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ค าน า 

 ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึ กษาที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวในฐานะครูผู้สอน จะต้องปฏิบัติ
ตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ และตามตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่กระทรวงก าหนด โดยยึดหลักการ
พัฒนาตามกระบวนการ PDCA (Plan=วางแผน Do=ลงมือปฏิบัติ Check=ตรวจสอบ และ Action=ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง และการน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนา) ทุก ๆ รอบปีการศึกษามีการตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Audit) การด าเนินงานและเปูาหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด และหลังจากนั้นมีการรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self–Assessment Report) ทุกรอบปีการศึกษาและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ
เผยแพร่ต่อไป 

 

                     วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 

                         วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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ค าช้ีแจง 

ค าชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญได้แก่ 
 ๑.บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ๒.ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ๓.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๔.ผลการประเมินคุณภาพตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๕.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 ๖.แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                 หน้า 
 

ค าน า            ก 
สารบัญ    ข 
ตอนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         1 
ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา        6 
ตอนที่ 3 การด าเนินงานของสถานศึกษา        65 
ตอนที่ 4 การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     68 
ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา      83 
ตอนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     88 
ภาคผนวก           92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

 
 
 
 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม  
ตารางที่ ๑ ผลารประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน     00 
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ                      
ประเมิน                                                                                                                     00 
ตารางที่ ๓ ผลการประเมิณด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ 
ประเมิน                                                                                                                     00 
ตารางที่ ๔ ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน                    00 
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน                     00 
ตารางที่ ๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน                                        
ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม                                                                              00 
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมล าจ าแนกเป็นรายการประเมิน     00 
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนก 
 เป็นรายการประเมิน                                                                                            00 
ตารางที่ ๓ ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนก 
 เป็นรายการประเมิน                                                                                            00 
ตารางที่ ๔ ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน                    00 
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน                     00 
ตารางที่ ๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน                                       00 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
1 ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและสถานประกอบการ โดยสถาบันเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีความพร้อมทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การเรียนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
ของวิทยาลัยอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับเปูาหมายและนโยบายของสถานศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรโดย
การอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาต่อ และการน า ITC (ระบบ MIS) เข้ามาช่วยพัฒนาระบบงานของ
วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในดังนี้  
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ คะแนนที่ได้ 75.64 คะแนน 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา                                            คะแนนที่ได้ 87.31 คะแนน 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                   คะแนนที่ได้ 96.25 คะแนน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                       คะแนนที่ได้ 86.40  คะแนน 
2. จุดเด่น 
 1.ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งม่ัน พัฒนางานทุกพันธกิจ ได้ผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน สังคม 
 2.บุคลากรและนักศึกษา มีผลงานเด่น ได้รับรางวัล ทั้งระดับภาค จังหวัด และระดับชาติ  
อย่างต่อเนื่อง 
 3.บริการวิชาการ แก่ชุมชน สังคม สามารถสร้างประโยชน์ให้หน่วยงาน สถานประกอบการภาครัฐ
และเอกชน เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ นักศึกษาในสถานศึกษา และสร้างรายได้ระหว่าง
เรียนให้แก่นักศึกษา 
3.จุดที่ควรพัฒนา 
