่ ๓.๐๕ W เวลา 
๑๔.๐๐ น. และ ๑๑.๐๐ น. มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดอยูท่ี่ ๐.๙๘ W เวลา ๗.๐๐ น.  
  การศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
 ผลการทดลองกราฟ การทดสอบเปรียบเทียบระหวา่งปริมาณอาหารท่ีออกจากเคร่ืองฯ (กรัม) ต่อ
เวลา ๑ นาที ของเมด็อาหารทั้ง ๓ ลกัษณะ พบวา่ ลกัษณะอาหารท่ีมีปริมาณอาหารออกจากเคร่ืองฯ มากท่ีสุด
คือ อาหารเม็ดเล็ก ๒๐๐ กรัม รองลงมาคืออาหารเม็ดขนาดกลาง ๑๙๐ กรัม และอาหารเม็ดขนาดใหญ่ ๑๖๐ 
กรัม 
  ผลการนาํเคร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยไ์ปทดลองใชจ้ริง 
 ผลการทดลองกราฟฯ พบวา่ การเปรียบเทียบการให้อาหารปลามีความตรงตามเวลา และมีความ
แม่นยาํในการให้อาหารปลานิล มีค่าเฉล่ียระยะเวลาในการให้อาหารปลา ๔ ม้ือ/วนั (กรัม) โดยใชเ้วลา ๒๐ 
นาที/วนั มีความถ่ีการใหอ้าหารช่วงละ ๕ นาที/ม้ือ  ม้ือละ ๑,๐๐๐ กรัม รวม ๔,๐๐๐ กรัม/วนั 
 
๕.๒ สรุป 
ตอนที ่๑ การสร้างเคร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
 พบว่า เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพโดยใช้
หลกัการทาํงานของเคร่ืองตั้งเวลาอตัโนมติั ซ่ึงจะตั้งเวลาใหเ้คร่ืองทาํงานตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด พอถึงเวลาท่ี
กาํหนด มอเตอร์จะหมุนใหส้ปริงหมุนเกล่ียอาหารออกทางท่อปล่อยอาหาร  
ตอนที่ ๒ การทดสอบการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในเคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใช้พลงังาน
แสงอาทิตย ์
 พบว่า จากการทดลองใช้เซลล์แสงอาทิตย ์ผลออกมาพบว่าพลงังานท่ีจ่ายออกมาในแต่ละวนั
เพียงพอกบัการเก็บประจุของแบตเตอร่ี ในช่วงเวลาไม่มีแสงอาทิตย ์พลงังานท่ีเก็บสะสมไวใ้นตอนกลางวนั
สามารถจ่ายพลงังานให้กบัโหลดไดอ้ย่างต่อเน่ืองและเพียงพอในใช้งาน และสามารถใช้งานไดจ้ริงตลอด
ระยะเวลา ๒๔ ชัว่โมง ซ่ึงดูไดจ้ากผลการทดสอบ พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั
โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
 
 
 ตอนที ่๓ ศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์



7 
 

 พบวา่ เม่ือนาํไปทดสอบใชง้านจริง เคร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
มีความแม่นยาํ และมีความตรงตามเวลาในการใหอ้าหารปลา ซ่ึงดูไดจ้ากผลการทดสอบ การเปรียบเทียบการ
ใหอ้าหารปลามีความตรงตามเวลา และมีความแม่นยาํในการใหอ้าหารปลานิล มีค่าเฉล่ียระยะเวลาในการให้
อาหารปลา ๔ ม้ือ/วนั (กรัม) โดยใชเ้วลา ๒๐ นาที/วนั มีความถ่ีการให้อาหารแบ่งเป็นช่วงๆ ละ ๕ นาที/ม้ือ  
ม้ือละ ๑,๐๐๐ กรัม รวมปริมาณอาหารท่ีปลาไดรั้บ ๔,๐๐๐ กรัม/วนั  
 
๕.๓ ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ๕.๓.๑ ลดแรงงาน และลดค่าใชจ่้ายจากการจา้งแรงงานคน 
 ๕.๓.๒ ประหยดัเวลา สามารถนาํเวลาท่ีใหอ้าหารปลาไปทาํอยา่งอ่ืนได ้
 
๕.๔  รางวลัทีไ่ด้รับ 
 ๕.๔.๑ รางวลัชนะเลิศอนัดบั หน่ึง ส่วน อศจ  ณ.วทิยาลยัเทคนิคปทุมธานี  
 ๕.๔.๒  รางวลัชนะเลิศอนัดบั หน่ึง ส่วน อศจ  ณ.วทิยาลยัเทคนิคนครนายก 
 ๕.๔.๓  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั สอง   ระดบัชาติ  ณ.เมืองทองธานี 
 
๕.๕ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๔.๑ พฒันาและนาํเทคโนโลยทีนัสมยัเขา้ไปควบคุม 
 ๕.๔.๒ ควรมีการศึกษาและนาํช้ินงานน้ีไปต่อยอดเพื่อพฒันาต่อไปไดอี้ก 
 

บรรณานุกรม 
 
 เกรียงศกัด์ิ โตสุขและคณะ. การประยุกต์ใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในพื้นท่ีชนบท การประชุม 
วชิาการเครือข่าย  
 วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี ๕, ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖, โรงแรม
หวัหินแกรนด ์แอนด ์พลาซ่า จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, หนา้ ๔๕๗-๔๖๐, ๒๕๕๖. 
 กองบรรณาธิการหนงัสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์. (๒๕๕๓). แบตเตอร่ีและเคร่ืองชาร์ตไฟ. 
กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่.  
 กองพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง. ๒๕๕๓. การเพาะเล้ียงปลานิล. โรงพิมพชุ์มชน
สหกรณ์  
        การเกษตรแห่งประเทศไทย จากดั, กรุงเทพ. ๓๒ หนา้. กองวิจยัและพฒันาประมงนา้จืด กรม
ประมง. ๒๕๕๘. การลดตน้ทุนการเล้ียงปลานิล. ๘ หนา้.  
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 
ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
๒.๑ ข้อมูลพืน้เกีย่วกบัสถานศึกษา 
  ทีอ่ยู่ 
  วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 130  หมู่ท่ี 4 ถนน ติวานนท ์ ตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัปทุมธานี   รหสัไปรษณีย ์12000 
  โทรศัพท์ 02-979-6720  โทรสาร 02-979-6721 
  E-mail p.tech.phathum@gmail.com         Website www.P-tech.ac.th 
  ประวตัิสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา   สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดสอน
ระดบัประกาศนียบตัรวชีิพ  (ปวช.)  
     - สายวชิาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างยนต ์ และสาขาวชิาช่างไฟฟ้า 
     - สายวชิาพาณิชยกรรม       สาขาวชิาการบญัชี  และสาขาวชิาการขาย 
พื้นท่ีโดยรอบวทิยาลยั เน้ือท่ี  ๓๑  ไร่  ๑  งาน  ๓๖ ตารางวา  พร้อมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล.  ๓  ชั้น 
อาคารฝึกงาน และโรงอาหาร 
 ปีพ.ศ. ๒๕๓๐   กิจการไดเ้จริญกา้วหนา้ข้ึน ทางโรงเรียนจึงไดมี้การสร้างอาคาร คสล. ๔ ชั้น 
เพิ่ม  ๑  อาคาร   
 ปีพ.ศ. ๒๕๓๙  เปิดหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน ๔ หอ้ง รวมความจุของนกัศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ระดบัชั้น ปวช. ถึง ปวส.
จาํนวน ๒,๗๓๐ คน และเปิดรอบบ่ายเพิ่มข้ึนอีก ๑ รอบ  เปิดสอนในระดบั ปวช. ถึง ปวส. จาํนวน ๒๙ 
หอ้งเรียน ความจุของนกัศึกษา ๑,๐๙๕ คน รวมความจุนกัศึกษาทั้งวทิยาลยั  ๓,๘๒๕ คน 
 ปีพ.ศ. ๒๕๔๐  จงัหวดัปทุมธานีมีความเจริญกา้วหนา้ดา้นอุตสาหกรรมมากข้ึนวิทยาลยัจึงขยาย
หลกัสูตรให้ทนัต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน  จึงขยายอาคารเรียนข้ึนอีก ๑ อาคารเป็นอาคารเรียน ๕
ชั้น ขนาด ๓๐ หอ้งเรียน  และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมข้ึน  ซ่ึงไดรั้บ   พระมหา
กรุณาโปรดเกลา้พระราชทานนามว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”พระมหากรุณาธิคุณคร้ังน้ีเป็นเกียรติแก่
ผูบ้ริหาร  คณะครู  นกัเรียน  นกัศึกษาเป็นอยา่งยิง่ และเป็นศิริมงคลแก่วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานีสืบไป 
 ปีพ.ศ. ๒๕๔๒  แต่งตั้งนายวนัเดิม  มีความดี  ดาํรงตาํแหน่งเป็นครูใหญ่ ต่อจาก  
ดร.ชนากานต ์ ยนืยง 
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 ปีพ.ศ. ๒๕๔๗  ผูรั้บใบอนุญาตขออนุญาตปรับลดพื้นท่ีของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีลง  ๒๖
ไร่  ๒ งาน ๕๓ ตารางวา เพื่อโอนให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่มหาวิทยาลยัปทุมธานี  และในปีเดียวกนัน้ีทาง
วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานีไดเ้ช่าท่ีดินจากมหาวทิยาลยัปทุมธานีจาํนวน ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีได้โอนกิจการเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี  ๑๔  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงไดแ้ต่งตั้ง  นายวนัเดิม  มีความดี  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการวิทยาลยั
เทคโนโลย ี 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๖  วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานีไดแ้ต่งตั้ง  นายจตุรงค ์ เพชรสงคราม  ดาํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี  ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.๒๕๕๐  ถึงปัจจุบนัได้
เปิดหลกัสูตรในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  แผนกพาณิชยการ  สาขาธุรกิจการประชาสัมพนัธ์ 
และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนกบริหารธุรกิจ  สาขาการประชาสัมพนัธ์  เพิ่มข้ึนอีก 
๑ สาขา  
 ปีพ.ศ. ๒๕๖๒  วิทยาลยัฯได้ขอใช้หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช๒๕๖๒ ตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอนุญาตเปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป พร้อมทั้งทาํเร่ืองขอปิดหลกัสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์และหลกัสูตรการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์  
 ปี พ.ศ.๒๕๖๓  วิทยาลยัฯไดข้อใช้หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)พุทธศกัราช 
๒๕๖๓ ตามประกาศของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบนั วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี  เปิดสอน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช. )และประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดงัน้ี 
๑.  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
 ๑.๑  สายวชิาช่างอุตสาหกรรม 
 -  สาขาวชิาช่างยนต ์
   -สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 
            ๑.๒  สายวชิาบริหารธุรกิจ 
 -  สาขาวชิาการบญัชี 
 -  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
 -   สาขาวชิาการขาย 
๒.  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
 ๒.๑  สายวชิาช่างอุตสาหกรรม 
 -  สาขาวชิาช่างยนต ์ - เทคนิคยานยนต ์
 -  สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั      
  ๒.๑  สายวชิาบริหารธุรกิจ 
 -  สาขาวชิาการบญัชี 
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 -  สาขาวชิาเทคโนโลยธุีรกิจดิจิทลั   
 -  สาขาวชิาการตลาด 
       -สาขาวชิาการจดัการ 
ข้อมูลงานอาคารสถานที ่ 
๑.  อาคาร จาํนวน  ๑๑  หลงั  แบ่งเป็น  
          (๑.๑)  อาคารอาํนวยการ  คสล. 3 ชั้น  ๑   หลงั                   
      (๑.๒)  อาคารเรียน  คสล. ๔ ชั้น          ๑  หลงั  
      (๑.๓)  อาคารเรียน  คสล. ๕ ชั้น           ๑  หลงั 
                      (๑.๔)  อาคารหอประชุม  คสล.๒  ชั้น  ๑  หลงั 
      (๑.๕)  อาคารโรงฝึกงาน  คสล.  ชั้น     ๔   หลงั 
      (๑.๖)  อาคารกิจการนกัศึกษา  คสล. ๑ ชั้น    ๑ หลงั 
                      (๑.๗)  อาคารประกอบ ( โรงอาหาร )  ๑ ชั้น   ๒ หลงั 
๑.๑ อาคารอ านวยการ 3  ช้ัน อาคารอนันตชัย (อาคาร1)  
 ขนาด ๑๒ ห้องเรียน ๒ ห้องนํ้ า ๑ ห้องเก็บของ สร้างปี ๒๕๒๖ เป็นอาคารเสริมเหล็ก  ๓  ชั้น
ขนาดพื้นท่ี ๑,๔๔๐  ตารางเมตร (อาคารอาํนวยการ แบบ กช. ๕๐-๐๑)   เสาคอนกรีต  ฝาผนงัอิฐมอญฉาบ
ปูน  พื้นคอนกรีตปูกระเบ้ือง  หลงัคาปูน มีดาดฟ้า  เป็นอาคารอาํนวยการ  และห้องประชุม   ห้องปฎิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ติดเคร่ืองปรับอากกาศทุกหอ้ง 
๑.๒  อาคารเรียน คสล.  ๔ ช้ัน  อาคารรังสรรค์ (อาคาร ๒)  
 ขนาด ๒๔  หอ้งเรียน ๔ หอ้งนํ้า ๔ หอ้งเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีต ฝาผนงัอิฐมอญ
ฉาบปูนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบ้ือง หลงัคาปูนมีดาดฟ้า  เป็นห้องเรียนและห้องปฎิบติังานติด
เคร่ืองปรับอากาศทุกหอ้ง 
๑.๓  อาคารเรียน คสล. ๕ ช้ัน อาคารเฉลมิพระเกยีรติ (อาคาร ๓) 
  ขนาด ๓๐ หอ้งเรียน ๑๐ หอ้งนํ้า ๘ หอ้งเก็บของ อาคารคอนกรีตเสริมเหลก้ เสาคอนกรีต ฝาผนงั
อิฐมอญฉาบปูน หลงัคามุงกระเบ้ือง เป็นอาคารเรียน  ห้องสมุด  ห้องพยาบาล ธนาคารวิทยาลยั  ห้องคลินิก
คุณธรรม  พิมพดี์ด  ติดเคร่ืองปรับอากกาศทุกหอ้ง 
๑.๔ อาคารหอประชุม คสล. ๒ ช้ัน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้นบนเป็นหอประชุมใหญ่ ชั้นล่างเป็นโรง
ฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน 
๑.๕ อาคารโรงฝึกงาน ๑ ช้ัน  ๔ หลัง เป็นโรงฝึกงานช่างยนต ์๒ หลงั  โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า ๑ หลงั โรง
ฝึกงานเช่ือม ๑ หลงั 
๑.๖ อาคารกจิการนักศึกษา  เป็นอาคาร คสล. ๑ ช้ัน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ติดเคร่ืองปรับอากาศ 
๑.๗ อาคารประกอบ ๑ ช้ัน  ๒ หลงั  เป็นอาคารประกอบอาหาร ๑ หลงั  อาคารโรงรับประทานอาหาร ๑ หลงั  
๒.  ระบบประปา เป็นระบบนํ้าบาดาล  เจาะบ่อใหม่ ปี ๒๕๖๐  ถงัทรงรูปเห็ด ปี ๒๕๒๖  
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๓.  ระบบไฟฟ้าเขา้วทิยาลยั  หมอ้แปลง หนา้อาคาร ๒ คุมอาคาร ๒ และโรงฝึกงานช่างยนต ์และหมอ้แปลง
ขา้งหอประชุม คุมอาคารหอประชุม โรงอาหาร  อาคาร ๑ และอาคาร๓  
๔. เสาธงสูง  25 เมตร  ๑  ตน้    
๕. สนามฟุตบอล ๑  สนาม   
๖. สนามกีฬาอเนกประสงค ์หลงัคาโดม  สร้างตุลาคม ๒๕๖๐  สนามฟุตซอล  สนามวอลเล่ยบ์อล     สนาม
บาสเกตบอล และสนามเซปักตะกร้อ 
 
การจัดการศึกษา 
๑. การเรียนการสอน 
 ๑.๑ การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวธีิเรียนท่ีกาํหนดและ 
นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และ 
ประสบการณ์ได ้
 ๑.๒ การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนได้หลากหลาย 
รูปแบบ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในวิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานในขอบเขต 
สาํคญัและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจาํ สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะไปสู่ 
บริบทใหม่ สามารถให้คาํแนะนาํ แกปั้ญหาเฉพาะดา้น  และรับผิดขอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีส่วนร่วมใน 
คณะทาํงานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัย ท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
 
๒ การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
การจดัการศึกษาในระบบปกติ ระดบั ปวช.ใชร้ะยะเวลา ๓ ปีการศึกษา การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
 ๒.๑ ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเปีน ๒ ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี ภาค 
เรียนละ ๑๘ สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามท่ีกาํหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 
สถาบนั อาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 
 ๒.๒ การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่น้อย
กวา่ สัปดาห์ละ ๕ วนัๆ ละไม่เกิน ๗ ชัว่โมงโดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ ๖๐ นาที 
๓. หน่วยกติ 
ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๓-๑๑๐ หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑด์งัน้ี 
 ๓.๑ รายวชิาภาคทฤษฎีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์หรือ  ๑๘ ชัว่โมงต่อภาค
เรียนรวมเวลาการวดัผลมีค่าเท่ากบั๑ หน่วยกิต 
 ๓.๒ รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ๒ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
หรือ ๓๖ชัว่โมงต่อภาคเรียนเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
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 ๓.๓ รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ๓ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
หรือ ๕๔ ชัว่โมงต่อภาคเรียนเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
 ๓.๔ รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ ๕๔ ชัว่โมง เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
 ๓.๕ การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
๓๒๐ ชัว่โมง เท่ากบั ๔ หน่วยกิต 
 ๓.๖  การทาํโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ ๕๔ ชัว่โมง เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
 
๔. โครงสร้าง 
โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา และ กิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 
 ๔.๑ หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง      ไม่น้อยกว่า  ๒๒ หน่วยกติ 
  ๔.๑.๑ กลุ่มวชิาภาษาไทย 
  ๔.๑.๒ กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
  ๔.๑.๓ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
  ๔.๑.๔ กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
  ๔.๑.๕ กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
  ๔.๑.๖ กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๔.๒ หมวดสมรรถนะวชิาชีพ    ไม่น้อยกว่า  ๗๑  หน่วยกติ 
  ๔.๑.๑ กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
  ๔.๑.๒ กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
  ๔.๑.๓ กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
  ๔.๑.๔ ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
  ๔.๑.๕โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 ๔.๓ หมวดวชิาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   ๑๐  หน่วยกติ 
 ๔.๔ กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (๒ช่ัวโมง/สัปดาห์)     - หน่วย 
 จาํนวนหน่วยกิตฃองแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตรให้เป็นไปตามกาํหนดไวใ้นโครงสร้างของ 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั 
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งกาํหนดรหัสวิชา
จาํนวน หน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนตามท่ีกาํหนดไวใินหลกัสูตร 
 