 1 .ส่งเสริมผลงานวิจัยที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือบริการ
วิชาการให้เกิดประโยชน์ แก่ชุมชน สังคม ให้มากข้ึน 
         2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net) 
4. ข้อเสนอะแนะ 
 1 .ควรมีมาตรการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร น าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ
ต่อยอดต่อไป 
 2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา บริการวิชาการให้แก่ ชุมชน สังคม มากข้ึน 
5. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
 1. เตรียมแนวทางการพัฒนามุ่งสู่การประเมินคุณภาพระดับชาติ 
 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี 
 3. ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ น าความรู้ความช านาญไปต่อยอด เพ่ือก่อให้เกิดอาชีพและ
รายได้ สร้างความโดดเด่นให้แก่วิทยาลัย 
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 4. สนับสนุนส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประกวดกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้อาจารย์
ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 5. จัดท าโครงการคุรุทายาท เพ่ือจูงใจให้บุคลากรรักสถาบันตนเอง อยู่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง และแก้ปัญหาการลาออกของบุคลากร ระหว่างปีการศึกษา ท าให้การด าเนินงานของวิทยาลัยเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ได้มุ่งเน้นระบบการดูแลนักเรียนที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษา  ครู 
อาจารย์ ให้การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนประดุจลุกหลานของตนเอง ตามนโยบายของผู้รับใบอนุญาต ที่ว่า "ลูกใคร
ไม่ส าคัญ  ลูกศิษย์ฉันส าคัญกว่า” มีการติดตามการมาเรียน  และประสานของกับผู้ปกครอง   ส่วนระบบการ
เรียนได้ให้ความส าคัญต่อการเรียน แบบ Active Learning  ที่มุ่งเน้น กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป ท าให้เกิด ศักยภาพ ที่สามารถออกฝึก
ประสบการณ์และท างาน ในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขบวนการเรียนการสอน ของวิทยาลัย ได้ อธิบายถึง การน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งจะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% การเรียนการสอน ให้กับผู้ปกครอง ให้ทราบนโยบายของวิทยาลัย ที่
มุ่งเน้น การปฎิบัติมากกว่าทางทฤษฎีร่วมไปถึงการประสานกับทางสถานประกอบการเพ่ือปรับวิธีการสอน 
รายวิชา ร่วมถึงพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเน้นให้นักศึกษาหรือบุตร -หลานของผู้ปกครองท างานได้จริงในสถาน
ประกอบการ เกิดความเชื่อมั่นในการรับนักศึกษา เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนสามารถสร้างแรง
บัลดาลใจ และชี้ช่องทางในการประกอบอาชีพใน อนาคตให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง โดยวิทยาลัยได้สอน
การใช้เครื่องมือในขั้นพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษและโปรแกรมเฉพาะ ที่นักเรียนสามารถเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ  นอกจากนี้แล้วยังมีระบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ที่ดีในการท างาน
และการอยู่ร่วมในสังคม พัฒนาทักษะการด ารงชีวิต น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ได้มีการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสนองตามเปูาประสงค์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 
 1.ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีและ
ใกล้เคียง 
 2.การเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
 3.มีการส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรม  โดยมีการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
กับสถานศึกษา  สถานประกอบการ 
 4.ปรับภาพลักษณ์ อาชีวศึกษา  จัดกิจกรรม จิตอาสา  พัฒนาสังคม 
 5.โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ  มาสอนให้ความรู้ในทุกสาขาวิชา 
 6.จัดสอนเสริมภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา 
 7.ส่งเสริมการท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
1.1 ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
 ปลานิล เป็นปลาน้ าจืดที่จัดอยู่ในวงศ์ปลาหมอสี ซึ่งชนิดปลาที่อยู่ในกลุ่มปลานิล (Tilapia) มีอยู่ 70 
ชนิด มีแหล่งก าเนิดในแถบบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา อาทิ ประเทศซูดาน และยู -
กันดา  ไปจนถึงเอเชียตะวันออกกลาง อาทิ อิสราเอล จอร์แดน และซีเรีย "ปลานิล" ตามชื่อต้นในภาษาอังกฤษ
และค าว่า "นิล" ยังมีความหมายถึงสีด าที่เป็นลายปรากฏอยู่บนล าตัวของปลา กระทั่งในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 
2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลูกปลา
นิลให้แก่กรมประมง เพ่ือน าไปเพาะเลี้ยง แล้วแจกจ่ายให้กับพสกนิกรเพ่ือน าไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อีกทั้ง
ปลานิลยังเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง หาซื้อ-ง่าย และมีราคาถูก 
 ในปัจจุบันประชากรในเขตจังหวัดปทุมธานี นิยมบริโภคปลานิลเป็นจ านวนมาก ปลานิลเป็นปลาที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจและเป็นปลาน้ าจืดที่มีผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยท า ให้เกษตรกรใน
จังหวัดปทุมธานีเริ่มให้ความส าคัญต่อการเลี้ยงปลานิล ซึ่งการเลี้ยงปลาเพ่ืองานธุรกิจขนาดกลางหรือขนาด
ใหญ่ การดูแลรักษา รวมทั้งการให้อาหารแก่ปลา นับเป็นปัจจัยหนึ่งในการท าธุรกิจสัตว์เลี้ยงเพ่ือในการ -
จ าหน่ายและการส่งออก  
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้ท าการคิดค้น ทดลอง ประดิษฐ์ เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีต้นทุนในการประดิษฐ์ราคาถูก ท าจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลสามารถ 
ประดิษฐ์ขึ้นใช้เองได้ ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ประหยัดแรงงานคน ลดระยะเวลาการท างาน ที่
ส าคัญควบคุมปริมาณอาหารให้ถูกต้องตามความต้องการของช่วงอายุปลา  และได้อุปกรณ์ในการให้อาหาร
ปลาที่ใช้พลังงานสะอาด มีประสิทธิภาพสูง 
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