๕. การแก้ประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
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 เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบั 
ภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหดัหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้
ใน สถานศึกษาหรือสถาบนัแลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ได ้สัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั 
ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็นและ
เกิด การใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการทาํงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
โดย การจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 
 ๕.๑ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ในรูป
ของ การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยใชเ้วลารวมไม่
นอ้ยกวา่ ๓๒๐ ชัว่โมง กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั ๔ หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั ตอ้งการ
เพิ่มพูน ประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ สามารถน่ารายวิชาในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงาน
ไปเรียนหรือ ฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานชองรัฐ โดยใช้เวลารวมกับการฝึก
ประสบการณ์ทกัษะ วชิาชีพไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑ ภาคเรียน 
 ๕.๒ การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 
๖. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จาก ส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือเร่ืองท่ีจะศึกษา 
คน้ควา้ การวางแผน การกาํหนดชั้นตอนการดาํเนินการ การดาํเนินการ การประเมินผลและการจดัทาํ
รายงาน ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทั้งน้ีฃ้ึนอยู่กบัลกัษณะชองโครงการนั้น ๆ โดยการจดัทาํ
โครงการ ดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการ ดงันั้น 
 ๖.๑ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพท่ี 
สัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาในภาคเรียนท่ี ๕ และหรือภาคเรียนท่ี ๖ รวมจาํนวน ๔หน่วยกิตใชเ้วลา 
ไม่น้อยกวา่ ๒๑๖ ชัว่โมง ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีชัว่โมงเรียน ๔ ชัว่โมง ต่อ
สัปดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวชิาเดียว 
หากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ ๒ รายวิชา คือ โครงการ ๑ และโครงการ ๒ ให้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 
 ๖.๒ การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเซ่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 
๗. การศึกษาระบบทวภิาคี 
 เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 
สถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา 
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อาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐ
เพื่อให้ การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี สามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตาม
จุดหมายของ หลกัสูตร การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนาํรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไป
กาํหนด รายละเอียดของรายวชิาและเวลาท่ีใชฝึ้ก จดัทาํแผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา
ให ้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ีอาจนาํรายวิชา
อ่ืนในหมวดวชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
 
๘. การเข้าเรียน 
 ผูเ้ขา้เรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติั 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด 
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 ๑๐.๑ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกว่า ๒
ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบ
วินัย การ ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การทาํงาน ปลูกฝัง
จิตสาํนึกและ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อชุมชน
และท้องถ่ิน รวมทั้ งการทะนุบาํรุงขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ 
ประเมินผล และ ปรับปรุงการทาํงาน ทั้งน้ีสาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เขา้ร่วมกบักิจกรรมท่ี
สถานประกอบการ จดัข้ึน 
 ๑๐.๒ การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
การจดั การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
๑๑. การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 ๑๑.๑ ประเมินผา่นรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก 
เสรีตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 ๑๑.๒ ไดจ้าํนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างชองหลกัสูตร 
 ๑๑.๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๒.๐๐ และผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 ๑๑.๔ เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 
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๑๒. การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 ๑๒.๑ หมวดวิชาทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม
ใน แต่ละกลุ่มวชิาของหมวดวชิาทกัษะชีวติในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวชิาหรือลกัษะบูรณาการใดๆ ก็ไดโ้ดย 
ผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา 
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาลังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจดัประสงคข์องหมวดวิชา
ทกัษะชีวติ 
 ๑๒.๒ หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุงรายละเอียด 
ชองรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไดโ้ดย 
พิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของ
สถาน ประกอบการหรือสภาพยทุธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 ๑๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได ้
ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 
ทั้งน้ี การกาํหนดรหสัวชิา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
 
๑๓. การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมัติหลกัสูตร 
 ๑๓.๑ การพฒันาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคญัชองหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาระดบัประกาศปิยบตัรวชิาชีพ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนั 
การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๑๓.๒ การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๑๓.๓ การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๓.๔ การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถ 
ดาํเนินการไดโ้ดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 
๑๔. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย ๔ ประเด็น คือ 
 ๑๔.๑ คุณภาพชองผูส้าํเร็จการศึกษา 
 ๑๔.๒ การบริหารหลกัสูตร 
 ๑๔.๓ ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
 ๑๔.๔ ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน 
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ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการประเมินเพื่อ
พฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี 
 
หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตร ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
๑.   การเรียนการสอน 
 ๑.๑ การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวธีิเรียนท่ีกาํหนดและ
นาํผลการเรียนแต่ละวธีิมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามมารถเทียบโอนผลกาเรียน และของเทียบความรู้ 
และประสบการณ์ได ้
 ๑.๒ การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลาย
รูปแบบ   เพื่อให้ผูเ้รียนสามมารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในวิชาการท่ีสัมพนัธ์กบัวิชาชีพในการ
วางแผนแกปั้ญญาและจดัการทรัพยากรในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาการ 
ริเร่ิมส่ิงใหม่มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบติังานท่ีซบัซ้อนหรือจดัการ
งานผูอ่ื้นมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
 
๒.  การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 ๒.๑ การจดัการศึกษาในระบบปกติสําหรับผูเ้ขา้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลักสูตรกาํหนด ใช้ระยะเวลา๒ ปี
การศึกษาส่วนผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้เรียนเท่าสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกาํหนด ใช้
ระยะเวลาประมาณ ๓ ปีการศึกษา 
 ๒.๒  การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
  ๒.๒.๑ ในปีการศึกษาหน่ึงๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น ๒ ภาคเรียนปกติหรือระบบ
ทวิภาค ภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามท่ีกาํหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 
         ๒.๒.๒ การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการ
สอน ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ ๕ วนัๆละ ไม่เกิน ๗ ชัว่โมง โดยกาํหนดให้จดัการเรียนการสอนคาบละ ๖๐
นาที 
 
๓. หน่วยกติ 
 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ระหวา่ง ๘๓-๙๐ หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งัน้ี 
 ๓.๑ รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ ๑๘ ชัว่โมง เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
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 ๓.๒ รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติใน
หอ้งปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกวา่ 36 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 ๓.๓ รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ๕๔ 
ชัว่โมง เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
 ๓.๔ รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ ๕๔ ชัว่โมง เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
 ๓.๕ การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถนประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
๓๒๐ ชัว่โมงเท่ากบั ๔ หน่วยกิต 
 ๓.๖ การทาํโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ ๕๔ ชัว่โมง เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
 
๔. โครงสร้าง 
 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แบ่งเป็น ๓ หมวด
วชิา และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 
 ๔.๑ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
  ๔.๑.๑ กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร 
         ๑) กลุ่มวชิาภาษาไทย 
         ๒) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
  ๔.๑.๒ กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 
         ๑) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
                         ๒) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
 ๔.๒ หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
  ๔.๒.๑ กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
  ๔.๒.๒ กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
  ๔.๒.๓ กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
  ๔.๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
  ๔.๒.๕ โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 
 ๔.๓ หมวดวชิาเลือกเสรี 
 ๔.๔ กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงสร้าง
ของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา รายวชิาแต่ละหมวดวชิา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมตามสมตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อ



18 
 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งกาํหนดรหัส
วชิาจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 
๕. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนักบัภาคการ
ผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีเรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองต้นใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหน่ึง ทั้ งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศ
การทาํงานร่วมกนัส่งเสริมการฝึกทกัษะการจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนคิดได ้ทาํเป็น 
และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการทาํงานและการประกอบอาชีพ
อิสระโดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 
 ๕.๑ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในรูปของ
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยากร รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ย
กวา่ ๒๒๐ ชัว่โมง กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั ๔ หน่วยกิต โดยให้นาํรายวิชาในหนวดวิชาทกัษะวิชาชีพท่ีตรง
หรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐไดโ้ดย
ใชเ้วลาร่วมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ภาคเรียน 
 ๕.๒ การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 
๖. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 เป็นรายวชิาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จากส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจในลกัษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือกหวัขอ้
หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการ การดาํเนินงาน การประเมินผล
และการจดัทาํรายงาน ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการนั้นๆโดยการ
จดัทาํโครงการดงักล่าวตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
 ๖.๑ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพใน
ภาคเรียนท่ี ๓ และหรือภาคภาคเรียนท่ี ๔ รวมจาํนวน ๔ หน่วยกิต ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ ๒๑๖ ชัว่โมง ทั้งน้ี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้ชัว่โมงเรียน ๔ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวชิาเดียว 
หากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ ๒ รายวิชา คือ โครงการ ๑ และโครงการ ๒ ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 
 ๖.๒ การตดัสินคา้ผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 
 



19 
 

๗. การศึกษาระบบทวภิาคี 
 การศึกษาระบบทวิภาคีเ ป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้
เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสถาบนั และการเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสมมารถดา้นการผลิตและ
พฒันากาํลงัคนท่ีตรงความตอ้งการของผูใ้ชต้ามจุดหมายของหลกัสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
ตอ้งนาํรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมกาํหนดรายละเอียนของรายวิชาไดแ้ก่ จุกประสงค์
รายวชิา สมรรถนะรายวชิา คาํอธิบายรายวชิา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิตให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพร้อม
จดัทาํแผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาทั้งน้ีอาจนาํรายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทกัษะ
วชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชาวิภาคีให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
และใหร้ายงานการพฒันารายวชิาใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 
๘. การเข้าเรียน 
 ผู้เข้าเรียนต้องมีพืน้ความรู้และคุณสมบัติ ดังนี ้
 ๘.๑ พืน้ความรู้ 
  สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ผูเ้ขา้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกาํหนด ตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ใหค้รบตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร สาขาวิชา
และการตดัสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช ๒๕๕๗  
 ๘.๒ คุณสมบัติ 
 คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช ๒๕๕๗  
 ๙. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช ๒๕๕๗  
 ๑๐. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
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 ๑๐.๑ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกว่า ๒
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบ
วินยัของตนเอง การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทาํงาน 
ปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งการทะนุบาํรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั
ประเมินผลและปรับปรุงการทาํงาน ทั้งน้ี สําหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
สถานประกอบการจดัข้ึน 
 ๑๐.๒ การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 
๒๕๕๗  
๑๑. การจัดแผนการเรียน 
 การจดัทาํแผนการเรียน เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีจะดาํเนินการสอนใน
แต่ละภาคเรียน โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
ประมาณ ๔๐:๖๐  ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัลักษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ๑๑.๑ จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความ
ง่าย-ยากของรายวชิา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการ
จดัการศึกษาร่วมกนัเพื่อเรียนเปล่ียนงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน 
 ๑๑.๒ จดัให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนรายวิชาเลือกและวิชาเสรี ตามความถนัด ความสนใจเพื่อ
สนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
 ๑๑.๓ รายวิชาทวิภาคี หรือการนํารายวิชาไปเรียนและไปฝึกในสถานประกอบการ/แหล่ง
วิทยาการให้ประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือกลุ่ม
วชิาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการแหล่งวทิยาการนั้นๆ 
 ๑๑.๔ รายวิชาโครงการ สามารถจดัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๓ หรือ ๔ 
คร้ังเดียว จาํนวน ๔ หน่วยกิต หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น ๒ คร้ัง คือ ภาคการศึกษาท่ี ๓ และภาค
การศึกษาท่ี ๔ รวม ๔ หน่วยกิต ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้นๆ 
 ๑๑.๕ กิจกรรมหลกัสูตร ให้กาํหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวใ้นแต่ละภาคเรียน โดยนกัศึกษา
ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 ๑๑.๖ จาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลาใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส่วนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไม่
ควรเกิน ๓๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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๑๒. การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 ๑๒.๑ ไดร้ายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
และหมวกวิชาเลือกเสรี ครบถว้ยตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตาม
แผนการเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด 
 ๑๒.๒ ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๒.๐๐ 
 ๑๒.๓ ผา่นเกณฑป์ระเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 ๑๒.๔ ได้เข้าร่วมปฏิบติักิจกรรมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนท่ี
สถานศึกษากาํหนด 
๑๓. การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 ๑๓.๑ หมวดวชิาทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบูรณาการใดๆก็ได้
โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา
วทิยาศาสตร์ กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวชิานั้นๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ 
 ๑๓.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถปรับปรุง
รายละเอียดของรายวชิาในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติม
ในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สาขาวิชา ตลอดจนความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 ๑๓.๓ หมวดวชิาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนัสามารถพฒันารายวชิาเพิ่มเติมได้
ตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 
 ทั้งน้ี การกาํหนดรหสัวชิา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
 
๑๔. การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและอนุมัติหลกัสูตร 
 ๑๔.๑ การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคญัของหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหนา้ท่ีของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๑๔.๒ การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๑๔.๓ การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๔.๔ การพฒันารายวชิาหรือกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนัสามารถ
ดาํเนินการไดโ้ดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
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๑๕. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย ๔ ประเด็น คือ 
 ๑๕.๑ คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 
 ๑๕.๒ การบริหารหลกัสูตร 
 ๑๕.๓ ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
 ๑๕.๔ ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน 
 ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้มีการ
ประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี 
 
  สภาพชุมชน 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี  ตั้งอยูใ่นอาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  ใกลส้วนอุตสาหกรรมบาง
กะดี โดยมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน  ในการร่วมมือจดักิจกรรมต่าง ๆ  บริเวณใกลเ้คียงก็จะมีตลาดพูน
ทรัพยแ์หล่งขายอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  จากการท่ีอยู่ใกลส้วนอุตสาหกรรมบางกะดี จึงทาํให้สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี             แต่เม่ือ ปี ๒๕๕๔ ท่ีเกิดอุทกภยัคร้ังยิ่งใหญ่จึงทาํให้เศรษฐกิจ
ยงัไม่ฟ้ืนตวั ประชาชนในชุมชนจึงอยูใ่นภาวะขา้วยากหมากแพง 
 โดยส่วนใหญ่ผูป้กครอง ของนกัเรียน / นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานีมีวุฒิการศึกษาอยู่
ในระดบัการศึกษามธัยมตอนปลาย  และระดบัอ่ืนๆ  อาชีพของผูป้กครองทาํงานบริษทัหรือทาํงานโรงงาน
เป็นส่วนใหญ่   เศรษฐกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี  ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ / ปี   
  สภาพเศรษฐกจิ 
  จงัหวดัปทุมธานีมีประชากรรวม ๗๐๓,๔๒๖ คน (ปี ๒๕๔๖) มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ
๔๖๑ คนต่อตารางกิโลเมตร ซ่ึงสูงกวา่อตัราความหนาแน่นของประชากรทั้งประเทศ (๑๒๓ คนต่อตาราง
กิโลเมตร) มีจาํนวนครัวเรือน ๓๒๔,๙๓๒ ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉล่ียเท่ากบั ๒.๑๖ คนต่อครัวเรือน ซ่ึง 
ตํ่ากว่าอตัราเฉล่ียของประชากรต่อครัวเรือนทั้งประเทศ (๓.๕๓ คนต่อครัวเรือน) และจากการคาดการณ์
จาํนวนประชากรในอนาคต๕, ๑๐ และ ๒๐ ปี พบวา่ในปี ๒๕๕๑, ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๖ จะมีประชากรรวม
ทั้งส้ิน ๗๙๐,๒๑๖ คน ๘๗๗,๐๐๖ คน และ ๑,๐๕๐,๕๘๖ คน ตามลาํดบั โดยมีอตัราการเจริญเติบโตของ
ประชากรร้อยละ ๒.๘๑ ซ่ึงสูงกวา่อตัราการเจริญเติบโตของประชากรในระดบัประเทศ (ร้อยละ ๐.๗๓)  
 สําหรับสภาพเศรษฐกิจสังคมของจงัหวดัปทุมธานีในปี ๒๕๔๖ สรุปไดว้่า จงัหวดัปทุมธานีมี
มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมเท่ากบั ๑๑๖,๐๖๘ ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดท่ี้มาจากภาคนอกการเกษตร 
๑๑๒,๖๙๖ ลา้นบาท โดยเฉพาะสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ๗๗,๒๔๘ ลา้นบาท ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
หัว ๑๙๒,๘๐๓ บาทต่อปี (๑๖,๐๖๖ บาทต่อเดือน) โดยมีเส้นความยากจนระดบัจงัหวดัใกล้เคียงกับ
ระดบัประเทศ (๘๘๒ บาทต่อคนต่อเดือน) คือ ๙๙๔ บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนการจา้งงานในพื้นท่ี พบว่า 
จงัหวดัปทุมธานีมีกาํลงัแรงงานรวม ๓๑๐,๖๗๒ คน โดยเป็นผูว้า่งงานจาํนวน ๘,๓๐๒ คน คิดเป็นอตัราการ



23 
 

ว่างงานร้อยละ ๒.๗ ซ่ึงสูงกว่าอตัราการว่างงานทั้งประเทศ  (ร้อยละ ๒.๖๐) และการสาธารณสุข มี
อตัราส่วนระหวา่งแพทยต่์อประชากรเท่ากบั ๑:๒,๙๐๐ ซ่ึงดีกวา่เกณฑ์มาตรฐานการวดัทางสังคมท่ีกาํหนด
ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๘ ท่ีกาํหนดใหมี้อตัราส่วนระหวา่งแพทยต่์อประชากร
เท่ากบั ๑ : ๓,๓๐๐ 
  สภาพสังคม 
๑. ระดับการศึกษา 
 ระดบัการศึกษาพบส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษาตอนตน้  รองลงไป ไดแ้ก่ 
สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
๒. การนับถือศาสนา  
  พบวา่ เกือบทั้งหมด หรือร้อยละ ๙๙.๑ นบัถือศาสนาพุทธ ท่ีเหลืออีกร้อยละ ๐.๙ นบัถือศาสนา
อิสลาม    
๓. สถานภาพสมรสและจ านวนบุตรทีเ่กดิรอด 
 สถานภาพสมรสปัจจุบนั พบวา่ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๘ เป็นผูท่ี้สมรสแลว้และยงัอยูกิ่นกบัคู่สมรส  
รองลงมาเป็นโสดหรือยงัไม่ไดส้มรส คือร้อยละ ๒๔ มีบุตรเกิดรอดโดยเฉล่ียเท่ากบั  ๒.๔ คน หรืออยู่
ในช่วง ๑ – ๒ คนมากท่ีสุด คือ รองลงมาไดแ้ก่มีจาํนวนบุตรเกิดรอดในช่วง ๓ -๔ คน  
๔. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนนั้นมีตั้งแต่ ๒ – ๑๑ คน พบวา่มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนโดยอยู่
ในช่วง ๓ -๔ คนสูงท่ีสุด คือร้อยละ ๔๓๙  รองลงไปไดแ้ก่ช่วง ๕ – ๖ คน คือร้อยละ ๒๘.๗   
๕. การตั้งถิ่นฐานและระยะเวลาการอยู่อาศัย 
 การตั้งถ่ินฐานและระยะเวลาการอยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีภูมิลาํเนาหรือเกิดในหมู่บา้นท่ีศึกษา
ในจาํนวนท่ียา้ยถ่ินส่วนใหญ่ยา้ยมาจากหมู่บา้นต่าง ๆ ในภาคกลาง คือร้อยละ ๑๙.๕  รองลงไป ไดแ้ก่ ยา้ยมา
จากหมู่บา้น   ต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะเวลาการอยูอ่าศยัเฉล่ียเท่ากบั  ๘.๑ ปี สาเหตุเพราะ
ยา้ยตามครอบครัวหรือแต่งงาน  
๖. ลกัษณะของอาคารบ้านเรือนทีอ่ยู่อาศัยในปัจจุบัน   
 ลกัษณะของอาคารบา้นเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั พบว่าส่วนใหญ่เป็นบา้นไมช้ั้นเดียวใตถุ้นสูง 
รองลงไปเป็นบา้น ๒ ชั้นสร้างดว้ยอิฐและท่ีเป็นหอ้งแถว  
 
๗. ความต้องการย้ายถิ่นในอนาคตและสถานทีท่ีค่ิดจะย้ายไปอยู่  
 ความตอ้งการยา้ยถ่ินในอนาคตพบวา่ ร้อยละ ๙๓.๓ ไม่ตอ้งการยา้ยถ่ินไปท่ีใด ๆ อีกในจาํนวนท่ี
คิดอยากจะยา้ยนั้นใหเ้หตุผลของความตอ้งการยา้ยถ่ินออกวา่เป็นเพราะดา้นการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่  
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๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

 

๒.๓ ข้อมูลของสถานศึกษา 
   

ระดับช้ัน ปกติ ทวภิาคี ทวศึิกษา รวม 

ปวช.๑ ๒๑๑ ๐ ๐ ๒๑๑ 

ปวช.๒ ๑๒๔ ๐ ๐ ๑๒๔ 

ปวช.๓ ๑๓๑ ๐ ๐ ๑๓๑ 

รวม ปวช. ๔๖๖ ๐ ๐ ๔๖๖ 

   ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวภิาคี รวม 

ปวส.๑ ๓๒๗ ๐ ๓๒๗ 

ปวส.๒ ๒๒๗ ๐ ๒๒๗ 

รวม ปวส. ๕๕๔ ๐ ๕๕๔ 
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 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.๓ ๒๓๖ ๔๘ ๒๐.๓๔ 

ปวส.๒ ๒๗๗ ๑๑๓ ๔๐.๗๙ 

รวม ๕๑๓ ๑๖๑ ๓๑.๓๘ 

   
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.๓ ๒๙๐ ๖๐ ๒๐.๖๙ 

ปวส.๒ ๓๐๒ ๑๕๑ ๕๐.๐๐ 

รวม ๕๙๒ ๒๑๑ ๓๕.๖๔ 

ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วชิาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ ัดการ/ ผูอ้าํนวยการ/ รอง
ผูอ้าํนวยการ/ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

๖ ๖ - 

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรั้บการบรรจุ/ ผูท่ี้ไดรั้บการ
รับรอง 

๒๕ ๙ ๐ 

ขา้ราชการพลเรือน ๐ - - 

พนกังานราชการครู ๐ ๐ ๐ 

พนกังานราชการ(อ่ืน) ๐ - - 

ครูพิเศษสอน ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

เจา้หนา้ท่ี ๕ - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขบัรถ/ ฯ) 

๕ - - 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วชิาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

รวม ครู ๔๒ ๒๖ ๑๗ 

รวมทั้งส้ิน ๕๘ ๒๖ ๑๗ 

  
 ข้อมูลหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวชิา ระดับ ปวช.(สาขาวชิา) ระดับ ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา) 

อุตสาหกรรม ๒ ๒ ๔ 

พาณิชยกรรม ๔ ๔ 8 

ศิลปกรรม ๐ ๐ ๐ 

คหกรรม ๐ ๐ ๐ 

เกษตรกรรม ๐ ๐ ๐ 

ประมง ๐ ๐ ๐ 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ๐ ๐ ๐ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ ๐ ๐ ๐ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ 

รวมทั้งส้ิน ๖ ๖ ๑๒ 

  
 ข้อมูลอาคารสถานที ่

ประเภทอาคาร จ านวน(หลงั) 

อาคารเรียน ๓ 

อาคารปฏิบติัการ ๔ 

อาคารวทิยบริการ ๑ 

อาคารอเนกประสงค ์ ๓ 
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ประเภทอาคาร จ านวน(หลงั) 

อาคารอ่ืน ๆ ๐ 

รวมทั้งส้ิน ๑๑ 

   
    ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร ๑๓,๖๘๙,๑๔๓.๖๐ 

งบดาํเนินงาน ๑๘,๙๗๙,๕๒๕.๐๐ 

งบลงทุน ๓๑,๓๘๗,๗๙๘.๑๕ 

งบเงินอุดหนุน ๑,๒๔๐๘,๒๗๓.๑๕ 

งบรายจ่ายอ่ืน ๖,๔๖๘๒๒๕.๐๙ 

รวมทั้งส้ิน ๘๒,๙๓๒,๙๖๔.๙๙ 

๒.๔ ปรัชญา อตัลกัษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  “ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เนน้สังคม” 
  อตัลกัษณ์ 
  “อ่อนนอ้ม ทกัทาย ยิม้ง่าย ไหวเ้ก่ง” 
  เอกลกัษณ์ 
  ทกัษะเยีย่ม เป่ียมคุณธรรม นาํจิตอาสา กา้วหนา้เทคโนโลย ี

๒.๕ วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วสัิยทศัน์ 
  “วิทยาลยัเทคโนโลยี เป็นสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีคุณธรรมมีทกัษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
และมีจิตอาสาพฒันาสังคม” 
  พนัธกจิ 
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 ๑.ผลิตนกัศึกษาให้มีความรู้ทกัษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
อยา่งมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและสังคม 
 ๒.พฒันาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมกบัองคก์รภายนอก 
 ๓.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 ๔.พฒันาการบริหารจดัการดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัของครูและ
ผูเ้รียน 
  เป้าประสงค์ 
๑. พฒันาผู้เรียนให้มีความรู้และทกัษะวชิาชีพ 
 ๑.๑ จัดให้มีความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป 
 ๑.๒ ส่งเสริมให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถ
นาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้
 ๑.๓ เสริมสร้างใหมี้ทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๑.๔ ส่งเสริมใหมี้ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีท่ีจาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังาน
วชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๑.๕  ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และการมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
 ๑.๖ จดัใหมี้ความรู้ และทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ และหลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา 
 ๑.๗ ส่งเสริมใหมี้ความรู้และทกัษะในการทาํงาน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๑.๘ สร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานพึงพอใจ 
๒. พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๒.๑ ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 ๒.๒ จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
 ๒.๓ จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวชิา 
 ๒.๔ จดัสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกงาน สถานท่ีศึกษาค้นควา้ให้เหมาะสมกบัสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 ๒.๕ จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวก ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๖ พฒันาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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 ๒.๗ ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งในระบบและ
ทวภิาคีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๓ การจัดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและการจัดกจิกรรมส่งเสริมการ อนุรักษ์ความเป็นไทย 
 ๓.๑ จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 
 ๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม 
๔. การบริการวชิาชีพสู่สังคม 
 ๔.๑ จดับริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 ๔.๒ จดัสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนการบริการ
วชิาชีพท่ีกาํหนด 
๕ สนับสนุนให้มีการจัดการเกีย่วกบันวตักรรมและการวจัิย 
 ๕.๑ สนบัสนุนใหมี้การสร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยัและโครงงานท่ีนาํไปใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ๕.๒ จดัสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันาและเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยัและ
โครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ๕.๓ จดัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยัและ
โครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ๕.๔ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการบริการใชภ้าวะผูน้าํและการมีวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 ๕.๕ จดัระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพ 
 ๕.๖ จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสถานศึกษาอยา่ง เหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร์ 
๑.พฒันาผู้เรียนให้มีความรู้และทกัษะวชิาชีพ 
 ๑.๑ จดัอบรมครูให้มีความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ 
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 ๑.๒ จดัอบรมครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อให้
ความรู้นกัศึกษานาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้
 ๑.๓ ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสามารถใชภ้าษาส่ือสารในชีวติได ้
 ๑.๔  ปลูกจิตสาํนึกใหน้กัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ และมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 ๑.๕ ปรับระบบบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
๒.พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๒.๑ จดัตลาดนดัแรงงานใหห้ลากหลาย 
 ๒.๒ จดัอบรมผูส้อนเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 ๒.๓ ปลูกจิตสาํนึกผูส้อนและนกัศึกษาร่วมกนัพฒันาหอ้งเรียนและโรงฝึกงานสะอาดน่าเรียน 
 ๒.๔ ปรับระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน
การสอน 
 ๓.๕ พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน 
 ๒.๖ ส่ง เสริมใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
๓.การจัดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและการจัดกจิกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
 ๓.๑ ปรับระบบบริการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
 ๓.๒ ปลูกจิตสาํนึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมร่วมกบัการเรียนการสอน 
 ๓.๓ ปลูกจิตสาํนึกการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประเพณี วฒันธรรม และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
๔.  การบริการวชิาชีพสู่สังคม 
 ๔.๑ ส่งเสริมการจดับริการวชิาชีพต่อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
 ๔.๒ จดัสรรงบประมาณเพื่อบริการวชิาชีพต่อชุมชนอยา่งเป็นระบบ 
๕.สนับสนุนให้มีการจัดการด้านนวตักรรมและการวจัิย 
 ๕.๑ พฒันาผูส้อนและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามรถในการส่ือนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
โครงงาน และงานวจิยั 
 ๕.๒ จดัอบรมครูเร่ืองการทาํวจิยัในชั้นเรียน 
 ๕.๓  จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์โครงงาน และงานวจิยั 
 ๕.๔ เผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม โครงงาน และงานวจิยั ต่อสาธารณชน 
๖. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ 
 ๖.๑ มีโครงสร้างการบริหารงานอยา่งชดัเจน 
 ๖.๒ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการบริหารวิทยาลยัโดยมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
 ๖.๓ พฒันาระบบสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กลยุทธ์ 
๑. ผลการจดัการศึกษาของผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 
๒. พฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาดา้นคุณธรรม 
๓. พฒันาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา 
๔. พฒันาการบริหารจดัการอาชีวศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
๕. ส่งเสริมการดาํเนินการบริหารจดัการศึกษาตามนโยบายสาํคญัของหน่วยงานตน้สังกดั 
๖. พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการบริหารจดัการศึกษากบับุคคล และองคก์รต่าง ๆ 
๘. ส่งเสริมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙. ส่งเสริมการบริหารจดัการดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัของผูบ้ริหารครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน 
 
 
๒.๖ เกยีรติประวตัิของสถานศึกษา 
  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

หน่วยงานท่ีมีมาตรการ
องคก์รดา้นความ
ปลอดภยั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

เคร่ืองใหอ้าหารปลา
แบบอตัโนมติัโดยใช้
พลงังานแสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคม
วิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยความร่วมมือของ 
บริษทัเอสโซ่(ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน สํานกังานนวตก
รรมแห่งชาติ) 

รางวลัวทิยาลยัวถีิพุทธ
ยอดเยีย่ม ปี ๒๕๖๑ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั ร่วมกบัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงงานสถานศึกษา
พฒันาคุณธรรม
อาชีวศึกษา 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษาระดบัอาชีวศึกษาระดบัภาค 

   
      รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

เขา้ร่วมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินยั
สําหรับนักเรียนภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตาม
พระราชดาํริ รุ่นท่ี ๖ 

ร า ง ว ั ล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สํ า นั ก ง า น ก อ ง
ทุนก ารศึก ษ า  ทํา เ นีย บ
องคมนตรี 

   
     รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นายปรัชญา บุญทรงเจิญ 
ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น
ผูบ้ริหารดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายธีรศาสตร์ ธาราไทย 
ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นครู
ดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางสาวมานี พลอยงาม 
ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นครู
ดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางวารุนี หาญดี 
ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น
ผูบ้ริหารดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายธงชยั สิทธิยานุรักษ ์
ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นครู
ดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางวารุนี หาญดี 
ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นครู
ดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายนนทพทัธ์ อุตพุต 
ไดรั้บรางวลัครูท่ีปฎิบติัตน
เป็นแบบอยา่งดีเด่น เน่ือง

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

ในวนัครู 

นายฐิติกร เหมนัตา 
ไดรั้บรางวลัครูท่ีปฎิบติัตน
เป็นแบบอยา่งดีเด่น เน่ือง
ในวนัครู 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายฐิติกร เหมนัตา 
ดีมาก 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาวีวศึกษาเอกชนแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น พ ร ะ ร า ชู ป ถัม ภ์  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุริยะ กนัศิริ 
เคร่ืองตดัหญา้พลงังาน
แสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

  
  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวกนัภิรมย ์สันโดด 
ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ 

ชนะเลิศ จงัหวดั 
องคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัาะพื้นฐานอาชีวศึกษา
จงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวกนัภิรมย ์สันโดด 
ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาววรรณวษิา บวังาม 
ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายประศาตร์ วงษส์นิท 
รางวลัเหรียญทองแดง 
ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองให้อาหารปลา
แบบอตัโนมติั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

นานาชาติ 
Korea Science&Engineering Fair International 
2019 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นายประศาตร์ วงษส์นิท 
รางวลัชนะเลิศ Startup 
Thailand ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองให้
อาหารปลาแบบอตัโนมติั 

ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 

นายนนทพทัธ์ อุตพุต 
รางวลัครูผูป้ฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายนนทพทัธ์ อุตพุต 
ครูดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายประศาตร์ วงษส์นิท 
ครูดีเด่น 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอรรถพล นวลเป็นใย 
รางวลัครูผูป้ฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายสุริยะ กนัศิริ 
รางวลัครูผูป้ฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายจิรสุข องักูรวบูิลย ์
รางวลัครูผูป้ฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

  
 
 
 
 
 
     รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวเบญจ
รัตน์ ชยัแสง 
ทกัษะการใช้
โปรแกรม
สาํเร็จรูป 
Microsoft 
Access 2013 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายศรัณยธร 
ชูเนตร 
ทกัษะการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
CS6 เหรียญ
ทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวเพียง
ฤทยั โคบายาชิ 
ทกัษะการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Illustrator 
CS6 เหรียญ
ทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
 

นางสาว
กนกวรรณ 
พรรณวงค ์
ทกัษะ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

Marketing 
Challenge 
เหรียญทอง 

นางสาววลยั
พรรณ ภู่
ทองคาํ 
ทกัษะ 
Marketing 
Challenge 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอิสริ
ยา ยาหยาหมนั 
ทกัษะ 
Marketing 
Challenge 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววรรณ
ชนก สุขีเดช 
ทกัษะการ
เขียนแผน
ธุรกิจ เหรียญ
ทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิวรา 
กล่อมจิต 
ทกัษะการ
เขียนแผน
ธุรกิจ เหรียญ

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ทอง 

นางสาวสม
จิตร ผวิไธสง 
ทกัษะการ
เขียนแผน
ธุรกิจ เหรียญ
ทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายณฐักุล 
วรรณสุคนธ์ 
ทกัษะการ
ติดตั้ง
โปรแกรม
ระบบควบคุม
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายปรมินทร์ 
ศิริจนัโท 
ทกัษะการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
CS6 เหรียญ
เงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
วณิชชากร ปา
ละกะ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ทกัษะการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
CS6 เหรียญ
ทองแดง 

รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวชิญะ 
แกว้สกุล 
ทกัษะการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
CS6 เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายกฤติเดช 
รัชวานิชกุล 
ทกัษะการ
ควบคุม
เคร่ืองกล
ไฟฟ้า เหรียญ
เงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายศุภโชค จง
ภกัดี 
ทกัษะเคร่ือง
ทาํความเยน็ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

นายเกียรติยศ 
ยอดอินตะ๊ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวงศญ
พนัธ์ พลู
สวสัด์ิ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวงศญ
พนัธ์ พลู
สวสัด์ิ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายสุทธิรักษ ์
รอดอยู ่
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายปวณิ ม่วง
ทอง 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายพิทยา สน รางวลั ภาค สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

เผอืก 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

อ่ืน ๆ ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายพีรัชชยั 
กระจ่างสด 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวรีะพล 
ชยัมงคล 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายศุภกร ยนื
ยงค ์
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายนิวฒัน์ 
บางภูมิ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายประพจน์ 
สวนทรัพย ์
การประกวด

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวลัลภ 
กระจ่างพฒัน์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายปิยะณฐั 
พุม่ไสว 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายพิษณุ โพธ์ิ
จนัทร์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวไิล มุข
เงิน 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายธนพล กุล
ชลีรมย ์
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

นายอนุสรณ์ 
อมรรัตนุน์กูล 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
ชมพูนุท เพชร
เหล่ียม 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วด นวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายปวริศว ์
ถนอมวงษ ์
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แ ล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววรรณ
ชนก สุขีเดช 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวนฏัฐา 
ทะวะรุ่งเรือง 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววลัพร รางวลั ภาค สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ชมฤทธ์ิ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

อ่ืน ๆ ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
กานดา ปฏิตงั 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวชิญะ 
แกว้สกุลทอง 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
ศศิวมิล คาํ
ประดิษฐ์ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
อมรรัตน์ พึง
ใจ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุทธิ รางวลั ภาค สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ดา แสงไทย 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

อ่ืน ๆ ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอมิน
ตา นิลนาม 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
พีรนนัท ์คณะ
ขาม 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุรีย ุ
ยพุาหิน 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
สุภาพร โพธ์ิ
ศรีทอง 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุวมิล รางวลั ภาค สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

แมงทอง 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

อ่ืน ๆ ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
อทิตยา ทอง
อร่าม 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวทิพย
เนตร เตชะจารุ
พนัธ์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวธนพร 
วงคษ์าสิทธ์ิ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวรัตนา
ภรณ์ ดอกเกษ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว รางวลั ภาค สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

กฤตยาภทัร 
กาํเนิดทรัพย ์
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

อ่ืน ๆ ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวชาลิ
สา สอนง่าย 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายณฐันนท ์
กุลฉิม 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายเมธานนท ์
ศุภนิกร 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายอธิป ชูช่ืน 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายทรงกลด 
ดว้งเพง็รักษ ์
การประกวด

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายปัณฑ
วฒัน์ อุโบสถ
ศรีวงศ ์
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวรันธร 
ตรงดี 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายธนพล 
งามนอ้ย 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี การปร 

นายธนินท ์อธิ
ววิฒัน์กูล 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายอนุวฒัน์ 
วรรณแกว้ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

เหรียญเงิน 

นายคมัภีร์ 
นิปัสมา 
เคร่ืองให้
อาหารปลา
แบบอตัโนมติั
โดยใช้
พลงังาน
แสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายธนิน ชยั
รัตน์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายชยานนัท ์
สีนาถ 
เคร่ืองให้
อาหารปลา
แบบอตัโนมติั
โดยใช้
พลงังาน
แสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายพนัธ
กานต ์เกตุทอง
ดี 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

นายภาณุพนัธ์ 
บุญชยั 
เคร่ืองให้
อาหารปลา
แบบอตัโนมติั
โดยใช้
พลงังาน
แสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายภานุวฒัน์ 
ทบเทิบ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายณฐัพล 
โพธ์ิศรี 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายณฐัพล 
เทศงามถว้น 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายศุภโชค 
วงษไ์ทย 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