1.2.1 เพ่ือสร้างเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาหลักการท างานของเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

1.3 สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
 เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถให้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 ตัวแปรที่ท าการศึกษา  

1.4.1 ตัวแปรต้น  เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
1.4.2 ตัวแปรตาม การให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         ได้เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานได้อย่างครบวงจร 
สรุป และอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
5.1 สรุปผลการทดลอง  
      การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 ผลการทดลองจาก กราฟแสดงการเปรียบเทียบพลังงานไฟฟูาจากแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ในเครื่องให้อาหาร
ปลาแบบอัตโนมัติฯ พบว่า  
 แรงดันที่แผงโซล่าเซลล์ (V) มีค่าเฉลี่ยมากสุดอยู่ที่ 18.96 V เวลา 15.00 น. มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดอยู่ที่
13.83 V เวลา 7.00 น.  
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 กระแสที่แผงโซล่าเซลล์ (A) มีค่าเฉลี่ยมากสุดอยู่ที่ 0.4 A เวลา 10.30 น. และ 11.00 น. มีค่าเฉลี่ยน้อย
สุดอยู่ที่ 0.1 A เวลา 7.00 น. 
 แรงดันที่แบตเตอรี่ (V) มีค่าเฉลี่ยมากสุดอยู่ที่ 13.73 V เวลา 15.00 น. มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดอยู่ที่ 12.3 V 
เวลา 7.00 น. 
 กระแสไฟในวงจร (A) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันทุกช่วงเวลา คือ  0.08 A  
 กระแสที่มอเตอร์ (A) มีค่าเฉลี่ยมากสุดอยู่ที่ 0.15 A เวลา 8.00 น. 11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น.
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดอยู่ที่ 0 A เวลา 7.00 น. 7.30 น. 8.30 น. 9.00 น. 9.30 น. 10.00 น. 10.30 น. 11.30 น. 
12.00 น. 12.30 น. 13.00 น. 13.30 น. 14.30 น. 15.00 น. 15.30 น. 16.00 น. และ 16.30 น. 
 ผลการทดลองจาก กราฟแสดงการเปรียบเทียบก าลังงานไฟฟูาของแผงโซล่าเซลล์กับเครื่องให้อาหารปลา
แบบอัตโนมัติฯ พบว่า  
 ก าลังงานแผงโซล่าเซลล์ (W) มีค่าเฉลี่ยมากสุดอยู่ที่ 7.18 W เวลา 10.30 น. และ 11.00 น. มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุดอยู่ท่ี 1.38 W เวลา 7.00 น.  
 ก าลังงานของเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติฯ (W) มีค่าเฉลี่ยมากสุดอยู่ที่ 3.05 W เวลา 14.00 น. 
และ 11.00 น. มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดอยู่ที่ 0.98 W เวลา 7.00 น.  
  การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 ผลการทดลองกราฟ การทดสอบเปรียบเทียบระหว่างปริมาณอาหารที่ออกจากเครื่องฯ (กรัม) ต่อเวลา 
1 นาที ของเม็ดอาหารทั้ง 3 ลักษณะ พบว่า ลักษณะอาหารที่มีปริมาณอาหารออกจากเครื่องฯ มากที่สุดคือ 
อาหารเม็ดเล็ก 200 กรัม รองลงมาคืออาหารเม็ดขนาดกลาง 190 กรัม และอาหารเม็ดขนาดใหญ่ 160 กรัม 
   ผลการน าเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไปทดลองใช้จริง 
 ผลการทดลองกราฟฯ พบว่า การเปรียบเทียบการให้อาหารปลามีความตรงตามเวลา และมีความ
แม่นย าในการให้อาหารปลานิล มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการให้อาหารปลา 4 มื้อ/วัน (กรัม) โดยใช้เวลา 20 
นาที/วัน มีความถ่ีการให้อาหารช่วงละ 5 นาที/มื้อ  มื้อละ 1,000 กรัม รวม 4,000 กรัม/วัน 
5.2 สรุป 
  ตอนที่ 1 การสร้างเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 พบว่า เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ
ท างานของเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ ซึ่งจะตั้งเวลาให้เครื่องท างานตามช่วงเวลาที่ก าหนด พอถึงเวลาที่ก าหนด 
มอเตอร์จะหมุนให้สปริงหมุนเกลี่ยอาหารออกทางท่อปล่อยอาหาร  
 ตอนที่ 2 การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 พบว่า จากการทดลองใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ผลออกมาพบว่าพลังงานที่จ่ายออกมาในแต่ละวันเพียงพอกับ
การเก็บประจุของแบตเตอรี่ ในช่วงเวลาไม่มีแสงอาทิตย์  พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในตอนกลางวันสามารถจ่าย
พลังงานให้กับโหลดได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในใช้งาน และสามารถใช้งานได้จริงตลอดระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ซึ่งดูได้จากผลการทดสอบ พลังงานไฟฟูาที่ใช้ในเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 พบว่า เมื่อน าไปทดสอบใช้งานจริง เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีความ
แม่นย า และมีความตรงตามเวลาในการให้อาหารปลา ซึ่งดูได้จากผลการทดสอบ การเปรียบเทียบการให้
อาหารปลามีความตรงตามเวลา และมีความแม่นย าในการให้อาหารปลานิล มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการให้
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อาหารปลา 4 มื้อ/วัน (กรัม) โดยใช้เวลา 20 นาที/วัน มีความถี่การให้อาหารแบ่งเป็นช่วงๆ ละ 5 นาที/มื้อ  
มื้อละ 1,000 กรัม รวมปริมาณอาหารที่ปลาได้รับ 4,000 กรัม/วัน  
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.3.1 ลดแรงงาน และลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงานคน 
 5.3.2 ประหยัดเวลา สามารถน าเวลาที่ให้อาหารปลาไปท าอย่างอ่ืนได้ 
5.4  รางวัลที่ได้รับ 
 5.4.1 รางวัลชนะเลิศอันดับ หนึ่ง ส่วน อศจ  ณ.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
 5.4.2  รางวัลชนะเลิศอันดับ หนึ่ง ส่วน อศจ  ณ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
 5.4.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ สอง   ระดับชาติ  ณ.เมืองทองธานี 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปควบคุม 
 5.4.2 ควรมีการศึกษาและน าชิ้นงานนี้ไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาต่อไปได้อีก 
บรรณานุกรม 
เกรียงศักดิ์ โตสุขและคณะ. การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบท การประชุม วิชาการเครือข่าย 
 วิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, 27-29 มีนาคม 2556, โรงแรมหัวหิน 
 แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หน้า 457-460, 2556. 
กองบรรณาธิการหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์. (2553). แบตเตอรี่และเครื่องชาร์ตไฟ. กรุงเทพฯ :  
       ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง. 2553. การเพาะเลี้ยงปลานิล. โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์  
       การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, กรุงเทพ. 32 หน้า.  
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด กรมประมง. 2558. การลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล. 8 หน้า.  
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