เหรียญเงิน 

นายโกสินทร์ 
โกสุมสวรรค ์
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายพลรัตน์ 
พกัศาลา 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ  แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายอมรเทพ 
ใยสอาด 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายธนกร 
สังขเ์งิน 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายศิวกร เทศ
สกุล 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายศุภกร ผกา รางวลั ชาติ สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 



51 
 

ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

วนั 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

อ่ืน ๆ ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวกร
กนก สุขแจ่ม 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวณฐา
ภพ เสนานนัท ์
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายอาทิตย ์
ผายรัศมี 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายภานุพงศ ์
ฟิลหาเวสส์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายศิวะนนท ์
ทวผีล 
การประกวด

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายชยัพงษ ์
พลเสนา 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายธนวฒัน์ 
ชยัชนะ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายนฤภทัทร์ 
ปานคง 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายกิติศกัด์ิ 
ทศกิจ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายณชัชา
นนท ์ศิริลว้น 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

นายอภิเดช ศรี
จนัทร์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายภสักร 
เน่ืองแกว้ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายภาณุวฒัน์ 
เน่ืองแกว้ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายเอกลกัษณ์ 
ศิริหดั 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายกมล ม่วง
ยิม้ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายนราวชิญ ์
หวงัผล 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายอานนท ์
แช่มสุข 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายจิราย ุแสน
สาํแดง 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายณภทัร 
ห่านทอง 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวฒิุพร 
จนัทพนัธ์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายณรงคศ์กัด์ิ 
กาํเนิดกุล 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รร ม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

เหรียญเงิน 

นายนริทร์ กูล
รัตน์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิตธิ
วา นุนาํ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แ ล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
สุภาพร ตบัหุ่น 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
จินตนา ชา
พรมมา 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
วาสนา วรรณี 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวขวญั
ฤทยั วฒิุศกัด์ิ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวณฐัยา 
ขนัทะกาศ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวชุติ
กาญจน์ สุคนัธ
รัตน์ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
สุชาดา เนาว์
ประเสริฐ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
ประภสัสร 
วรรณสิทธ์ิ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

เหรียญเงิน 

นางสาว
อรุณณีย ์ศรี
มณี 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
ทิพวรรณ อนั
พิมพ ์
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุมิ
ตรา ปุเลตงั 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายปรมินทร์ 
ศิริจนัโท 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายศรัณยธร 
ชูเนตร 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

เหรียญเงิน 

นางสาว
จรัลญา ยาสูง
เนิน 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวณฐัพร 
ชมเชย 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรรณ
นิภา วงศสุ์ข
ชยักิจ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิวรา 
กล่อมจิต 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
เบญจมาศ ป้ัน
ทอง 
การประกวด

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

นางสาว
มลัลิกา แยม้
ป๋ิว 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
สุพตัรา วงษ์
ศุภศรี 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายพีระพงศ ์
บวัจนัทร์ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุณี
รัตน์ ลอย 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวกญัญา
รัตน์ สุวรรณ
พยคั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ



60 
 

ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวยลดา 
บุญแหยม 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอร
อนงค ์มูลเซอร์ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
กรรณิการ์ ศรี
มาศ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววรา
ภรณ์ มาลยั 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวรติมา 
ลายภูษา 
การประกวด

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
สาวติรี เหล่าดี 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวนพ
มาศ นอ้ยช่าง
คิด 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอาริสา 
รัตนสังข ์
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวกมล
ชนก นิลกลํ่า 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก ร รม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววยิดา 
กลํ่าแสง 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

เหรียญเงิน 

นางสาวเปรม
วดี ฤทธิรณ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวมาลี
รัตน์ สุดาบุตร 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวจุฑา
ทิพย ์เสริมรัก 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวทิพย์
วารี บุญอนนัต ์
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวธนิดา 
ทางทอง 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว รางวลั ชาติ สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ปาณิสรา ชล
รักรุจาพร 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

อ่ืน ๆ ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
เบญจมาศ งาม
ทรัพย ์
การประกวด
กล่าวสุนทร
พจน์ภาษาไทย 
เหรียญเงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพร์
พตัร เสริม
นอก 
การประกวด
ร้องเพลง
สากล เหรียญ
เงิน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
วาสนา บุตร
หินทอง 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว รางวลั ชาติ สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

สุวรรณา 
วงศส์บูรณ์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

อ่ืน ๆ ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรรณิ
ภา เพชรไทย 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายสุพิชชา 
ชนะณรงคเ์ดช 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายชนินทรณ์ 
ภูยานนท ์
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายณฐัภทัร 
ตลบัทอง 
การประกวด

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายธนวฒัน์ 
โอโ้กง 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายอดิศกัด์ิ 
บวับาล 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายอคัรพงษ ์
วงษจ์นัทร์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายนครินทร์ 
มหานิยม 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

นายประพฒัน์
พงษ ์เช่ียวสกุล
วฒันา 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายอนุชา ศรี
นาเรียง 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายกิตติภูมิ 
พุม่รัตน์ 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายณฐักิตต ์ปิ
ริบณัฑิตย ์
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายรัตน์ภูมิ 
โพธ์ิพิมพ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายเจริญ แดง
โสภา 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายดาํรงชยั 
ธรรมนิตยกุล 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวฒันาธร 
สัมฤิทฅธ์ินอก 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวณฐัชา 
พน้ภยั 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ทองแดง 

นางสาว
ปตินญา ขาว
สวา่ง 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพทัธ
นนัท ์อธิสุ
มงคล 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวเพญ็
ทิพย ์พึ่งธรรม 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์
หทยั นอ้ย
ทรงค ์
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ทองแดง 

นางสาววรา
ภรณ์ กรุดม่วง 
การประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
อรวรรณ ชั้น
ชาติ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอสัมา 
ขดัใจ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชีพ แล ะ การป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
กาญจนา แกว้
ยงกุฎ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวดวงใจ 
กนัเกียว 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวธญัญ
ภรณ์ ดวง
จนัทร์ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวนํ้า
ทิพย ์สุขเทียม 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายวโรธร 
ละอองเภา 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
อจัฉราวรรณ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

ตน้คาํ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
กรรณิกา สุข
สมบูรณ์ 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายอาํนาจ รถ
คง 
การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวฐ
นิษฌา สาธุฐิติ 
การประกวด
มารยาทไทย 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพชัริณี 
มีแยม้ภกัด์ิ 
การประกวด

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

มารยาทไทย 
เหรียญ
ทองแดง 

รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายรุ่งโรจน์ 
วธันะฉายา 
การประกวด
มารยาทไทย 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวหน่ึง
ฤทยั สาํอางค ์
การประกวด
มารยาทไทย 
เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิริ
เพญ็ จนัทร์ดา 
การประกวด
ร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง เหรียญ
ทองแดง 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สรุป ก ารแข่ ง ขันทัก ษ ะวิช า ชี พ แล ะ กา รป ระก วดนวัตก รรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ส่ือการสอน และงานวจิยั ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี 

นายคมัภีร์ 
นิปัสมา 
เคร่ืองให้
อาหารปลา
แบบอตัโนมติั
โดยใช้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภโ์ดยความร่วมมือของบริษทัเอสโซ่
ประเทศไทย จาํกดั มหาชน สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

พลงังาน
แสงอาทิตย ์

นายชยานนัท ์
สีนาถ 
เคร่ืองให้
อาหารปลา
แบบอตัโนมติั
โดยใช
พลงังาน
แสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภโ์ดยความร่วมมือของบริษทัเอสโซ่
ประเทศไทย จาํกดั มหาชน สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

นายภาณุพนัธ์ 
บุญยั 
เคร่ืองให้
อาหารปลา
อตัโนมติัโดย
ใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภโ์ดยความร่วมมือของบริษทัเอสโซ่
ประเทศไทย จาํกดั มหาชน สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

นายบณัฑิต 
ไตรยขนัธ์ 
เคร่ืองตดัหญา้
พลงังาน
แสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายศุภโชค 
วงษไ์ทย 
เคร่ืองตดัหญา้
พลงังาน
แสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
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ช่ือ-สกุล/
รายการ 

รางวลั ระดับ ให้โดย 

นายณฐัพล 
เทศงามถว้น 
เคร่ืองตดัหญา้
พลงังาน
แสงอาทิตย ์

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

   
รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวชนากานต ์
สงบ 
ทกัษะการนาํเสนอ
ขายสินคา้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววราภรณ์ 
สุขนุ่ม 
ทกัษะการนาํเสนอ
ขายสินคา้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุมาลยั 
พานแกว้ 
ทกัษะการนาํเสนอ
ขายสินคา้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนากานต ์
สงบ 
ทกัษะการนาํเสนอ
ขายสินคา้ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาววราภรณ์ 
สุขนุ่ม 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

ทกัษะการนาํเสนอ
ขายสินคา้ 

นางสาวนํ้าทิพย ์
เนียมมี 
ทกัษะการนาํเสนอ
ขายสินคา้ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ภาค สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวชนากานต ์
สงบ 
ทกัษะการนาํเสนอ
ขายสินคา้ 

ชนะเลิศ จงัหวดั 
องคก์ารนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะ
วชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวชนากานต ์
สงบ 
ทกัษะการนาํเสนอ
ขายสินคา้ 

ชนะเลิศ จงัหวดั 
องคก์ารนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะ
วชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาววราภรณ์ 
สุขนุ่ม 
ทกัษะการนาํเสนอ
ขายสินคา้ 

ชนะเลิศ จงัหวดั 
องคก์ารนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะ
วชิาชีพ และทกัาะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวกนัยา นพ
พนัธ์ 
ทกัษะการเขียน
แผนธุรกิจ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาว
กมลวรรณ คุณทุม 
ทกัษะการเขียน
แผนธุรกิจ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวปานนภสั รางวลั จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 



76 
 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

โมกศิริ 
ทกัษะการเขียน
แผนธุรกิจ 

อ่ืน ๆ 

นางสาวสุดารัตน์ 
ผาแสน 
ทกัษะการเขียน
แผนธุรกิจ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวกานตม์ณี 
โมลี้ 
ทกัษะการเขียน
แผนธุรกิจ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

จงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นายคมัภีร์ วปัิสมา 
รางวลัชนะเลิศ 
Startup Thailand 
ส่ิงประดิษฐเ์คร่ือง
ใหอ้าหารปลา
แบบอตัโนมติั 

ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 

นางสาวสุทธิรัก 
อยูย่อด 
รางวลัชนะเลิศ 
Startup Thailand 
ส่ิงประดิษฐเ์คร่ือง
ใหอ้าหารปลา
แบบอตัโนมติั 

ชนะเลิศ ชาติ Starup Thailand League 2019 R-League 

นายชยานนัท ์สี
นาถ 
รางวลัชนะเลิศ 
Startup Thailand 

ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 
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ส่ิงประดิษฐเ์คร่ือง
ใหอ้าหารปลา
แบบอตัโนมติั 

นายชยานนัท ์สี
นาถ 
รางวลัเหรียญ
ทองแดง 
ส่ิงประดิษฐเ์คร่ือง
ใหอ้าหารปลา
แบบอตัโนมติั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 

นางสาวสุทธิรัก 
อยูย่อด 
รางวลัเหรียญ
ทองแดง 
ส่ิงประดิษฐเ์คร่ือง
ใหอ้าหารปลา
แบบอตัโนมติั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 

นายคมภีร์ นิปัสมา 
รางวลัเหรียญ
ทองแดง 
ส่ิงประดิษฐเ์คร่ือง
ใหอ้าหารปลา
แบบอตัโนมติั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ 
รางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั 1 
ประเภท Lady 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

การแข่งขนัยงิปืน 
รายการปืนยาว.
22LR พาดศอก
ศูนยเ์ปิด 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ 
รางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั1 
ประเภท Lady 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการ มินิไรเฟิล 
.22LR ศูนยเ์ปิด 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ 
รางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั2 
ประเภท Lady 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการปืนยาว 
.22LR ระยะ 15 
เมตร 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ 
รางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั2 
ประเภท ทัว่ไป 
การแข่งขนักีฬายงิ
ปืน รายการ มินิไร
เฟิล .22LR โอเพน่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 
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นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ 
รางวลัรอง
ชนะเลิศ อนัดบั 2 
ประเภท Lady 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการปืนยาว 
.22LR ระยะ 25 
เมตร 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ 
รางวลัชนะเลิศ 
ประเภท Lady 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการ มินิไรเฟิล 
.22LR โอเพน่ 

ชนะเลิศ จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวปิยธาริน 
ตน้คาํ 
รางวลัชนะเลิศ 
ประเภท ทัว่ไป 
การแข่งขนัยงิปืน 
รายการปืนยาว 
.22LR สปีดโอ
เพน่ 

ชนะเลิศ จงัหวดั Krung Kao Shooting 2019 Aguila.22LR Day 

นางสาวพทัธ์ธีรา 
เพชรสงคราม 
คอมพิวเตอร์
สารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวภคัจีรา 
จนัทร์เจก็ 
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกลัยา คด
พระเนาว ์
การเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุ
เบ้ืองตน้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวลกัษิ
กานต ์จตุรสุ 
โปรแกรมกราฟิก 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนิภาวรรณ 
เสือเดช 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจีรวฒัน์ ดียาง
หวาย 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอนญัญา 
พวงศรี 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวภทัรา
ภรณ์ พรหมอุดม 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
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ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศศินา 
วรคชิน 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุทธิรัก 
อยูย่อด 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจารุวรรณ 
แสงชาวนา 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอรวรรณ 
แซ่ตั้ง 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณฤดี แสง
มาศ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววรรณภา 
สะโดอยู ่
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวดวงฤดี ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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เขียวพรม 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวระนนัท์
ญา เรือนเอ่ียม 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพทัธ์ธีรา 
เพชรสงคราม 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายศุภกิจ ยิง่
ไพบูลยสุ์ข 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกลัยา คด
พระเนาว ์
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนากานต ์
ขดัสี 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวฐิติมา 
เกาะออ้ม 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวสุพาพร 
งามทรัพย ์
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววราลกัษณ์ 
กลา้แห่งงาน 
องคป์ระกอบศิลป์
ในงาน
คอมพิวเตอร์ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนากานต ์
ขดัสี 
การใชโ้ปรแกรม
ออกแบบงาน 3D 
Animation ดว้ย
โปรแกรม 
Sketchup Pro 
2015 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายปรมินทร์ ศิริ
จนัโท 
เทคนิคการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว
คอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววณิชชากร 
ปาละกะวงค ์
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในงาน
ธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาววชุิดา สุข
ประเสริฐ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายณฐักุล วรรณ
สุคนธ์ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนฎัฐณิชา 
นิลพนัธ์ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววาสิณี 
วรรณชยั 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายทศพร ฉิม
พาลี 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชลดา 
สีสัน 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววภิารัตน์ 
สอนสัตย ์
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวสุจิรา สุ
รินทะ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายประกาศิต มูล
สาร 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกีรติกา 
ตรวจมรรคา 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกมลรัตน์ 
กะวาลธง 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอมรทิพย ์
ขนัธ์ศิลา 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุพรรษา 
ศกัด์ิเพช็ร 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววณิชชากร 
ปาละกะวงศ ์
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาววรางคณา 
ศรีตะโกเศศ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพร์
พตัร เสริมนอก 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเพียงฤทยั 
โคบายาชิ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกญัญรัตน์ 
บุญศาสตร์ 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจรัตน์ 
ชยัแสง 
ประกวดส่ือการ
เรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายตะวนั คนมัน่ 
เคร่ืองยนตเ์ล็ก
ดีเซล 

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายทิมไทย เขม็
พนัธ์ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



87 
 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นายทศพล เพง็
พวง 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายพฤฒิชยั แกว้
ผอ่ง 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุวภิา 
ทว้มสม 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายกฤษณะพงศ ์
สุกประเสริฐ 
งานเทคนิค
พื้นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนพล โหมด
รุ่ง 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสุธาดล คุณปิ
ยะ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายนวพงษ ์พนัธ์ุ
พงษ ์
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นายณฐัพงษ ์เจริญ
กุล 
งานเทคนิค
พื้นฐาน 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายคฑาวธุ ศรี
บุรินทร์ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเป่ียมศกัด์ิ วงศ์
วฒันะ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอภิวฒัน์ ม่วง
เจริญ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธีรวฒัน์ ยศ
ทิพย ์
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชุติพนธ์ มะ
ลิวรรณ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอุดมศกัด์ิ 
ธรรมราช 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาววรรณษา 
ทองอยู ่
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนชัชา 
เทียนชยั 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายก่อเกียรติ 
พนัธ์ุไมสี้ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเจษฎา เจริญ
วงศ ์
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายพุฒิพงศ ์ศรี
แสงจนัทร์ 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

ชนะเลิศ ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสมภพ จนัทร์
ใส 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรย ุพุม่ทิพย ์
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นายประภาวชิ 
กลิดนิล 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชาคริต โปรด
ปราน 
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ ์

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายปิยวฒัน์ เก๋ียง
ตา 
ทกัษะเคร่ืองทาํ
ความเยน็ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายศุภโชค จง
ภกัดี 
ทกัษะเคร่ืองทาํ
ความเยน็ 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชลธิชา 
หยองนอ้ย 
ทกัษะมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวทิวสั โนน
พรมราช 
ทกัษะการติดตั้ง
ไฟฟ้าดว้ยท่อร้อย
สาย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจมาศ 
งามทรัพย ์
การกล่าวสุนทร

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

พจน์ภาษาไทย สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุพิชญา 
แตงสาขา 
การกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายณฐัพงษ ์เจริญ
กุล 
มารยาทไทย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวดาริกา 
ขนัธวธิิ 
มารยาทไทย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุณยานุช 
วจิารณ์ผล 
มารยาทไทย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชุติมนฑน์ 
แกว้โรจน์ 
มารยาทไทย 

รางวลั
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

   ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด และสถานศึกษาสามารถกาํหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 

   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี ประกอบดว้ย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการ
ประเมิน ดงัน้ี 

มาตรฐานที ่๑ คุณลกัษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์  

    การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทกัษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 

๑.๑ ด้านความรู้ 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบติัต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทาํงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือขอ้เท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 

๑.๒ ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ทกัษะวิชาชีพ และทกัษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา สามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการ
ดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

 
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึก
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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มาตรฐานที ่๒ การจัดการอาชีวศึกษา  

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและจาํนวนตามเกณฑท่ี์กาํหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดาํเนินการตามนโยบายสําคญัของหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแลสถานศึกษา ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 

๒.๑ ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู ้เ รียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจาํนวนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นผูพ้ร้อมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยัทาํงาน ตามหลกัสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กาํกบั ดูแลให้ครูจดัการเรียนการสอน
รายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรง
ฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสาํเร็จในการดาํเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคญัท่ีหน่วยงานตน้
สังกดัหรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที ่๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 

๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จดัการศึกษา การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓.๒ ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจัิย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัทาํนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดย
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ ๔ 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 