2.1 ข้อมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 130  หมู่ที่ 4 ถนน ติวานนท์  ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์ 12000 
  โทรศัพท์ 02-979-6720  โทรสาร 02-979-6721 
  E-mail p.tech.phathum@gmail.com         Website www.P-tech.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา  สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิ
ชีพ  (ปวช.)  
     - แผนกช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์  และสาขาวิชาช่างไฟฟูา 
     - พาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการขาย 
พ้ืนที่โดยรอบวิทยาลัย เนื้อที่  31  ไร่  1  งาน  36  ตารางวา  พร้อมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล.  3  ชั้น 
อาคารฝึกงาน และโรงอาหาร 
ปีพ.ศ. 2530    กิจการได้เจริญก้าวหน้าขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้มีการสร้างอาคาร คสล.4 ชั้น 1  อาคาร   
ปีพ.ศ. 2539   เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 4 ห้อง รวมความจุของนักศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ถึง ปวส.จ านวน 
2,730 คน และเปิดรอบบ่ายเพ่ิมขึ้นอีก 1 รอบ  เปิดสอนในระดับ ปวช. ถึง ปวส. จ านวน 29 ห้องเรียน ความ
จุของนักศึกษา 1,095 คน รวมความจุนักศึกษาทั้งวิทยาลัย  3,825 คน 
ปีพ.ศ. 2540 จังหวัดปทุมธานีมีความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นวิทยาลัยจึงขยาย
หลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงขยายอาคารเรียนขึ้นอีก 1 อาคารเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น 
ขนาด 30 ห้องเรียน  และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมขึ้น  ซึ่งได้รับ   พระมหากรุณา
โปรดเกล้าพระราชทานนามว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นเกียรติแก่ผู้บริหาร  
คณะคร ู นักเรียน  นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีสืบไป 
 ปีพ.ศ. 2542 แต่งตั้งนายวันเดิม  มีความดี  ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่ต่อจาก ดร.ชนากานต์  ยืนยง 
 ปีพ.ศ. 2547 ผู้รับใบอนุญาตขออนุญาตปรับลดพ้ืนที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีลง  26 ไร่ 2 
งาน 53 ตารางวา เพ่ือโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยปทุมธานี  และในปีเดียวกันนี้ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมธานีได้เช่าที่ดินจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีจ านวน 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา 
 ปี พ.ศ. 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้โอนกิจการเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2554  จึงได้แต่งตั้ง  นายวันเดิม  มีความดี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี  
 ปี พ.ศ. 2556  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้แต่งตั้ง  นายจตุรงค์  เพชรสงคราม  ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  และปัจจุบันได้
เปิดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  แผนกพาณิชยการ  สาขาธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  แผนกบริหารธุรกิจ  สาขาการประชาสัมพันธ์  เพ่ิมขึ้นอีก 1 สาขา 
และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ดังนี้ 
1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
          1.1  สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
      -  สาขาวิชาช่างยนต์ 
      -  สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
      -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
          1.2  สายวิชาบริหารธุรกิจ 
      -  สาขาวิชาการบัญชี 
      -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
      -   สาขาการประชาสัมพันธ์ 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
          2.1  สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
      -  สาขาวิชาช่างยนต์  - เทคนิคยานยนต์ 
      -  สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
      -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
         2.2  สายวิชาบริหารธุรกิจ 
      -  สาขาวิชาการบัญชี 
      -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ขอมูลงานอาคารสถานที่  
1.  อาคาร จ านวน  11  หลัง  แบงเปน  
          (1.1)  อาคารอ านวยการ  คสล.                        3 ชัน้  1   หลัง                   
      (1.2)  อาคารเรียน  คสล.                               4 ชั้น  1   หลัง  
      (1.3)  อาคารเรียน  คสล.                               5 ชั้น  1 หลัง 
                  (1.4)  อาคารหอประชุม  คสล.                         2  ชั้น 1 หลัง 
      (1.5)  อาคารโรงฝึกงาน  คสล.                         1 ชัน้ 4 หลัง 
      (1.6)  อาคารกิจการนักศึกษา  คสล.                  1 ชั้น 1 หลัง 
                  (1.7)  อาคารประกอบ ( โรงอาหาร )                  1 ชั้น 2 หลัง 
 
 1.1 อาคารอ านวยการ 3  ชั้น อาคารอนันตชัย (อาคาร1) ขนาด 12 ห้องเรียน 2 ห้องน้ า 1 ห้อง
เก็บของ สร้างปี 2526   เปนอาคารเสริมเหล็ก  3  ชั้นขนาดพ้ืนที่  1,440  ตารางเมตร (อาคารอ านวยการ 
แบบ กช. 50-01)   เสาคอนกรีต  ฝาผนังอิฐมอญฉาบปูน  พ้ืนคอนกรีตปูกระเบื้อง  หลังคาปูน มีดาดฟูา  เป็น
อาคารอ านวยการ  และห้องประชุม   ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ติดเครื่องปรับอากกาศทุกห้อง 
 1.2  อาคารเรียน คสล.  4  ชั้น  อาคารรังสรรค์ (อาคาร 2) ขนาด 24  ห้องเรียน 4 ห้องน้ า 4 ห้อง
เก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีต ฝาผนังอิฐมอญฉาบปูนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้อง หลังคา
ปูนมีดาดฟูา  เป็นห้องเรียนและห้องปฎิบัติงานติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง 
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 1.3  อาคารเรียน คสล. 5 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 3) ขนาด 30 ห้องเรียน 10 ห้องน้ า 8 
ห้องเก็บของ อาคารคอนกรีตเสริมเหล้ก เสาคอนกรีต ฝาผนังอิฐมอญฉาบปูน หลังคามุงกระเบื้อง เป็นอาคาร
เรียน  ห้องสมุด  ห้องพยาบาล ธนาคารวิทยาลัย  ห้องคลินิกคุณธรรม  พิมพ์ดีด  ติดเครื่องปรับอากกาศทุก
ห้อง 
 1.4 อาคารหอประชุม คสล. 2 ชั้น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้นบนเป็นหอประชุมใหญ่ ชั้นล่าง
เป็นโรงฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐาน 
 1.5 อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น  4 หลัง เป็นโรงฝึกงานช่างยนต์ 2 หลัง  โรงฝึกงานช่างไฟฟูา 1 หลัง 
โรงฝึกงานเชื่อม 1 หลัง 
 1.6 อาคารกิจการนักศึกษา  เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก  ติดเครื่องปรับอากาศ 
 1.7 อาคารประกอบ 1 ชั้น  2 หลัง  เป็นอาคารประกอบอาหาร 1 หลัง  อาคารโรงรับประทาน
อาหาร 1 หลัง  
2. ระบบประปา เป็นระบบน้ าบาดาล  เจาะบ่อใหม่ ปี 2560  ถังทรงรูปเห็ด ปี 2526  
3.ระบบไฟฟาเขาวิทยาลัย  หม้อแปลง หน้าอาคาร 2 คุมอาคาร 2 และโรงฝึกงานช่างยนต์ และหม้อแปลงข้าง
หอประชุม คุมอาคารหอประชุม โรงอาหาร  อาคาร 1 และอาคาร 3  
4. เสาธงสูง  25 เมตร  1  ตน    
5. สนามฟุตบอล  1  สนาม   
6. สนามกีฬาอเนกประสงค์ หลังคาโดม  สร้างตุลาคม 2560  สนามฟุตซอล  สนามวอลเล่ย์บอล     สนาม
บาสเกตบอล และสนามเซปักตะกร้อ 
   
การจัดการศึกษา 
1. การเรียนการสอน 
 1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก าหนดและ 
น าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และ 
ประสบการณ์ได ้
 1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย 
รูปแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขต 
ส าคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะไปสู่ 
บริบทใหม่ สามารถให้ด าแนะน่า แก้ปัญหาเฉพาะด้าน  และรับผิดขอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีส่วนร่วมใน 
คณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย 
ที่เหมาะสมในการท างาน 
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเปีน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี ภาค เรียน
ละ 18 สัปดาห์ โดยมิเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบัน  
อาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ได้อีกตามที่เห็นสมควร 
 2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่า 
สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมงโดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาท ี
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3. หน่วยกิต 
ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ดังนี้ 
 3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
 3.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
4. โครงสร้าง 
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
  4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
  4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
  4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
  4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
  4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4.4กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตฃองแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในโครงสร้างของ แต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องก าหนดรหัสวิชาจ านวน 
หน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนตามที่ก าหนดไวิในหลักสูตร 
5. การแก้ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ ภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติ เบื้องต้นใน 
สถานศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ 
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สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศการท างานร่วมกัน 
ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนท าได้ คิดเป็นและเกิด 
การใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดย 
การจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในรูปของ 
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 
320 ชั่วโมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ต้องการเพ่ิมพูน 
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ สามารถน่ารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือ 
ฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานชองรัฐ โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ 
วิชาชีพได้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
 5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก สิ่งที่ได้
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า 
การวางแผน การก าหนดชั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินการ การประเมินผลและการจัดท ารายงาน ซึ่งอาจ
ท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ฃึ้นอยู่กับลักษณะชองโครงการนั้น ๆ โดยการจัดท าโครงการ ดังกล่าว ต้อง
ด าเนินการ ดังนั้น 
 6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ 
สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจ านวน 4 หน่วยกิตใช้เวลา ไม่
น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว 
หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
 6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเซ่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
7. การศึกษาระบบทวิภาค ี
 เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐ โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐเพ่ื อให้ 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สามารถเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามจุดหมาย
ของ หลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยน ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปก าหนด 
รายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดท าแผนฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ 
สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้อาจน ารายวิชาอ่ืนใน
หมวดวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
8. การเข้าเรียน 
 ผู้เข้าเรียนต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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9. การประเมินผลการเรียน 
เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด การศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย การ 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การท างาน ปลูกฝังจิตส านึกและ 
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมิ นผล และ 
ปรับปรุงการท างาน ทั้งนี้ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกับกิจกรรมที่สถานประกอบการ 
จัดขึ้น 
 10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัด การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
11. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 11.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก 
เสรีตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 11.2 ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างชองหลักสูตร 
 11.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 11.4 เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 
12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
 12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมใน 
แต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรื อลักษะบูรณาการใดๆ ก็ได้โดย 
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา 
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาลังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจัดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด 
ชองรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้โดย 
พิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถาน 
ประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อ 
ทั้งนี้ การก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
13. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
 13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญชองหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน 
การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 13.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ 
ด าเนินการได้โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
14. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
 14.1 คุณภาพชองผู้ส าเร็จการศึกษา 
 14.2 การบริหารหลักสูตร 
 14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 14.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
 