๔.๑ มาตรฐานที ่๑ คุณลกัษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์ 
๔.๑.๑ ด้านความรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
   ๑) ผลสัมฤทธ์ิ 
 ๔.๑.๑ ด้านความรู้ สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาคุณลักษณะของผูส้ําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
๑ . ผลสัมฤทธ์ิ 
๑.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ 
 - จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ แรกเขา้ ๒๙๐ คน สาํเร็จการศึกษา ๖๐ คน 
 - จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ แรกเขา้  ๓๐๒  คน  สาํเร็จการศึกษา  ๑๕๑ คน 
 ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ 
 - ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖  
 - ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
- คิดเป็นผูส้าํเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ มีคุณภาพอยูใ่นระดบักาํลงัพฒันา 
 ๑.๑.๓) ผลสะท้อน 
 ๑. สถานศึกษาจดัทาํโครงการพ่อแม่รักลูกดัง่ดวงจิต ครูก็รักศิษยด์ัง่ดวงใจ โดยทาํแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเพื่อประเมินผูป้กครอง เร่ืองการดูแลให้คาํปรึกษาทางด้านการเรียน และด้านอ่ืนๆ สําหรับ
นกัเรียน นกัศึกษา ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง โดยมีผลการประเมินดงัน้ี 
- เม่ือวนัท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒   มีผลการประเมินความพึงพอใจ   มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๑ ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบั ดี 
 ๒. สถานศึกษาจดัทาํโครงการปฐมนิเทศโดยทาํแบบสอบถามความพึงพอใจครูท่ีปรึกษา สําหรับ
ผูเ้รียน ดงัน้ี 
 - เม่ือวนัท่ี ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒   มีผลการประเมินความพึงพอใจ   มีค่าเฉล่ีย๔.๒๔ ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบั ดี 
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๑.๒) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอสิระ 
 ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ 
 - จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จาํนวน ๕๐ คน 
 - จาํนวนผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ หรือ การประกอบชีพอิสระ จาํนวน 
๑๐ คน 
 ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ  
 ผูเ้รียนท่ีประสบความสําเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 
๒๐ เทียบกบัจาํนวน ผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ มีคุณภาพอยูใ่นระดบั กาํลงัพฒันา 
 ๑.๒.๓) ผลสะท้อน 
 จากผลการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ และผูเ้รียนท่ีประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างยนต์เป็นท่ี
ยอมรับในชุมชน โดยมีผูม้าใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
๑.๓) ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
 ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : 
 จ านวนผลงาน ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ งานวจัิย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - สาขาวชิาช่างยนต ์ปวช. จาํนวน ๗  ผลงาน ปวส. จาํนวน ๑๕ ผลงาน 
 - สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ปวช. จาํนวน ๖ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๑๒ ผลงาน 
 - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. จาํนวน ๖ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๒๒  ผลงาน 
 - สาขาวชิาการตลาด ปวช. จาํนวน - ผลงาน ปวส. จาํนวน ๓  ผลงาน 
 - สาขาวชิาการบญัชี ปวช. จาํนวน  ๔ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๒๐  ผลงาน 
 - ระดบัปวช.รวมทั้งส้ิน ๒๓ ผลงาน ระดบัปวส.รวมทั้งส้ิน ๗๒ ผลงาน 
 - รวมทั้งส้ิน ๙๕ ผลงาน 
 ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : 
 ๑.สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการจดัประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และ
งานวจิยัในสถานศึกษา  
 ๒. เขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ คร้ังท่ี ๓๔ กลุ่มภาคกลาง ของสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเขา้
ร่วมการแข่งขนัส่ิงประดิษฐใ์นวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ไดรั้บรางวลั ๖๑ รายการ  
 ๓. เขา้ร่วมการแข่งขนั Startup Thailand League 2019 R-League ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
 ๔. คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
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 ๑.๓.๓.) ผลสะท้อน : 
 นายคมัภีร์ วิปัสมา รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติั ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 
 นางสาวสุทธิรัก อยูย่อด  รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติั ชนะเลิศ ชาติ Starup Thailand League 2019 R-League 
 นายชยานนัท์ สีนาถ รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติัชนะเลิศชาติStartup Thailand League 2019 R-League 
 นายชยานนัท ์สีนาถ รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติั รางวลั
อ่ืน ๆ นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 
 นางสาวสุทธิรัก อยูย่อด  รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั 
รางวลัอ่ืน ๆ นานาชาติKorea Science&Engineering Fair International 2019 
 นายคมภีร์ นิปัสมา  รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั รางวลั
อ่ืน ๆ นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 
 นางสาวนิภาวรรณ เสือเดช  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายจีรวฒัน์ ดียางหวาย  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอนญัญา พวงศรี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวภทัราภรณ์ พรหมอุดม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวศศินา วรคชิน  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุทธิรัก อยู่ยอด  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวจารุวรรณ แสงชาวนา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอรวรรณ แซ่ตั้ง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวณฤดี แสงมาศ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรรณภา สะโดอยู ่  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวดวงฤดี เขียวพรม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวระนนัทญ์า เรือนเอ่ียม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวพทัธ์ธีรา เพชรสงคราม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นายศุภกิจ ยิ่งไพบูลยสุ์ข  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวกลัยา คดพระเนาว ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต์ ขดัสี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวฐิติมา เกาะออ้ม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายณัฐกุล วรรณสุคนธ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวนฎัฐณิชา นิลพนัธ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววาสิณี วรรณชยั  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทศพร ฉิมพาลี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชลดา สีสัน  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววภิารัตน์ สอนสัตย ์ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุจิรา สุรินทะ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายประกาศิต มูลสาร  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวกีรติกา ตรวจมรรคา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกมลรัตน์ กะวาลธง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอมรทิพย ์ขนัธ์ศิลา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพรรษา ศกัด์ิเพช็ร  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววณิชชากร ปาละกะวงศ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรางคณา ศรีตะโกเศศ   ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวพิมพร์พตัร เสริมนอก  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเพียงฤทยั โคบายาชิ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกญัญรัตน์ บุญศาสตร์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเบญจรัตน์ ชยัแสง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นายตะวนั คนมัน่  เคร่ืองยนต์เล็กดีเซล ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทิมไทย เข็มพนัธ์   ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทศพล เพง็พวง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายพฤฒิชัย แก้วผ่อง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุวิภา ท้วมสม  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายธนพล โหมดรุ่ง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายสุธาดล คุณปิยะ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายนวพงษ์ พนัธ์ุพงษ์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายคฑาวุธ ศรีบุรินทร์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายเป่ียมศกัด์ิ วงศว์ฒันะ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นายอภิวฒัน์ ม่วงเจริญ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายธีรวฒัน์ ยศทิพย์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายชุติพนธ์ มะลิวรรณ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายอุดมศกัด์ิ ธรรมราช  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรรณษา ทองอยู ่  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวนชัชา เทียนชยั  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายก่อเกียรติ พนัธ์ุไมสี้  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายเจษฎา เจริญวงศ ์ ประกวดส่ิงประดิษฐ ์ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายพุฒิพงศ์ ศรีแสงจนัทร์ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายสมภพ จนัทร์ใส  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นายจิรยุ พุ่มทิพย์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายประภาวิช กลิดนิล  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายชาคริต โปรดปราน  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
๑.๔) ผลการแข่งขันทกัษะวชิาชีพ 
 ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ 
 - จาํนวนผูเ้รียน ระดบั ปวช. ท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ๑๖ คน 
 - จาํนวนผูเ้รียน ระดบั ปวส. ท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ๒ คน 
 ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : 
 - การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ และ ทกัษะพื้นฐาน ระดบั จงัหวดัปทุมธานี สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ไดรั้บรางวลั  เหรียญทอง 3 เหรียญ 
 - การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ  คร้ังท่ี ๓๔ กลุ่มภาค
กลาง ไดรั้บเหรียญ ๗ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๔เหรียญทองแดง  

- เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ งานเทคนิคพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรั้บรางวลั ๒ เหรียญเงิน 
 - คุณภาพอยูใ่นระดบัดีเลิศ 
 ๑.๔.๓) ผลสะท้อน :  
 นายณัฐพงษ์ เจริญกุล  งานเทคนิคพื้นฐาน รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายกฤษณะพงศ ์สุกประเสริฐ  งานเทคนิคพื้นฐาน รองชนะเลิศ ชาติ  สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวชนากานต ์สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุมาลยั พานแกว้  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต์ สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ รางวลัชนะเลิศ ระดบั ภาค สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ รางวลัชนะเลิศ ระดบั ภาค สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาวนํ้ าทิพย ์เนียมมี ทกัษะการนาํเสนอขายสินค้า รางวลัชนะเลิศ ระดบั ภาค สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาวชนากานต ์สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ระดบัจงัหวดั องคก์ารนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวชนากานต ์สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ระดบัจงัหวดั องคก์ารนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ระดับจงัหวดั องคก์ารนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัาะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวกนัยา นพพนัธ์  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆ ระดบัจงัหวดั สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

นางสาวกมลวรรณ คุณทุม  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆ ระดบั จงัหวดั สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวปานนภสั โมกศิริ  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆ ระดบัจงัหวดั สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวสุดารัตน์ ผาแสน  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ  รางวลัอ่ืน ๆ ระดบั จงัหวดั สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวกานต์มณี โมลี้  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆระดบั จงัหวดั สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
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 นางสาวพทัธ์ธีรา เพชรสงคราม  คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชนะเลิศ ชาติสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวภคัจีรา จนัทร์เจก็  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศ ช า ติ  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกัลยา คดพระเนาว์  การเขียนโปรแกรมเชิงว ัตถุเบ้ืองต้น ชนะเลิศ ชาติ
 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 นางสาวลักษิกานต์ จตุรสุ โปรแกรมกราฟิก ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพาพร งามทรัพย์  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววราลกัษณ์ กล้าแห่งงาน  องค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต ์ขดัสี  การใชโ้ปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation ดว้ยโปรแกรม Sketchup 
Pro 2015 รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 นายปรมินทร์ ศิริจนัโท  เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววณิชชากร ปาละกะวงค์  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ รองชนะเลิศชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายปิยวฒัน์ เก๋ียงตา  ทกัษะเคร่ืองทาํความเยน็ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นายศุภโชค จงภกัดี  ทกัษะเคร่ืองทาํความเยน็ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชลธิชา หยองน้อย  ทกัษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายวิทวสั โนนพรมราช  ทกัษะการติดตั้งไฟฟ้าดว้ยท่อร้อยสาย รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเบญจมาศ งามทรัพย์  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพิชญา แตงสาขา  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายณัฐพงษ์ เจริญกุล  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวดาริกา ขนัธวิธิ  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวบุณยานุช วิจารณ์ผล  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชุติมนฑน์ แก้วโรจน์  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑.๕) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ 
 - ผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ จาํนวน ๑๒๐  ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ๑๐๖ คน 
 - ผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ จาํนวน ๒๒๙ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ๑๘๗ 
คน 
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 ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ  
 - ผูเ้รียนผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓ 
 - ผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖ 
 - คิดเป็นผูส้ําเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวช และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙ มีคุณภาพอยู่ในระดบั
ยอดเยีย่ม 
 ๑.๕.๓) ผลสะท้อน :- 
 
๑.๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) 
 ๑.๖.๑) เชิงปริมาณ  
 - ผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ จาํนวน ๑๒๐  ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้น
อาชีวศึกษา ( V-NET) ๖0 คน 
 - ผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ จาํนวน ๒๒๙ คน ผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้น
อาชีวศึกษา ( V-NET) ๑๔๘ คน 
 
 ๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ 
 - ผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
๕๐ 
 - ผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. คิดเป็นร้อย
ละ ๖๔.๖ 
 - คิดเป็นผูเ้รียนท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) รวมทั้ง 
ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕ มีคุณภาพในระดบัปานกลาง 
 ๑.๖.๓) ผลสะท้อน : - 
๑.๗ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๗.๑) เชิงปริมาณ : งานทาํและศึกษาต่อของผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๖๑)  
 - ระดับ ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษา ๔๘ คน มีงานทาํในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ๑๒ คน และศึกษาต่อจาํนวน ๑๓  คน 
 - ระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษา ๑๑๓  คน มีงานทาํในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ๔๕  คนและศึกษาต่อจาํนวน ๒๑ คน 
 ๑.๗.๒) เชิงคุณภาพ : งานทาํและศึกษาต่อของผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษาท่ีผา่นมา (ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๖๑)  
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 - ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. มีงานทาํในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ ๘๑.๒๕ 
 - ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษา ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทาํในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ๕๘.๔๑ 
 - คิดเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทาํหรือศึกษาต่อ รวมทั้ง ปวช. และปวส. คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๒๒ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม  
 ๑.๗.๓) ผลสะท้อน : - 
 
4.1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
  1) ผลสัมฤทธ์ิ 
 ๔.๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทกัษะและการประยุกต์ ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
๑.ผลสัมฤทธ์ิ 
๑.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ 
 - จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ แรกเขา้ ๒๙๐ คน สาํเร็จการศึกษา ๖๐ คน 
 - จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ แรกเขา้  ๓๐๒  คน  สาํเร็จการศึกษา  ๑๕๑ คน 
 ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ 
 - ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖  
 - ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
 - คิดเป็นผูส้ําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ มีคุณภาพอยูใ่นระดบั
กาํลงัพฒันา 
 ๑.๑.๓) ผลสะท้อน 
 ๑. สถานศึกษาจดัทาํโครงการพ่อแม่รักลูกดัง่ดวงจิต ครูก็รักศิษยด์ัง่ดวงใจ โดยทาํแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเพื่อประเมินผูป้กครอง เร่ืองการดูแลให้คาํปรึกษาทางด้านการเรียน และด้านอ่ืนๆ สําหรับ
นกัเรียน นกัศึกษา ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง โดยมีผลการประเมินดงัน้ี 
 - เม่ือวนัท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒   มีผลการประเมินความพึงพอใจ   มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๑ ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบั ดี 
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 ๒. สถานศึกษาจดัทาํโครงการปฐมนิเทศโดยทาํแบบสอบถามความพึงพอใจครูท่ีปรึกษา สําหรับ
ผูเ้รียน ดงัน้ี 
 - เม่ือวนัท่ี ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒   มีผลการประเมินความพึงพอใจ   มีค่าเฉล่ีย๔.๒๔ ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบั ดี 
๑.๒) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอสิระ 
 ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ 
 - จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จาํนวน ๕๐ คน 
 - จาํนวนผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ หรือ การประกอบชีพอิสระ จาํนวน 
๑๐ คน 
 ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ  
ผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ เทียบกบั
จาํนวน ผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพ
อยูใ่นระดบั กาํลงัพฒันา 
 ๑.๒.๓) ผลสะท้อน 
จากผลการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือ การประกอบ
อาชีพอิสระ และผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างยนตเ์ป็นท่ียอมรับในชุมชน 
โดยมีผูม้าใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
๑.๓) ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
 ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : 
 จ านวนผลงาน ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ งานวจัิย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - สาขาวชิาช่างยนต ์ปวช. จาํนวน ๗  ผลงาน ปวส. จาํนวน ๑๕ ผลงาน 
 - สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ปวช. จาํนวน ๖ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๑๒ ผลงาน 
 - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. จาํนวน ๖ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๒๒  ผลงาน 
 - สาขาวชิาการตลาด ปวช. จาํนวน - ผลงาน ปวส. จาํนวน ๓  ผลงาน 
 - สาขาวชิาการบญัชี ปวช. จาํนวน  ๔ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๒๐  ผลงาน 
 - ระดบัปวช.รวมทั้งส้ิน ๒๓ ผลงาน ระดบัปวส.รวมทั้งส้ิน ๗๒ ผลงาน 
 - รวมทั้งส้ิน ๙๕ ผลงาน 
 ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : 
 ๑.สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการจดัประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และ
งานวจิยัในสถานศึกษา  
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 ๒. เขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ คร้ังท่ี ๓๔ กลุ่มภาคกลาง ของสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเขา้
ร่วมการแข่งขนัส่ิงประดิษฐใ์นวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ไดรั้บรางวลั ๖๑ รายการ  
 ๓. เขา้ร่วมการแข่งขนั Startup Thailand League 2019 R-League ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
 ๔. คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
 ๑.๓.๓.) ผลสะท้อน : 
 นายคมัภีร์ วิปัสมา รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติั ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 
 นางสาวสุทธิรัก อยูย่อด  รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติั ชนะเลิศ ชาติ Starup Thailand League 2019 R-League 
 นายชยานนัท์ สีนาถ รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติัชนะเลิศชาติStartup Thailand League 2019 R-League 
 นายชยานนัท ์สีนาถ รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติั รางวลั
อ่ืน ๆ นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 
 นางสาวสุทธิรัก อยูย่อด  รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั 
รางวลัอ่ืน ๆ นานาชาติKorea Science&Engineering Fair International 2019 
 นายคมภีร์ นิปัสมา  รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั รางวลั
อ่ืน ๆ นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 
 นางสาวนิภาวรรณ เสือเดช  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายจีรวฒัน์ ดียางหวาย  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอนญัญา พวงศรี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวภทัราภรณ์ พรหมอุดม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวศศินา วรคชิน  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุทธิรัก อยู่ยอด  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวจารุวรรณ แสงชาวนา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอรวรรณ แซ่ตั้ง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวณฤดี แสงมาศ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรรณภา สะโดอยู ่  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวดวงฤดี เขียวพรม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวระนนัทญ์า เรือนเอ่ียม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวพทัธ์ธีรา เพชรสงคราม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  นายศุภกิจ ยิ่งไพบูลยสุ์ข  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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 นางสาวกลัยา คดพระเนาว ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต์ ขดัสี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวฐิติมา เกาะอ้อม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายณัฐกุล วรรณสุคนธ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวนฎัฐณิชา นิลพนัธ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววาสิณี วรรณชยั  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทศพร ฉิมพาลี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชลดา สีสัน  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววภิารัตน์ สอนสัตย ์ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวสุจิรา สุรินทะ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายประกาศิต มูลสาร  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกีรติกา ตรวจมรรคา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกมลรัตน์ กะวาลธง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอมรทิพย ์ขนัธ์ศิลา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพรรษา ศกัด์ิเพช็ร  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววณิชชากร ปาละกะวงศ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรางคณา ศรีตะโกเศศ   ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวพิมพร์พตัร เสริมนอก  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเพียงฤทยั โคบายาชิ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวกญัญรัตน์ บุญศาสตร์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  นางสาวเบญจรัตน์ ชยัแสง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายตะวนั คนมัน่  เคร่ืองยนต์เล็กดีเซล ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทิมไทย เข็มพนัธ์   ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทศพล เพง็พวง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายพฤฒิชัย แก้วผ่อง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุวิภา ท้วมสม  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายธนพล โหมดรุ่ง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายสุธาดล คุณปิยะ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายนวพงษ์ พนัธ์ุพงษ์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นายคฑาวุธ ศรีบุรินทร์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายเป่ียมศกัด์ิ วงศว์ฒันะ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายอภิวฒัน์ ม่วงเจริญ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายธีรวฒัน์ ยศทิพย์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายชุติพนธ์ มะลิวรรณ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายอุดมศกัด์ิ ธรรมราช  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรรณษา ทองอยู ่  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวนชัชา เทียนชยั  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายก่อเกียรติ พนัธ์ุไมสี้  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายเจษฎา เจริญวงศ ์ ประกวดส่ิงประดิษฐ ์ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นายพุฒิพงศ์ ศรีแสงจนัทร์ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายสมภพ จนัทร์ใส  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายจิรยุ พุ่มทิพย์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายประภาวิช กลิดนิล  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายชาคริต โปรดปราน  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
๑.๔) ผลการแข่งขันทกัษะวชิาชีพ 
 ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ 
 - จาํนวนผูเ้รียน ระดบั ปวช. ท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ๑๖ คน 
 - จาํนวนผูเ้รียน ระดบั ปวส. ท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ๒ คน 
 ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : 
 - การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ และ ทกัษะพื้นฐาน ระดบั จงัหวดัปทุมธานี สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ไดรั้บรางวลั  เหรียญทอง 3 เหรียญ 
 - การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ  คร้ังท่ี ๓๔ กลุ่มภาค
กลาง ไดรั้บเหรียญ ๗ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๔เหรียญทองแดง  
 - เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ งานเทคนิคพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรั้บรางวลั ๒ เหรียญเงิน 
 - คุณภาพอยูใ่นระดบัดีเลิศ 
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 ๑.๔.๓) ผลสะท้อน :  
 นายณัฐพงษ์ เจริญกุล  งานเทคนิคพื้นฐาน รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายกฤษณะพงศ์ สุกประเสริฐ  งานเทคนิคพื้นฐาน รองชนะเลิศ ชาติ  สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต ์สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุมาลยั พานแกว้  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ชาติ  สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต์ สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ รางวลัชนะเลิศ ระดบั ภาค สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ รางวลัชนะเลิศ ระดบั ภาค สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาวนํ้ าทิพย ์เนียมมี ทกัษะการนาํเสนอขายสินค้า รางวลัชนะเลิศ ระดบั ภาค สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาวชนากานต ์สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ระดบัจงัหวดั องคก์ารนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวชนากานต ์สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ระดบัจงัหวดั องคก์ารนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ระดบัจงัหวดั องคก์ารนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัาะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวกนัยา นพพนัธ์  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆ ระดบัจงัหวดั สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวกมลวรรณ คุณทุม  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆ ระดบั จงัหวดั สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
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 นางสาวปานนภสั โมกศิริ  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆ ระดบัจงัหวดั สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวสุดารัตน์ ผาแสน  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ  รางวลัอ่ืน ๆ ระดบั จงัหวดั สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวกานต์มณี โมลี้  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆระดบั จงัหวดั สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวพทัธ์ธีรา เพชรสงคราม  คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชนะเลิศ ชาติสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวภคัจีรา จันทร์เจ็ก   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกลัยา คดพระเนาว ์  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวลักษิกานต์ จตุรสุ โปรแกรมกราฟิก ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพาพร งามทรัพย์  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววราลกัษณ์ กล้าแห่งงาน  องค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต ์ขดัสี  การใชโ้ปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation ดว้ยโปรแกรม Sketchup 
Pro 2015 รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 นายปรมินทร์ ศิริจนัโท  เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาววณิชชากร ปาละกะวงค์  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ รองชนะเลิศชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายปิยวฒัน์ เก๋ียงตา  ทกัษะเคร่ืองทาํความเยน็ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายศุภโชค จงภกัดี  ทกัษะเคร่ืองทาํความเยน็ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชลธิชา หยองน้อย  ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายวิทวสั โนนพรมราช  ทกัษะการติดตั้งไฟฟ้าดว้ยท่อร้อยสาย รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเบญจมาศ งามทรัพย์  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพิชญา แตงสาขา  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายณัฐพงษ์ เจริญกุล  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวดาริกา ขนัธวิธิ  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวบุณยานุช วิจารณ์ผล  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวชุติมนฑน์ แก้วโรจน์  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑.๕) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ 
 - ผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ จาํนวน ๑๒๐  ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ๑๐๖ คน 
 - ผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ จาํนวน ๒๒๙ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ๑๘๗ 
คน 
 ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ  
 - ผูเ้รียนผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓ 
 - ผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖ 
 - คิดเป็นผูส้ําเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวช และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙ มีคุณภาพอยู่ในระดบั
ยอดเยีย่ม 
 ๑.๕.๓) ผลสะท้อน 
 - 
๑.๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) 
 ๑.๖.๑) เชิงปริมาณ  

    - ผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ จาํนวน ๑๒๐  ผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้น
อาชีวศึกษา ( V-NET) ๖๐ คน 
 - ผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ จาํนวน ๒๒๙ คน ผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้น
อาชีวศึกษา ( V-NET) ๑๔๘ คน 
 
 ๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ 
 - ผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
๕๐ 
 - ผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. คิดเป็นร้อย
ละ ๖๔.๖ 
 - คิดเป็นผูเ้รียนท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) รวมทั้ง 
ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕ มีคุณภาพในระดบัปานกลาง 
 ๑.๖.๓) ผลสะท้อน : 
 - 
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๑.๗ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๗.๑) เชิงปริมาณ : งานทาํและศึกษาต่อของผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๖๑)  
 - ระดับ ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษา ๔๘ คน มีงานทาํในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ๑๒ คน และศึกษาต่อจาํนวน ๑๓  คน 
 - ระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษา ๑๑๓  คน มีงานทาํในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ๔๕  คนและศึกษาต่อจาํนวน ๒๑ คน 
 ๑.๗.๒) เชิงคุณภาพ  งานทาํและศึกษาต่อของผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษาท่ีผา่นมา (ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๖๑)  
 - ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. มีงานทาํในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ ๘๑.๒๕ 
 - ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษา ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทาํในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ๕๘.๔๑ 
 - คิดเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทาํหรือศึกษาต่อ รวมทั้ง ปวช. และปวส. คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๒๒ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม  
 ๑.๗.๓) ผลสะท้อน :  
 - 
๔.๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการ
พฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
๑) ผลสัมฤทธ์ิ 
 ๔.๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิในการ
พฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ตามรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
๑.ผลสัมฤทธ์ิ 
๑.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ 
 - จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ แรกเขา้ ๒๙๐ คน สาํเร็จการศึกษา ๖๐ คน 
 - จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ แรกเขา้  ๓๐๒  คน  สาํเร็จการศึกษา  ๑๕๑ คน 
 ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ 
 - ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖  
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 - ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
- คิดเป็นผูส้าํเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ มีคุณภาพอยูใ่นระดบักาํลงัพฒันา 
 ๑.๑.๓) ผลสะท้อน 
 ๑. สถานศึกษาจดัทาํโครงการพ่อแม่รักลูกดัง่ดวงจิต ครูก็รักศิษยด์ัง่ดวงใจ โดยทาํแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเพื่อประเมินผูป้กครอง เร่ืองการดูแลให้คาํปรึกษาทางด้านการเรียน และด้านอ่ืนๆ สําหรั บ
นกัเรียน นกัศึกษา ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง โดยมีผลการประเมินดงัน้ี 
 - เม่ือวนัท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒   มีผลการประเมินความพึงพอใจ   มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๑ ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบั ดี 
 ๒. สถานศึกษาจดัทาํโครงการปฐมนิเทศโดยทาํแบบสอบถามความพึงพอใจครูท่ีปรึกษา สําหรับ
ผูเ้รียน ดงัน้ี 
 - เม่ือวนัท่ี ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒   มีผลการประเมินความพึงพอใจ   มีค่าเฉล่ีย๔.๒๔ ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบั ดี 
๑.๒.ผู้เรียนมีคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
 ๑.๒.๑)เชิงปริมาณ จาํนวนผูเ้รียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จาํนวน 
๑๐๒๐ คน 
 ๑.๒.๒)เชิงคุณภาพ จาํนวนผูเ้รียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑.๒.๓)ผลสะท้อน - 
๑.๓) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอสิระ 
 ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ 
 - จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จาํนวน ๕๐ คน 
 - จาํนวนผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ หรือ การประกอบชีพอิสระ จาํนวน 
๑๐ คน 
 ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ  
ผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ เทียบกบั
จาํนวน ผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพ
อยูใ่นระดบั กาํลงัพฒันา 
 ๑.๓.๓) ผลสะท้อน 
จากผลการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือ การประกอบ
อาชีพอิสระ และผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างยนตเ์ป็นท่ียอมรับในชุมชน 
โดยมีผูม้าใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
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๑.๔) ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
 ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : 
 จ านวนผลงาน ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ งานวจัิย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - สาขาวชิาช่างยนต ์ปวช. จาํนวน ๗  ผลงาน ปวส. จาํนวน ๑๕ ผลงาน 
 - สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ปวช. จาํนวน ๖ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๑๒ ผลงาน 
 - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. จาํนวน ๖ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๒๒  ผลงาน 
 - สาขาวชิาการตลาด ปวช. จาํนวน - ผลงาน ปวส. จาํนวน ๓  ผลงาน 
 - สาขาวชิาการบญัชี ปวช. จาํนวน  ๔ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๒๐  ผลงาน 
 - ระดบัปวช.รวมทั้งส้ิน ๒๓ ผลงาน ระดบัปวส.รวมทั้งส้ิน ๗๒ ผลงาน 
 - รวมทั้งส้ิน ๙๕ ผลงาน 
 ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : 
 ๑.สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการจดัประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และ
งานวจิยัในสถานศึกษา  
 ๒. เขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ คร้ังท่ี ๓๔ กลุ่มภาคกลาง ของสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเขา้
ร่วมการแข่งขนัส่ิงประดิษฐใ์นวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ไดรั้บรางวลั ๖๑ รายการ  
 ๓. เขา้ร่วมการแข่งขนั Startup Thailand League 2019 R-League ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
๔. คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 ๑.๔.๓.) ผลสะท้อน : 
 นายคมัภีร์ วิปัสมา รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติั ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 
 นางสาวสุทธิรัก อยูย่อด  รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติั ชนะเลิศ ชาติ Starup Thailand League 2019 R-League 
 นายชยานนัท์ สีนาถ รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติัชนะเลิศชาติStartup Thailand League 2019 R-League 
 นายชยานนัท ์สีนาถ รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติั รางวลั
อ่ืน ๆ นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 
 นางสาวสุทธิรัก อยูย่อด  รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั 
รางวลัอ่ืน ๆ นานาชาติKorea Science&Engineering Fair International 2019 
 นายคมภีร์ นิปัสมา  รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั รางวลั
อ่ืน ๆ นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 
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 นางสาวนิภาวรรณ เสือเดช  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายจีรวฒัน์ ดียางหวาย  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอนญัญา พวงศรี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวภทัราภรณ์ พรหมอุดม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวศศินา วรคชิน  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุทธิรัก อยู่ยอด  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวจารุวรรณ แสงชาวนา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอรวรรณ แซ่ตั้ง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวณฤดี แสงมาศ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรรณภา สะโดอยู ่  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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 นางสาวดวงฤดี เขียวพรม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวระนนัทญ์า เรือนเอ่ียม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวพทัธ์ธีรา เพชรสงคราม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นายศุภกิจ ยิ่งไพบูลยสุ์ข  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวกลัยา คดพระเนาว ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต์ ขดัสี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวฐิติมา เกาะออ้ม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายณัฐกุล วรรณสุคนธ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวนฎัฐณิชา นิลพนัธ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาววาสิณี วรรณชยั  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทศพร ฉิมพาลี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชลดา สีสัน  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววภิารัตน์ สอนสัตย ์ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุจิรา สุรินทะ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายประกาศิต มูลสาร  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกีรติกา ตรวจมรรคา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกมลรัตน์ กะวาลธง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอมรทิพย ์ขนัธ์ศิลา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพรรษา ศกัด์ิเพช็ร  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาววณิชชากร ปาละกะวงศ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรางคณา ศรีตะโกเศศ   ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวพิมพร์พตัร เสริมนอก  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเพียงฤทยั โคบายาชิ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกญัญรัตน์ บุญศาสตร์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเบญจรัตน์ ชยัแสง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายตะวนั คนมัน่  เคร่ืองยนต์เล็กดีเซล ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทิมไทย เข็มพนัธ์   ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทศพล เพง็พวง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายพฤฒิชัย แก้วผ่อง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวสุวิภา ท้วมสม  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายธนพล โหมดรุ่ง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายสุธาดล คุณปิยะ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายนวพงษ์ พนัธ์ุพงษ์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายคฑาวุธ ศรีบุรินทร์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายเป่ียมศกัด์ิ วงศว์ฒันะ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายอภิวฒัน์ ม่วงเจริญ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายธีรวฒัน์ ยศทิพย์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายชุติพนธ์ มะลิวรรณ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายอุดมศกัด์ิ ธรรมราช  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาววรรณษา ทองอยู ่  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวนชัชา เทียนชยั  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายก่อเกียรติ พนัธ์ุไมสี้  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายเจษฎา เจริญวงศ ์ ประกวดส่ิงประดิษฐ ์ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายพุฒิพงศ์ ศรีแสงจนัทร์ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายสมภพ จนัทร์ใส  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายจิรยุ พุ่มทิพย์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายประภาวิช กลิดนิล  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายชาคริต โปรดปราน  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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๑.๕) ผลการแข่งขันทกัษะวชิาชีพ 
 ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ 
 - จาํนวนผูเ้รียน ระดบั ปวช. ท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ๑๖ คน 
 - จาํนวนผูเ้รียน ระดบั ปวส. ท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ๒ คน 
 
 ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : 
 - การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ และ ทกัษะพื้นฐาน ระดบั จงัหวดัปทุมธานี สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ไดรั้บรางวลั  เหรียญทอง ๓ เหรียญ 
 - การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ  คร้ังท่ี ๓๔ กลุ่มภาค
กลาง ไดรั้บเหรียญ ๗ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๔เหรียญทองแดง  
 - เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ งานเทคนิคพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรั้บรางวลั ๒ เหรียญเงิน 
 - คุณภาพอยูใ่นระดบัดีเลิศ 
 
 ๑.๕.๓) ผลสะท้อน :  
 นายณัฐพงษ์ เจริญกุล  งานเทคนิคพื้นฐาน รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายกฤษณะพงศ ์สุกประเสริฐ  งานเทคนิคพื้นฐาน รองชนะเลิศ ชาติ  สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต ์สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวสุมาลยั พานแกว้  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ชาติ  สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต์ สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ รางวลัชนะเลิศ ระดบั ภาค สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ รางวลัชนะเลิศ ระดบั ภาค สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาวนํ้ าทิพย ์เนียมมี ทกัษะการนาํเสนอขายสินค้า รางวลัชนะเลิศ ระดบั ภาค สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาวชนากานต ์สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ระดบัจงัหวดั องคก์ารนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวชนากานต ์สงบ  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ระดบัจงัหวดั องคก์ารนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาววราภรณ์ สุขนุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอขายสินคา้ ชนะเลิศ ระดบัจงัหวดั องคก์ารนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัาะพื้นฐานอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวกนัยา นพพนัธ์  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆ ระดบัจงัหวดั สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวกมลวรรณ คุณทุม  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆ ระดบั จงัหวดั สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวปานนภสั โมกศิริ  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆ ระดบัจงัหวดั สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวสุดารัตน์ ผาแสน  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ  รางวลัอ่ืน ๆ ระดบั จงัหวดั สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวกานต์มณี โมลี้  ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวลัอ่ืน ๆระดบั จงัหวดั สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 นางสาวพทัธ์ธีรา เพชรสงคราม  คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชนะเลิศ ชาติสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวภคัจีรา จันทร์เจ็ก   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศ  ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวกลัยา คดพระเนาว ์  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวลักษิกานต์ จตุรสุ โปรแกรมกราฟิก ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพาพร งามทรัพย์  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววราลกัษณ์ กล้าแห่งงาน  องค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์ รางว ัลอ่ืน ๆ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต ์ขดัสี  การใชโ้ปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation ดว้ยโปรแกรม Sketchup 
Pro 2015 รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคม
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 นายปรมินทร์ ศิริจนัโท  เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววณิชชากร ปาละกะวงค์  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ รองชนะเลิศชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายปิยวฒัน์ เก๋ียงตา  ทกัษะเคร่ืองทาํความเยน็ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายศุภโชค จงภกัดี  ทกัษะเคร่ืองทาํความเยน็ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชลธิชา หยองน้อย  ทกัษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นายวิทวสั โนนพรมราช  ทกัษะการติดตั้งไฟฟ้าดว้ยท่อร้อยสาย รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเบญจมาศ งามทรัพย์  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพิชญา แตงสาขา  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายณัฐพงษ์ เจริญกุล  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวดาริกา ขนัธวิธิ  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวบุณยานุช วิจารณ์ผล  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชุติมนฑน์ แก้วโรจน์  มารยาทไทย รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑.๖) ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 ๑.๖.๑) เชิงปริมาณ 
 - ผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ จาํนวน ๑๒๐  ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ๑๐๖ คน 
 - ผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ จาํนวน ๒๒๙ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ๑๘๗ 
คน 

๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ  
 - ผูเ้รียนผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓ 
 - ผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖ 
 - คิดเป็นผูส้ําเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวช และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙ มีคุณภาพอยู่ในระดบั
ยอดเยีย่ม 
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 ๑.๖.๓) ผลสะท้อน : - 
 
๑.๗) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) 
 ๑.๗.๑) เชิงปริมาณ  

 - ผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ จาํนวน ๑๒๐  ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้น
อาชีวศึกษา ( V-NET) ๖๐ คน 
 - ผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ จาํนวน ๒๒๙ คน ผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้น
อาชีวศึกษา ( V-NET) ๑๔๘ คน 