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
1.   การเรียนการสอน 
 1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก าหนดและ
น าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามมารถเทียบโอนผลกาเรียน และของเทียบความรู้ 
และประสบการณ์ได้ 
 1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบ   เพ่ือให้ผู้เรียนสามมารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผน
แก้ปัญญาและจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่ง
ใหม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อ่ืนมี
ส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน 
2.  การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติส าหรับผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
ส่วนผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เข้าเรียนเท่าส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปีการศึกษา 
 2.2  การจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบ
ทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 
         2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท าการสอน 
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วันๆละ ไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาท ี
3. หน่วยกิต 
 ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ระหว่าง 83-90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
 3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถนประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 320
ชั่วโมงเท่ากับ 4 หน่วยกิต 
 3.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
4. โครงสร้าง 
 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
  4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
   1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
   2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
   2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
  4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
  4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของแต่
ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามสมตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องก าหนดรหัสวิชาจ านวน
หน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันกั บ
ภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เ พ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศการ
ท างานร่วมกันส่งเสริมการฝึกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนคิดได้ ท าเป็น และ
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เกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ
โดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในรูปของการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยากร รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้น ารายวิชาในหนวดวิชาทักษะวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้โดยใช้เวลาร่วมกับการ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
 5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะ
ศึกษาค้นคว้า การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน การประเมินผลและการจัดท า
รายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้นๆโดยการจัดท าโครงการ
ดังกล่าวต้องด าเนินการดังนี้ 
 6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในภาค
เรียนที่ 3 และหรือภาคภาคเรียนที่ 4 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว 
หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
 6.2 การตัดสินค้าผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
7. การศึกษาระบบทวิภาค ี
 การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสถาบัน และการเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสมมารถด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตรง
ความต้องการของผู้ใช้ตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องน ารายวิชาทวิภาคีใน
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมก าหนดรายละเอียนของรายวิชาได้แก่ จุกประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพร้อมจัดท าแผนฝึกอาชีพ การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชาทั้งนี้อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาวิภาคีให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด และ
ให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
8. การเข้าเรียน 
 ผู้เข้าเรียนต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติ ดังนี้ 
 8.1 พ้ืนความรู้ 
  ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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 ผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพให้
ครบตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 การเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในหลักสูตร สาขาวิชาและ
การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
 8.2 คุณสมบัติ 
 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
9. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ.
2558 
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การท างาน ปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผลและ
ปรับปรุงการท างาน ทั้งนี้ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด
ขึ้น 
 10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 
2558  
11. การจัดแผนการเรียน 
 การจัดท าแผนการเรียน เป็นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะด าเนินการสอนในแต่
ละภาคเรียน โดยจัดอัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ 
40:60  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 11.1  จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยค านึงถึงรายวิชาที่ต้องเรียนตามล าดับก่อน-หลัง ความง่าย-
ยากของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกันเพื่อเรียนเปลี่ยนงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน 
 11.2 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาเลือกและวิชาเสรี ตามความถนัด ความสนใจเพ่ือสนับสนุน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
 11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการน ารายวิชาไปเรียนและไปฝึกในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ
ให้ประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพ่ือพิจารณาก าหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการแหล่งวิทยาการนั้นๆ 
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  11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 หรือ 4 ครั้ง
เดียว จ านวน 4 หน่วยกิต หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 
4 รวม 4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 
 11.5 กิจกรรมหลักสูตร ให้ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ในแต่ละภาคเรียน โดยนักศึกษาต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 11.6 จ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติส าหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาค
ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน 
35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
12. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 12.1 ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวกวิชาเลือกเสรี ครบถ้วยตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการ
เรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
 12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 12.3 ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนด 
13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
 13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมใน
แต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ได้โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสั ดส่วนที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะ
วิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจน
ความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้
ตามความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อ 
 ทั้งนี้ การก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและอนุมัติหลักสูตร 
 14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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 14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถ
ด าเนินการได้โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
 15.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 15.2 การบริหารหลักสูตร 
 15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 15.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้มีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
  สภาพชุมชน 
  วทิยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  ใกล้สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดย
มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  ในการร่วมมือจัดกิจกรรมต่าง ๆ  บริเวณใกล้เคียงก็จะมีตลาดพูนทรัพย์แหล่ง
ขายอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ   
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้กับอ าเภอเมืองใกล้สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จึงท าให้สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี แต่เมื่อ ปี 2554 ที่เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่จึงท าให้เศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนตัว 
ประชาชนในชุมชนจึงอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพง 
 โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครอง ของนักเรียน / นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีมีวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย  และระดับอ่ืนๆ  อาชีพของผู้ปกครองท างานบริษัทหรือท างานโรงงานเป็น
ส่วนใหญ่   เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี  ไม่เกิน 150,000 / ปี 
ประวัติสถานศึกษา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา  สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิ
ชีพ  (ปวช.)  
- แผนกช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์  และสาขาวิชาช่างไฟฟูา 
- พาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการขาย 
พ้ืนที่โดยรอบวิทยาลัย 
เนื้อที่  31  ไร่  1  งาน  36  ตารางวา  พร้อม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล.  3  ชั้น  อาคารฝึกงาน และ
โรงอาหาร 
ปี  พ.ศ.  2530 กิจการได้เจริญก้าวหน้าขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้มีการสร้างอาคาร คสล.4 ชั้น   1   อาคาร   
ปี  พ.ศ.  2539   เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 4 ห้อง รวมความจุของนักศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ถึง ปวส.จ านวน 
2,730 คน และเปิดรอบบ่ายเพ่ิมขึ้นอีก 1 รอบ  เปิดสอนในระดับ ปวช. ถึง ปวส. จ านวน 29 ห้องเรียน ความ
จุของนักศึกษา 1,095 คน รวมความจุนักศึกษาทั้งวิทยาลัย  3,825 คน 
           ปี  พ.ศ.  2540 จังหวัดปทุมธานีมีความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นวิทยาลัยจึง    
ขยายหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงขยายอาคารเรียนขึ้นอีก 1 อาคารเป็นอาคารเรียน 
5 ชั้น ขนาด 30 ห้องเรียน  และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมขึ้น  ซึ่งได้รับ   พระมหา
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กรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นเกียรติแก่ผู้บริหาร  
คณะคร ู นักเรียน  นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีสืบไป 
ปี  พ.ศ.  2542 แต่งตั้งนายวันเดิม  มีความดี  ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่ต่อจาก  
ดร.ชนากานต์  ยืนยง 
ปี  พ.ศ.  2547 ผู้รับใบอนุญาตขออนุญาตปรับลดพ้ืนที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีลง  26 ไร่ 2 
งาน 53 ตารางวา เพ่ือโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยปทุมธานี  และในปีเดียวกันนี้ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมธานีได้เช่าที่ดินจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีจ านวน 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา 
ปี  พ.ศ.  2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้โอนกิจการเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่   14  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2554  จึงได้แต่งตั้ง  นายวันเดิม  มีความดี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  และปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)  แผนกพาณิชยการ  สาขาธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกบริหารธุรกิจ  สาขาการประชาสัมพันธ์  เพ่ิมขึ้นอีก 1 สาขา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้เปิด
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ดังนี้ 
1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
     1.1  สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
  -  สาขาวิชาช่างยนต์ 
  -  สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
  -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     1.2  สายวิชาบริหารธุรกิจ 
  -  สาขาวิชาการบัญชี 
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  -   สาขาการประชาสัมพันธ์ 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
      2.1  สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
  -  สาขาวิชาช่างยนต์  - เทคนิคยานยนต์ 
  -  สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
  -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
    2.2  สายวิชาบริหารธุรกิจ 
  -  สาขาวิชาการบัญชี 
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -  สาขาการประชาสัมพันธ์ 
สภาพเศรษฐกิจ 
  จังหวัดปทุมธานีมีประชากรรวม 703,426 คน (ปี 2546) มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 461 
คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งสูงกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรทั้งประเทศ (123 คนต่อตารางกิโลเมตร) มี
จ านวนครัวเรือน 324,932 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 คนต่อครัวเรือน ซึ่ง 
ต่ ากว่าอัตราเฉลี่ยของประชากรต่อครัวเรือนทั้งประเทศ (3.53 คนต่อครัวเรือน) และจากการคาดการณ์จ านวน
ประชากรในอนาคต 5, 10 และ 20 ปี พบว่าในปี 2551, 2556 และ 2566 จะมีประชากรรวมทั้งสิ้น 790,216 
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คน 877,006 คน และ 1,050,586 คน ตามล าดับ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรร้อยละ 2.81 ซึ่ง
สูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตของประชากรในระดับประเทศ (ร้อยละ 0.73)  
 ส าหรับสภาพเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดปทุมธานีในปี 2546 สรุปได้ว่า จังหวัดปทุมธานีมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ากับ 116,068 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากภาคนอกการเกษตร 112,696 
ล้านบาท โดยเฉพาะสาขาการผลิตอุตสาหกรรม 77,248 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 192,803 
บาทต่อปี (16,066 บาทต่อเดือน) โดยมีเส้นความยากจนระดับจังหวัดใกล้เคียงกับระดับประเทศ (882 บาทต่อ
คนต่อเดือน) คือ 994 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนการจ้างงานในพ้ืนที่ พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีก าลังแรงงานรวม 
310,672 คน โดยเป็นผู้ว่างงานจ านวน 8,302 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 2.7 ซึ่งสูงกว่าอัตราการ
ว่างงานทั้งประเทศ  (ร้อยละ 2.60) และการสาธารณสุข มีอัตราส่วนระหว่างแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 
1:2,900 ซึ่งดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดทางสังคมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8 ที่ก าหนดให้มีอัตราส่วนระหว่างแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1 : 3,300 
สภาพสังคม 
1. สถานภาพในครัวเรือน และสถานภาพในชุมชน 
 สถานภาพในครัวเรือนนั้นพบว่าร้อยละ 48.8 มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นหัวหน้าครัวเรือนรองลง
ไป ได้แก่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นคู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน คือร้อยละ 27.7 สถานภาพในชุมชนนั้น
พบว่าเกือบทั้งหมด มีสถานภาพเป็นลูกบ้าน  รองลงไปได้แก่มีสถานภาพเป็นก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วย 
ผู้ใหญ่บ้าน  
2. ระดับการศึกษา 
 ระดับการศึกษาพบส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น  รองลงไป ได้แก่ 
ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
3. การนับถือศาสนา  
 พบว่า เกือบทั้งหมด หรือร้อยละ 99.1 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลืออีกร้อยละ 0.9 นับถือศาสนา
อิสลาม    
4. สถานภาพสมรสและจ านวนบุตรที่เกิดรอด 
 สถานภาพสมรสปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 เป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังอยู่กินกับคู่สมรส  
รองลงมาเป็นโสดหรือยังไม่ได้สมรส คือร้อยละ 24 มีบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยเท่ากับ  2.4 คน หรืออยู่ในช่วง 1 - 
2 คนมากที่สุด คือ รองลงมาได้แก่มีจ านวนบุตรเกิดรอดในช่วง 3 - 4 คน  
5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนนั้นมีตั้งแต่ 2 - 11 คน พบว่ามีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนโดยอยู่ในช่วง 
3 - 4 คนสูงที่สุด คือร้อยละ 43.9  รองลงไปได้แก่ช่วง 5 - 6 คน คือร้อยละ 28.7   
6. การตั้งถ่ินฐานและระยะเวลาการอยู่อาศัย 
 การตั้งถ่ินฐานและระยะเวลาการอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาหรือเกิดในหมู่บ้านที่ศึกษาใน
จ านวนที่ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ย้ายมาจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในภาคกลาง คือร้อยละ 19.5  รองลงไป ได้แก่ ย้ายมาจาก
หมู่บ้าน   ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเวลาการอยู่อาศัยเฉลี่ยเท่ากับ   8.1 ปี สาเหตุเพราะย้าย
ตามครอบครัวหรือแต่งงาน  
7. ลักษณะของอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน   
 ลักษณะของอาคารบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง รอง
ลงไปเป็นบ้าน 2 ชั้นสร้างด้วยอิฐและท่ีเป็นห้องแถว  