๑.๗.๒) เชิงคุณภาพ 
 - ผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
๕๐ 
 - ผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. คิดเป็นร้อย
ละ ๖๔.๖ 
 - คิดเป็นผูเ้รียนท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) รวมทั้ง 
ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕ มีคุณภาพในระดบัปานกลาง 
 ๑.๗.๓) ผลสะท้อน : - 
๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๘.๑) เชิงปริมาณ : งานทาํและศึกษาต่อของผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๖๑)  
 - ระดับ ปวช. ชั้นปีท่ี ๓ จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษา ๔๘ คน มีงานทาํในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ๑๒ คน และศึกษาต่อจาํนวน ๑๓  คน 
 - ระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี ๒ จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษา ๑๑๓  คน มีงานทาํในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ๔๕  คนและศึกษาต่อจาํนวน ๒๑ คน 
 ๑.๘.๒) เชิงคุณภาพ  งานทาํและศึกษาต่อของผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษาท่ีผา่นมา (ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๖๑)  
 - ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. มีงานทาํในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ ๘๑.๒๕ 
 - ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษา ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทาํในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ๕๘.๔๑ 
 - คิดเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทาํหรือศึกษาต่อ รวมทั้ง ปวช. และปวส. คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๒๒ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
 ๑.๘.๓) ผลสะท้อน : - 
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     ๒) จุดเด่น 
๑) จุดเด่นด้านความรู้ 
            จุดเด่นของการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ 
 -สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผูป้กครองเขา้ร่วมโครงการประชุมผูป้กครองทุกคร้ัง เพื่อ
สร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองแจง้ขอ้มูลข่าวสารของทางวิทยาลยัฯ และขอ้มูลของ
ผูเ้รียนเฉพาะบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เพื่อร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหา 
 -สถานศึกษามีการสนบัสนุนให้ทุนการศึกษา  สําหรับนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีขาดแคลน เรียนฟรี
ตลอดหลกัสูตรการศึกษา 
 -สถานศึกษาเขา้ร่วมโครงการกบักองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
 -คณะกรรมการองคก์ารวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
การกีฬาและนนัทนาการ ดา้นการส่งเสริมการดาํรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒) จุดเด่นด้านการประยุกต์ใช้ 
 จุดเด่นการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการ
ประยกุตใ์ช ้
 -สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผูป้กครองเขา้ร่วมโครงการประชุมผูป้กครองทุกคร้ัง เพื่อ
สร้างควา มขา้ใจอนัดีระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองแจง้ขอ้มูลข่าวสารของทางวทิยาลยัฯ และขอ้มูลของ
ผูเ้รียนเฉพาะบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เพื่อร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหา 
 -สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ทุนการศึกษา   สําหรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีขาดแคลน
ทุนการศึกษาตลอดหลกัสูตรการศึกษา 
 -สถานศึกษามีการสนบัสนุน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมปะกวดแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ในเวทีระดบั
จงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
 -สถานศึกษาสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 -สถานศึกษามีการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษา จากสถานประกอบการ สถานศึกษา ถึงความพึงพอใจ 
ผูส้าํเร็จการศึกษา ๓ ดา้น เพื่อนาํผลมาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
๓) จุดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมและลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
 จุดเด่นของการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและ ลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
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 -สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผูป้กครองเขา้ร่วมโครงการประชุมผูป้กครองทุกคร้ัง เพื่อ
สร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองแจง้ขอ้มูลข่าวสารของทางวิทยาลยัฯ และขอ้มูลของ
ผูเ้รียนเฉพาะบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เพื่อร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหา 
 -สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ทุนการศึกษา   สําหรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีขาดแคลน
ทุนการศึกษาตลอดหลกัสูตรการศึกษา 
 -สถานศึกษาเขา้ร่วมโครงการกบักองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
 -คณะกรรมการองคก์ารนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริยส่์งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
การกีฬาและนนัทนาการ ดา้นการส่งเสริมการดาํรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -ผลการสอบมาตรฐานวชิาชีพมีคะแนนผา่นเกณฑร์อบแรก 
 -ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์
ระดบัชาติ 
  ๓) จุดทีค่วรพฒันา 
   -การส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นทกัษะภาษา ไดแ้ก่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
 -การส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์ และการพฒันาความคิด 
 -การส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นทกัษะการกลา้แสดงออก  
 -การส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นทกัษะความเป็นผูน้าํ ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
 -การส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นจิตอาสา ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และการบาํเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์แก่สังคม และส่วนรวม 
  ๔) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
   -ควรปรับพื้นฐานด้านภาษาของผูเ้รียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ด้วยการแทรกคาํศพัท์
บางอยา่งเขา้ไปในการเรียนการสอน 
 -ควรฝึกใหน้กัเรียน นกัศึกษา คิดวเิคราะห์ และมีการพฒันาความคิดใหท้นัโลกอยูส่มํ่าเสมอ 
 -ควรส่งเสริมให้นกัเรียน นกัศึกษา มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และกลา้แสดงออกในกิจกรรม
นั้นๆ 
  ๔.๒ มาตรฐานที ่๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

๔.๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการ
อาชีวศึกษาดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
๑ ผลสัมฤทธ์ิ  
๑.๑) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
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 ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพฒันา ให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอยา่ง    เป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ ทาํใหส้ถานประกอบการ
รับผูส้าํเร็จ การศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗๐  
 ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : - 
๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวชิาเพิม่เติม 
 ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกาํหนดรายวชิาเพิ่มเติม 
 - ระดบั ปวช. ๓ สาขาวชิา    และ ระดบั ปวส. ๒ สาขาวชิา 
 ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : สาขาวชิาท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรฐาน สมรรถนะ หรือ ปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาํหนดรายวชิาเพิ่มเติม  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : - 
๑.๓) คุณภาพของแผนการจัดการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : แผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ คิดร้อยละ ๑๐๐  
 ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ คะแนนอยู่ในระดบั ดี
เยีย่ม 
 ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : - 
๑.๔) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนท่ีจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั
และนาํไปใชใ้นการจดัการ เรียนการสอน จาํนวน ๔๒ คน 
 ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั
และนาํไปใชใ้นการจดัการ เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : - 

๔.๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการ
พฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
๑.)ผลสัมฤทธ์ิ 
๑.๑) การจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ :  
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 ๑. ครูผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุทางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาท่ีสอน จาํนวน ๔๒ คน 
 ๒. ครูท่ีมีแผนการสอนจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาท่ีสอน จาํนวน ๔๒ คน  
 ๓. ครูท่ีจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
จาํนวน ๔๒ คน 
 ๔. ครูท่ีใช้ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการ
สอน จาํนวน ๔๒ คน 
 ๕. ครูผูส้อนท่ีทาํวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และและแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้ 
จาํนวน ๔๒ คน 
 ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : - 
๑.๒) การบริหารจัดการในช้ันเรียน 
 ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ :  
 ๑.ครูผูส้อนท่ีจดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จาํนวน ๔๒ คน 
 ๒.ครูผูส้อนท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาํชั้นเรียน และรายวิชาปัจจุบนั จาํนวน ๔๒ 
คน 
 ๓. ครูผูส้อนใชเ้ทคนิควธีิการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมี้บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จาํนวน ๔๒ 
คน  
 ๔. ครูผูส้อนท่ีใชว้ธีิการเสริมแรงจูงใจใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน จาํนวน ๔๒  คน 
 ๕. จาํนวนครูผูส้อนท่ีดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลดา้นการเรียน และดา้นอ่ืนๆ จาํนวน ๔๒ คน 
 ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจดัการชั้นเรียน ๑๐๐ 
 ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : -  
๑.๓) การเข้าถึงระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : ห้องเรียนทั้งหมด ๖๒ ห้อง ห้องปฏิบติัการท่ีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใน
การจดัการเรียนการสอน จาํนวน ๔ หอ้ง  
 ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการท่ีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียนการ
สอน ร้อยละ ๖.๔๕ 
 ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : - 
๔.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้น
การบริหารจดัการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
๑.ผลสัมฤทธ์ิ 
๑.๑) การพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ 
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 ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ :  
 ๑.ครูผูส้อนท่ีจดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมพฒันาวชิาชีพ จาํนวน ๔๒ คน 
 ๒. ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย ๑๒ ชัว่โมงต่อปี จาํนวน  ๔๒ คน 
 ๓. ครูผูส้อนท่ีนาํผลจากการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ มาใช้ในการจดัการการเรียนการ
สอน จาํนวน ๔๒ คน 
 ๔. ครูผูส้อนท่ีมีผลงานจากการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ จาํนวน ๔๒ คน 
 ๕. ครูผูส้อนท่ีมีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับหรือ
เผยแพร่ จาํนวน ๕ คน 
 ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพร้อยละ ๑๐๐  
 ๑.๑.๓)  ผลสะท้อน : เกียรติบตัรของครูผูส้อนท่ีไดผ้่านการพฒันาตนเองจากหน่วยงานนอก
สถานศึกษา 
๑.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ๓.๒.๑) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา 
 ๓.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการ
กาํหนดมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา จดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี 
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม ๔ รายการ การประเมิน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี
เลิศ 
 ๓.๒.๓) ผลสะท้อน : - 
๑.๓) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ :  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับการจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมี ประสิทธิภาพ ๑,๙๐๐ MB 
 ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ สถานศึกษา
ท่ีหลากหลายทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั 
๑.๔) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
 ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ  :  
  ๑.ร้อยละสาขาวชิาทีจั่ดการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี 
 - ระดบั ปวช. มี ๖ สาขาวชิา จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี ๐ สาขาวชิา คิดเป็นร้อยละ ๐  
 - ระดบั ปวส.มี ๖ สาขาวชิา จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี ๐ คิดเป็นร้อยละ ๐ 
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 - รวมทั้งสถานศึกษา มี ๖ วชิา คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
  ๒. ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวภิาคี  
 - ระดบั ปวช. มีนกัเรียน ๔๖๖ คน ศึกษาในระบบทวภิาคี ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
 - ระดบัปวส. มีนกัเรียน ๕๕๔ คน ศึกษาในระบบทวภิาคี ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
 - จาํนวน นกัเรียน นกัศึกษา  ๑๐๒๐ คน ศึกษาในระบบทวภิาคี จาํนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
 ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ขอ้มูลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษามีการจดัการอย่าง
เป็นระบบ  สถานประกอบการรับนกัศึกษาเขา้ทาํงาน ร้อยละ ๐ 
 ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : - 
๑.๕) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ : สาขาวชิา หรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนรู้ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  
 ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
  - การระดมเงินสาํหรับทุนการศึกษา  
  - การระดมทรัพยากรสาํหรับจดัการเรียนการสอน 
 ๑.๕.๓) ผลสะท้อน : หนงัสืออนุโมทนาบุญและการมอบทุนการศึกษานกัเรียน-นกัศึกษา 
๑.๖) อาคารสถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 ๑.๖.๑) เชิงปริมาณ :  อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ไดรั้บการพฒันาให้เอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ :  ขอ้มูล อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 -หอ้งเรียน จาํนวน ๖๒ หอ้ง 
  -หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จาํนวน  ๕ หอ้ง 
 -หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ จาํนวน ๑ หอ้ง 
  -หอ้งศูนยบ์่มเพาะ จาํนวน ๓ หอ้ง 
 -โรงฝึกงาน จาํนวน ๕ หลงั 
 -ศูนยว์ทิยบริการ จาํนวน ๒ หอ้ง 
 -ศูนยส์ถานศึกษาคุณธรรม จาํนวน ๑ หอ้ง 
 -หอ้งสาํนกังานคณะกรรมการองคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จาํนวน ๑ หอ้ง 
 ๑.๖.๓) ผลสะท้อน  :  ผลการประเมินความพึงพอใจจากนกัเรียน นกัศึกษา ดา้นอาคาร สถานท่ี 
หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
๑.๗) ระบบสาธารณูปโภค 
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 ๑.๗.๑) เชิงปริมาณ:  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภยัไดรั้บการบาํรุงรักษา
และพฒันา อยา่งต่อเน่ือง 
 ๑.๗.๒) เชิงคุณภาพ: ขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค 
 ๑.๗.๓) ผลสะท้อน: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
๑.๘) แหล่งการเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ๑.๘.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผูเ้รียนท่ีใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ ๕๗.๓๖ 
 ๑.๘.๒) เชิงคุณภาพ : ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้วทิยบริการ 
 ๑.๘.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อแหล่งการเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ  
๑.๙) ระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 ๑.๙.๑) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และครอบคลุมทุกพื้นท่ีการใชง้านและ
สถานศึกษา 
 ๑.๙.๒) เชิงคุณภาพ : ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในงานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
 ๑.๙.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้าน
ดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๑ 
๑.๑๐) การเข้าถึงระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 ๑.๑๐.๑) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจดัการเรียน
การสอน จาํนวน ๕ หอ้ง 
 ๑.๑๐.๒) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงในการจดัการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๐ 
 ๑.๑๐.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๑ 
๔.๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการ
อาชีวศึกษาด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดงัน้ี 
๑.)ผลสัมฤทธ์ิ    
๑.๑) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
 ๑.ร้อยละสาขาวชิาทีจั่ดการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี 
 - ระดบั ปวช. มี ๖ สาขาวชิา จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี ๐ สาขาวชิา คิดเป็นร้อยละ ๐  
 - ระดบั ปวส.มี ๖ สาขาวชิา จดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี ๐ คิดเป็นร้อยละ ๐ 
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 - รวมทั้งสถานศึกษา มี ๖ วชิา คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
  ๒. ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวภิาคี  
 - ระดบั ปวช. มีนกัเรียน ๔๖๖ คน ศึกษาในระบบทวภิาคี ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
 - ระดบั ปวส. มีนกัเรียน ๕๕๔ คน ศึกษาในระบบทวภิาคี ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
 - จาํนวน นกัเรียน นกัศึกษา  ๑,๐๒๐ คน ศึกษาในระบบทวภิาคี จาํนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
 ๑.๑.๑) เชิงคุณภาพ : - 
 ๑.๑.๒) ผลสะท้อน : - 
๑.๒) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : 
 - ระดบั ปวช. มี ๖ สาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนดารสอน ๖ สาขาวิชา คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - ระดบั ปวช. มี ๖ สาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนดารสอน ๖ สาขาวิชา คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - รวมทั้งสถานศึกษา มี ๖ สาขาวชิา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
  - การระดมเงินสาํหรับทุนการศึกษา  
  - การระดมทรัพยากรสาํหรับจดัการเรียนการสอนจากสถานประกอบการภายนอก 
 ๑.๒.๓) ผลสะท้อน :  
๑.๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จาํนวน ๖ กิจกรรม 
 ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : โครงบการบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ๑. กิจกรรมลา้งแอร์ฟรี ณ. สถานีตาํรวจภูธรสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี 
  ๒.กิจกรรมลา้งแอร์ฟรี ณ. สถานีตาํรวจภูธรสามโคก จ.ปทุมธานี 
  ๓. กิจกรรมลา้งแอร์ฟรี ณ. โรงเรียนชุมขนวดัเสด็จ จ.ปทุมธานี 
  ๔. กิจกรรมตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าฟรี ณ. สถานีตาํรวจภูธรสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี 
  ๕. กิจกรรมตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าฟรี ณ. โรงเรียนชุมขนวดัเสด็จ จ.ปทุมธานี 
  ๖. กิจกรรมลา้งแอร์ฟรี ณ. สถานีตาํรวจภูธรเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
  ๗. กิจกรรมจิตอาษาพฒันาลาํคลอง ณ.อาํเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : เกียรติบตัรสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๑.๔) ระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
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 ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และครอบคลุมทุกพื้นท่ีการใชง้านและ
สถานศึกษาคือ ๑๙๐๐ Mb 
 ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : มีขอ้มูลระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในงานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
 ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้าน
ดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย ๓.๘๗ 
  2) จุดเด่น 
 ๑.ครูผูส้อนจบตรงสาขาท่ีสอน 
 ๒. ครูผู ้สอน ให้เทคนิคการสอนแบบโครงงานเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เ รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงไดฝึ้กการแกไ้ขปัญหาและฝึกการคิดวเิคราะห์ 
 ๓. ครูผูส้อนของวทิยาลยัฯเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง 
  ๓ จุดทีค่วรพฒันา 
  ๑. งานหลกัสูตรของสถานศึกษาไม่มีการสรุปงานท่ีเป็นปัจจุบนัจึงตอ้งมารวบรวมขอ้มูลตอนส้ิน
ภาคเรียนจึงเป็นงานท่ีหนกั 
 ๒. จดัทาํหลกัสูตรการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
 ๓. จดัทาํโครงการลงนามความร่วมมือกบับริษทัจากสถานเพื่อเป็นการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี 
  ๔) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
   ๑. จดัทาํโครงการบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ( 
MOU) 
 ๒. จดัระบบการเรียนหลกัสูตรการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาค 
๔.๓ มาตรฐานที ่๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๔.๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการ
พฒันาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
  ๑) ผลสัมฤทธ์ิ 
๑.๑) การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 
 ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ :  
 ๑.ครูผูส้อนท่ีจดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมพฒันาวชิาชีพ จาํนวน ๔๒ คน 
 ๒. ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย ๑๒ ชัว่โมงต่อปี จาํนวน ๔๒ คน 
 ๓. ครูผูส้อนท่ีนาํผลจากการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ มาใช้ในการจดัการการเรียนการ
สอน จาํนวน ๔๒ คน 
 ๔. ครูผูส้อนท่ีมีผลงานจากการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ จาํนวน ๗ คน 
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 ๕. ครูผูส้อนท่ีมีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับหรือ
เผยแพร่ จาํนวน ๒ คน 
 ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพร้อยละ ๑๐๐  
 ๑.๑.๓)  ผลสะท้อน : เกียรติบตัรของครูผูส้อนท่ีไดผ้่านการพฒันาตนเองจากหน่วยงานนอก
สถานศึกษา 
๑.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา 
 ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการ
กาํหนดมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา จดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี 
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม ๔ รายการ การประเมิน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี
เลิศ 
 ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : - 
๑.๓) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ :  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับการจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมี ประสิทธิภาพ ๑,๙๐๐ MB 
 ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ สถานศึกษา
ท่ีหลากหลายทนัสมยั 
๑.๔) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ :  
 - ระดบั ปวช. มี ๖ สาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนดารสอน ๖ สาขาวิชา คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - ระดบั ปวช. มี ๖ สาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนดารสอน ๖ สาขาวิชา คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - รวมทั้งสถานศึกษา มี ๖ สาขาวชิา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  - การระดมเงินสาํหรับทุนการศึกษา  
  - การระดมทรัพยากรสาํหรับจดัการเรียนการสอนจากสถานประกอบการภายนอก 
 ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : หนงัสืออนุโมทนาบุญและมอบทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียน 
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๑.๕) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จาํนวน ๖ กิจกรรม 
 ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : โครงบการบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ๑. กิจกรรมลา้งแอร์ฟรี ณ. สถานีตาํรวจภูธรสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี 
  ๒.กิจกรรมลา้งแอร์ฟรี ณ. สถานีตาํรวจภูธรสามโคก จ.ปทุมธานี 
  ๓. กิจกรรมลา้งแอร์ฟรี ณ. โรงเรียนชุมขนวดัเสด็จ จ.ปทุมธานี 
  ๔. กิจกรรมตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าฟรี ณ. สถานีตาํรวจภูธรสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี 
  ๕. กิจกรรมตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าฟรี ณ. โรงเรียนชุมขนวดัเสด็จ จ.ปทุมธานี 
  ๖. กิจกรรมลา้งแอร์ฟรี ณ. สถานีตาํรวจภูธรเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
  ๗. กิจกรรมจิตอาษาพฒันาลาํคลอง ณ.อาํเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 ๑.๕.๓) ผลสะท้อน : เกียรติบตัรสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๔.๓.๒ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการ
พฒันาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
  1) ผลสัมฤทธ์ิ 
 ๔.๓.๒ ) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั สถานศึกษา
รายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยัตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
๑.ผลสัมฤทธ์ 
๑.๑ ) ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
 ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : 
 จ านวนผลงาน ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ งานวจัิย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - สาขาวชิาช่างยนต ์ปวช. จาํนวน ๗  ผลงาน ปวส. จาํนวน ๑๕ ผลงาน 
 - สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ปวช. จาํนวน ๖ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๑๒ ผลงาน 
 - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. จาํนวน ๖ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๒๒  ผลงาน 
 - สาขาวชิาการตลาด ปวช. จาํนวน - ผลงาน ปวส. จาํนวน ๓  ผลงาน 
 - สาขาวชิาการบญัชี ปวช. จาํนวน  ๔ ผลงาน ปวส. จาํนวน ๒๐  ผลงาน 
 - ระดบัปวช.รวมทั้งส้ิน ๒๓ ผลงาน ระดบัปวส.รวมทั้งส้ิน ๗๒ ผลงาน 
 - รวมทั้งส้ิน ๙๕ ผลงาน 
 ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : 
 ๑.สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการจดัประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และ
งานวจิยัในสถานศึกษา  
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 ๒. เขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ คร้ังท่ี ๓๔ กลุ่มภาคกลาง ของสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเขา้
ร่วมการแข่งขนัส่ิงประดิษฐใ์นวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ไดรั้บรางวลั ๖๑ รายการ  
 ๓. เขา้ร่วมการแข่งขนั Startup Thailand League 2019 R-League ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
 ๔. คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
 ๑.๑.๓.) ผลสะท้อน : 
 นายคมัภีร์ วิปัสมา รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติั ชนะเลิศ ชาติ Startup Thailand League 2019 R-League 
 นางสาวสุทธิรัก อยูย่อด  รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติั ชนะเลิศ ชาติ Starup Thailand League 2019 R-League 
 นายชยานนัท์ สีนาถ รางวลัชนะเลิศ Startup Thailand ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบ
อตัโนมติัชนะเลิศชาติStartup Thailand League 2019 R-League 
 นายชยานนัท ์สีนาถ รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติั รางวลั
อ่ืน ๆ นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 
 นางสาวสุทธิรัก อยูย่อด  รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั 
รางวลัอ่ืน ๆ นานาชาติKorea Science&Engineering Fair International 2019 
 นายคมภีร์ นิปัสมา  รางวลัเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั รางวลั
อ่ืน ๆ นานาชาติ Korea Science&Engineering Fair International 2019 
 นางสาวนิภาวรรณ เสือเดช  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายจีรวฒัน์ ดียางหวาย  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอนญัญา พวงศรี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวภทัราภรณ์ พรหมอุดม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวศศินา วรคชิน  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุทธิรัก อยู่ยอด  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวจารุวรรณ แสงชาวนา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอรวรรณ แซ่ตั้ง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวณฤดี แสงมาศ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรรณภา สะโดอยู ่  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวดวงฤดี เขียวพรม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นางสาวระนนัทญ์า เรือนเอ่ียม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวพทัธ์ธีรา เพชรสงคราม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นายศุภกิจ ยิ่งไพบูลยสุ์ข  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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 นางสาวกลัยา คดพระเนาว ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชนากานต์ ขดัสี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวฐิติมา เกาะออ้ม  ประกวดส่ือการเรียนรู้ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายณัฐกุล วรรณสุคนธ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวนฎัฐณิชา นิลพนัธ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววาสิณี วรรณชยั  ประกวดส่ือการเรียนรู้  รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทศพร ฉิมพาลี  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวชลดา สีสัน  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววภิารัตน์ สอนสัตย ์ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวสุจิรา สุรินทะ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายประกาศิต มูลสาร  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกีรติกา ตรวจมรรคา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวกมลรัตน์ กะวาลธง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวอมรทิพย ์ขนัธ์ศิลา  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุพรรษา ศกัด์ิเพช็ร  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววณิชชากร ปาละกะวงศ์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรางคณา ศรีตะโกเศศ   ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวพิมพร์พตัร เสริมนอก  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเพียงฤทยั โคบายาชิ  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางสาวกญัญรัตน์ บุญศาสตร์  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวเบญจรัตน์ ชยัแสง  ประกวดส่ือการเรียนรู้ รองชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายตะวนั คนมัน่  เคร่ืองยนต์เล็กดีเซล ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทิมไทย เข็มพนัธ์   ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายทศพล เพง็พวง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายพฤฒิชัย แก้วผ่อง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวสุวิภา ท้วมสม  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายธนพล โหมดรุ่ง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายสุธาดล คุณปิยะ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายนวพงษ์ พนัธ์ุพงษ์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นายคฑาวุธ ศรีบุรินทร์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายเป่ียมศกัด์ิ วงศว์ฒันะ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายอภิวฒัน์ ม่วงเจริญ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายธีรวฒัน์ ยศทิพย  ์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายชุติพนธ์ มะลิวรรณ  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายอุดมศกัด์ิ ธรรมราช  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาววรรณษา ทองอยู ่  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นางสาวนชัชา เทียนชยั  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายก่อเกียรติ พนัธ์ุไมสี้  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายเจษฎา เจริญวงศ ์ ประกวดส่ิงประดิษฐ ์ชนะเลิศ ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นายพุฒิพงศ์ ศรีแสงจนัทร์ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายสมภพ จนัทร์ใส  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายจิรยุ พุ่มทิพย์  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายประภาวิช กลิดนิล  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติ สํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นายชาคริต โปรดปราน  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ รองชนะเลิศ ชาติสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
๑.๒ การจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ :  
 ๑.ครูผูส้อนท่ีจดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมพฒันาวชิาชีพ จาํนวน ๔๒ คน 

   ๒. ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย ๑๒ ชัว่โมงต่อปี จาํนวน ๔๒ คน 
 ๓. ครูผูส้อนท่ีนาํผลจากการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ มาใช้ในการจดัการการเรียนการ
สอน จาํนวน ๔๒ คน 
 ๔. ครูผูส้อนท่ีมีผลงานจากการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ จาํนวน ๕ คน 
 ๕. ครูผูส้อนท่ีมีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับหรือ
เผยแพร่ จาํนวน ๕ คน 
 ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพร้อยละ ๑๐๐  
 ๑.๒.๓)  ผลสะทอ้น : เกียรติบตัรของครูผูส้อนท่ีไดผ้า่นการพฒันาตนเองจากหน่วยงานนอก
สถานศึกษา 
  ๒) จุดเด่น 
  ๑. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
หรือ งานวจิยัในสถานศึกษา 
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 ๒. ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ งานวิจยั มีการนาํไปใชป้ระโยชน์จริงใน
ระดบัสถานศึกษา และไดรั้บรางวลัจากการประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ งานวิจยั 
ระดบัภาค 
 ๓. ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ของผูเ้รียนมีการนําไปใช้
ประโยชน์จริงในระดบัชุมชนและไดรั้บรางวลัจากการประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ 
งานวจิยั ระดบัภาค  
 ๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในด้านการระดมทรัพยากรและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
ผูเ้รียนจากสถานประกอบการภายนอก 
  ๓) จุดทีค่วรพฒันา 
   ๑. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผูเ้รียนมีผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัย มีการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวดัและได้รับรางวลัจากการประกวดนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ งานวจิยั ระดบัภาคใหม้ากข้ึน 
 ๒. ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการใหก้บัผูเ้รียนและผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 
  ๔) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
  ๑. จดัทาํโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ 
 ๒. จดัทาํโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจุดทาํนวตักรรม ได้รับรางวลัจากการประกวด
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ งานวจิยัของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร 
 ๓. จดัทาํโครงการประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจยัของ ครูและ
บุคลากร 
 ๔. โครงการสนบัสนุนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ งานวจิยั ของผูเ้รียน 
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ส่วนที่ ๕ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จาํนวน ๓ มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงัน้ี 
๕.๑ มาตรฐานที ่๑ คุณลกัษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์ 
ตารางที ่๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี ๑ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที ่๑ ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  ๒๐ ๕ ๑๐๐ 

๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

๓ ๒ ๖ 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ ๑๐๖ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๑ = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X ๑๐๐) / 
๑๑๕ 

๙๒.๑๗ 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๑ ดา้นความรู้ 
 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 

ประเด็นการประเมินที ่๒ ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

๒.๑ ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

๓ ๑ ๓ 

๒.๒ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ๒ ๔  ๘ 
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ประเด็นการประเมินที ่๑ ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ ๑๑ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๒ = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X ๑๐๐) / 
๒๕ 

๔๔.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๒ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 

ประเด็นการประเมินที ่๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน ๒ ๑ ๒ 

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ๒ ๕ ๑๐ 

3.3 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา ๑๕ ๓ ๔๕ 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ ๕๗ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๓ = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X ๑๐๐) / 
๙๕ 

๖๐.๐๐ 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๓ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์
 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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๕.๒ มาตรฐานที ่๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี ๒ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที ่๑ ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

๑.๑ การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

๒ ๕ ๑๐ 

๑.๒  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาํหนดรายวชิาเพิ่มเติม 

๓ ๒ ๖ 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ ๑๖ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๑ = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X ๑๐๐) / 
๒๕ 

๖๔.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 

ประเด็นการประเมินที ่๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

๒.๑ คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั ๒ ๕ ๑๐ 

๒.๒ การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน 

๓ ๕ ๑๕ 

๒.๓ การจดัการเรียนการสอน ๕ ๒ ๑๐ 

๒.๔ การบริหารจดัการชั้นเรียน ๓ ๓ ๙ 
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ประเด็นการประเมินที ่๑ ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

๒.๕ การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ ๒ ๕ ๑๐ 

๒.๖ การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

๒ ๑ ๒ 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ ๕๖ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๒ = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X ๑๐๐) / 
๘๕ 

๖๕.๘๘ 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๒ ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 

ประเด็นการประเมินที ่๓ ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่า
คะแนน) 

๓.๑ การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจดัการสถานศึกษา 

๕ ๕ ๒๕ 

๓.๒ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

๒ ๕ ๑๐ 

๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒ ๕ ๑๐ 

๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ ๒ ๕ ๑๐ 

๓.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ ๖๕ 
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ประเด็นการประเมินที ่๓ ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่า
คะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๓ = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X ๑๐๐) / ๖๕ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๓  ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 

ประเด็นการประเมินที ่๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

๔.๑ การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ๖ ๐ ๐ 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ ๐ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๔ = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X ๑๐๐) / 
๓๐ 

๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๔ ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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๕.๓ มาตรฐานที ่๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี ๓ ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที ่๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ๕ ๕ ๒๕ 

๑.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน ๒ ๕ ๑๐ 

๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา ๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ ๔๕ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๑ = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X ๑๐๐) / 
๔๕ 

๑๐๐.๐๐ 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๑ ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 

ประเด็นการประเมินที ่๒ ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจัิย 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

๒.๑ ผลงานของผูเ้รียนด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

๓ ๕ ๑๕ 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ ๑๕ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี ๒ = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X ๑๐๐) /
๑๕ 

๑๐๐.๐๐ 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี ๒ ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
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ประเด็นการประเมินที ่๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

สร้างสรรค ์งานวจิยั 
 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 
๕.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที ่๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

ร้อยละ 

มาตรฐานที ่๑ คุณลกัษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์ ๗๔.๐๔ 

ประเด็นท่ี ๑.๑ ดา้นความรู้ ๙๒.๗๑ 

ประเด็นท่ี ๑ ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ ๔๔ 

ประเด็นท่ี ๑.๓ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ๖๐ 

มาตรฐานที ่๒ การจัดการอาชีวศึกษา ๖๖.๘๓ 

ประเด็นท่ี ๒.๑ ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ๖๔ 

ประเด็นท่ี ๒.๒ ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๖๕.๘๘ 

ประเด็นท่ี ๒.๓ ดา้นการบริหารจดัการ ๑๐๐ 

ประเด็นท่ี 2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั ๑ 

มาตรฐานที ่๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐๐ 

ประเด็นท่ี ๓.๑ ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐๐ 

ประเด็นท่ี ๓.๒ ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ๑๐๐ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๗๔.๒๐ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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ส่วนที่ ๖ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของ 

สถานศึกษาที่ก าหนดเพิม่เตมิ 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกาํหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 
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ส่วนที่ ๗ 
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ใหส้ถานศึกษานาํผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา 

ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาํหนดแผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมี
เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยีย่ม” รายละเอียดดงัน้ี 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพฒันาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

มาตรฐานที ่๑ คุณลกัษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์ 

๑.๑ ดา้นความรู้ 1. แผนงาน : ผลการจดัการศึกษาของผูเ้รียนและผูส้ําเร็จ
การศึกษา ๑) โครงการส่งเสริมและพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา ๑.๑ 
กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริม
การทดสอบระดับชาติ V-NET ของผู ้เรียน ๑.๒ 
กิจกรรมติดตามและสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมประกาศเกียรติคุณยกย่องของ
ผู ้เ รียน และจัดเก็บข้อมูลผู ้สํา เ ร็จการศึกษา ๑.๔ 
กิ จก รรม  ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ  ๑ .๕  กิ จก รรม  รั บ
ประกาศนียบตัรผูส้าํเร็จการศึกษา 

๑.๒ ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 1. แผนงาน : ผลการจดัการศึกษาของผูเ้รียนและผูส้ําเร็จ
การศึกษา ๑) โครงการส่งเสริมและพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา ๑.๑ 
กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริม
การทดสอบระดับชาติ V-NET ของผู ้เรียน ๑.๒ 
กิจกรรมติดตามและสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมประกาศเกียรติคุณยกย่องของ
ผู ้เ รียน และจัดเก็บข้อมูลผู ้สํา เ ร็จการศึกษา ๑.๔ 
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กิ จก รรม  ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ  ๑ .๕  กิ จก รรม  รั บ
ประกาศนียบัตรผูส้ําเร็จการศึกษา ๑.๖ กิจกรรม
หลกัสูตรระยะสั้น(ฝึกอาชีพ) ๑.๗ กิจกรรมการแข่งขนั
ทกัษะวชิาชีพ 

๑.๓ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

1. แผนงาน : พฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาด้าน
คุณธรรม ๒) โครงการ : สถานศึกษาคุณธรรม ๒.๑ 
กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ๒.๒ กิจกรรมไหวค้รู ๒.๓ 
กิจกรรมคลีนิกคุณธรรม ๒.๔ กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 
๒.๕ กิจกรรมจิตอาสา ๓) โครงการส่งเสริมดา้นการ
รักชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม
ไทย ๓.๑ กิจกรรมแห่เทียนจาํนาํพรรษา ๓.๒กิจกรรม
วนัแม่แห่งชาติ ๓.๓ กิจกรรมวนัชาติและวนัพ่อ
แห่งชาติ ๓.๔ กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลท่ี ๑๐ ๓.๕ กิจกรรมส่งเสริมแนวทาง
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา แผนงาน : พฒันาการ
บริหารจดัการสถานศึกษาดา้นคุณธรรม ๔) โครงการ
ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๔.๑ กิจกรรม
วัสดุเหลือใช้รีไซเคิล ๔.๒  กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ๔.๓ กิจกรรมการประหยดัพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม ๔.๔ กิจกรรม Big Cleaning Day ๔.๕ 
กิจกรรมปลูกตน้ไมเ้พื่อพ่อ ๕) โครงการส่งเสริมดา้น
การกีฬาและนนัทนาการ๕.๑ กิจกรรมกีฬาภายใน – พี
เทคเกมส์ ๕.๒ กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ๕.๓ 
กิจกรรมแข่งขนัฟุตซอลภายใน ๕.๔ กิจกรรม Sport 
Day ๕.๕ กิจกรรมวนัคริตม์าส แผนงาน : พฒันาการ
บริหารจดัการสถานศึกษาดา้นคุณธรรม ๖) โครงการ
ส่งเสริมด้านการดาํรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๖.๑ กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียง 
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๖.๒ กิจกรรมเล้ียงปลาบ่อซีเมนต ์๖.๓ กิจกรรมปลูก
ผกัสวนครัว ๖.๔ กิจกรรมอนุรักษ์กลว้ยไมไ้ทย ๖.๕ 
กิจกรรมสวนหยอ่มเสริมความรู้ 

มาตรฐานที ่๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

๒.๑ ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 1. แผนงาน : การพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ๗) โครงการส่งเสริม
และพฒันาการจดัการเรียนการสอน ๗.๑ กิจกรรม
ส่งเสริมการจดัทาํแผนจดัการเรียนรู้รายวิชาและการ
บนัทึกหลงัสอน ๗.๒ กิจกรรมจดัการเรียนการสอน 
วดัประเมินผลรายวชิา และนิเทศภายใน ๗.๓ กิจกรรม
ส่งเสริมส่งการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของ
ผูเ้รียน (ฝึกงาน) ๗.๔ กิจกรรมการพฒันารายวิชาหรือ
กลุ่มรายวชิา ๗.๕ กิจกรรมอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

2. แผนงาน : การพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ๑๐) โครงการบริหารจดัการพฒันาคุณภาพครู
และบุคลากร ๑๐.๑ กิจกรรมการจดั / กาํหนดอตัราครู
และพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ๑๐.๒ กิจกรรม
ส่งเสริม พฒันาการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของครู
และบุคลากร ทางการศึกษา ๑๐.๓ กิจกรรมประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งขององคก์ร 

๒.๒ ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. แผนงาน : การพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ๘) โครงการบริหารจดัการ ดา้น
อาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณการเงิน ๘.๑ กิจกรรมสรุป
การบริหารจัดการด้านการเงินตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาํปี ๘.๒ กิจกรรมพฒันาและดูแลอาคารสถานท่ี 
หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของ
สถานศึกษา ๘.๓ กิจกรรมสนบัสนุนการจดัหา การใช ้
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และการบํารุงรักษาครุภัณฑ์อย่างเหมาะสม ๘.๔ 
กิจกรรมส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
และการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล 

๒.๓ ดา้นการบริหารจดัการ 1. แผนงาน : ส่งเสริมการดาํเนินการบริหารจดัการศึกษา
ตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  ๙ ) 
โครงการส่งเสริมนโยบายสําคญัของหน่วยงานต้น
สังกดั ๙.๑ กิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนศึกษาต่อสายอาชีพ 
๙.๒ กิจกรรมแนะแนว ๙.๓ กิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการศึกษา (โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี,ก
ยศ.) ๙.๔ กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ๙.๕ กิจกรรม
ส่งเสริมโครงการพิเศษหน่วยงานตน้สังกดั 

๒.๔ ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 1. แผนงาน : ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจดัการศึกษากบับุคคล และองค์กรต่าง ๆ ๑๑) 
โครงการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา ๑๑.๑ กิจกรรมสานสัมพนัธ์กับองค์กร
ภายนอก (MOU) ๑๑.๒ กิจกรรมการประสานความ
ร่วมมือองคก์รภายนอกโดยวิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญ ๑๑.๓ 
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู ้ปกครอง ๑๑.๔ 
กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ๑๑.๕ 
กิจกรรมทัศนศึกษา/ศึกษาดูงานของผู ้เรียน ๑๑.๖ 
กิจกรรมส่งเสริม การบริการวิชาการ วิชาชีพของ
ผูเ้รียน (๖ หน่วยงาน) 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจดัการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ๑๒) โครงการส่งเสริมและ
พัฒ น า ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร ป ร ะ กัน คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา ๑๒.๑  กิจกรรมส่งเสริม วิเคราะห์ 
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ปฏิทิน
ปฏิบติังาน และ SARประจาํปี ๑๒.๒ กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก -
ส ถ า น ศึ ก ษ า คุ ณ ธ ร ร ม  -ส ถ า น ศึ ก ษ า พ อ เ พี ย ง  -
สถานศึกษาสีขาวปลอดส่ิงเสพติด -ขบัข่ีปลอดภยัสวม
หมวกนิรภยั ๑๐๐ % -งานประกนัคุณภาพภายในและ
ภายนอก -การประเมินจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 

๓.๒ ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
งานวจิยั 

1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจดัการด้านนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัของผูบ้ริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน ๑๓) โครงการ
ส่งเสริมการบริหารจดัการดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเ้รียน ๑๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมและ
พฒันาการเรียนการสอนโดยการศึกษาหรือการวิจยั
ของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน 

 