20 
 

8. ความต้องการย้ายถิ่นในอนาคตและสถานที่ท่ีคิดจะย้ายไปอยู่  
ความต้องการย้ายถิ่นในอนาคตพบว่า ร้อยละ 93.3 ไม่ต้องการย้ายถิ่นไปที่ใด ๆ อีกในจ านวนที่คิดอยากจะย้าย
นั้นให้เหตุผลของความต้องการย้ายถิ่นออกว่าเป็นเพราะด้านการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่  
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 209 0 0 209 
ปวช.2 290 0 0 290 
ปวช.3 419 0 0 419 
รวม ปวช. 918 0 0 918 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 302 0 302 
ปวส.2 552 0 552 

รวม ปวส. 854 0 854 
   
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 334 122 36.53 
ปวส.2 282 180 63.83 
รวม 616 302 49.03 
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ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 236 48 20.34 
ปวส.2 277 113 40.79 
รวม 513 161 31.38 

   
ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

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

6 6 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

23 16 23 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 0 0 0 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 0 0 0 
เจ้าหน้าที่ 7 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

6 - - 

รวม ครู 23 16 23 
รวมทั้งสิ้น 42 16 23 
   
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 2 2 4 
พาณิชยกรรม 3 3 6 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 5 5 10 
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  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 4 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 3 
อาคารอ่ืน ๆ 0 
รวมทั้งสิ้น 11 
  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 11403429.00 
งบด าเนินงาน 8479745.83 
งบลงทุน 829600.00 
งบเงินอุดหนุน 14322702.95 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 
รวมทั้งสิ้น 35035477.78 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  “ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสังคม” 
  อัตลักษณ์ 
  “อ่อนน้อม ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง” 
  เอกลักษณ์ 
  ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น าจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลย ี

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  “วิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมมีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
และมีจิตอาสาพัฒนาสังคม” 
  พันธกิจ 
 1. ผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ทักษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและสังคม 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก 
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูและ
ผู้เรียน 
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  เปูาประสงค ์
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ 

๑. จัดให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

๒. ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 

๓. เสริมสร้างให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๔. ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสม 
๕.  ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
๖. จัดให้มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
๗. ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการท างาน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ 
๘. สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึง

พอใจ 
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๑. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 

๓. จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
๔. จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา 

สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
๕. จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖. พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๗. ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี

อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ อนุรักษ์ความเป็นไทย 

๑. จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
๑. จัดบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ

การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่

ก าหนด 
สนับสนุนให้มีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย 
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๑. สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๒. จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๓. จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ในการผสมผสานความร่วมมือของ บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

๕. จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๖. จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง เหมาะสม 
 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการครอบคลุมและเพ่ือเป็นการ
กระจายงานในการบริหารและการจัดการของวิทยาลัย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และสภาพความส าเร็จของงาน
ไว้ดังนี้ 
๔.การจัดการเรียนการสอน 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
 - แผนกช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์  และสาขาวิชาช่างไฟฟูา 
 - พาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการขาย 
๑.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ๑.๑  สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
   -  สาขาวิชาช่างยนต์ 
   -  สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
   -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๑.๒  สายวิชาบริหารธุรกิจ 
   -  สาขาวิชาการบัญชี 
   -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   -   สาขาการประชาสัมพันธ์ 
๒.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
       ๒.๑  สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
   -  สาขาวิชาช่างยนต์  - เทคนิคยานยนต์ 
   -  สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
   -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
      ๒.๒  สายวิชาบริหารธุรกิจ 
   -  สาขาวิชาการบัญชี 
   -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   -  สาขาการประชาสัมพันธ์ 
  ยุทธศาสตร์ 



25 
 

  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ 
 1.1. จัดอบรมครูให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 1.2. จัดอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความรู้
นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 
 1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตได้ 
 1.4  ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.5 ปรับระบบบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
2.พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 2.1 จัดตลาดนัดแรงงานให้หลากหลาย 
 2.2 จัดอบรมผู้สอนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.3 ปลูกจิตส านึกผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันพัฒนาห้องเรียนและโรงฝึกงานสะอาดน่าเรียน 
 2.4 ปรับระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 
 2.5พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
 2.6 ส่ง เสริมให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3.การจัดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
 3.1 ปรับระบบบริการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
 3.2 ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 
 3.3 ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 4.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาชีพต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือบริการวิชาชีพต่อชุมชนอย่างเป็นระบบ 
5.สนับสนุนให้มีการจัดการด้านนวัตกรรมและการวิจัย 
 5.1 พัฒนาผู้สอนและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามรถในการสื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน 
และงานวิจัย 
 5.2 จัดอบรมครูเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 5.3  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน และงานวิจัย 
 5.4 เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน และงานวิจัย ต่อสาธารณชน 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ 
 6.1. มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 
 6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารวิทยาลัยโดยมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
กลยุทธ์ 

1.ผลการจัดการศึกษาของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านคุณธรรม 



26 
 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
5. ส่งเสริมการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษากับบุคคล และองค์กรต่าง ๆ 
8. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้บริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค บรืษัท เดอะไมเนอร์ ฟููด กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 4 รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ โครงการกองทุนการศึกษา 

   
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
หน่วยงานที่มีมาตรการ
องค์กรด้านความ
ปลอดภัย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

เครื่องให้อาหารปลา
แบบอัตโนมัติโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคม
วิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยความร่วมมือของ 
บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน ส านักงานนวตก
รรมแห่งชาติ) 

รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธ
ยอดเยี่ยม ปี 2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงงานสถานศึกษา
พัฒนาคุณธรรม
อาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับภาค    

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายฐิติกร เหมันตา  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 
 

นายฐิติกร เหมันตา  รางวัลอื่น ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นของสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

ๆ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายฐิติกร เหมันตา  
ได้รับการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ใน
ระดับดีมาก พร้อมโร่การน าเสนอยอดเยี่ยม 
THE BEST Research and Innovation 
AWARD 2018 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

นางสาววโรชา ชัยชนะ  
ได้รับรางวัลครูที่ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 

นายปวินท์ แม้นเหมือง  
ได้รับรางวัลครูที่ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 

นายจตุรงค์ เพชรสงคราม  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่นของ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

นายสุริยะ กันศิริ  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นของสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางสาวพัชรินทร์ จิตประเสริฐ  
ได้รับรางวัลครูที่ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ดีเด่น เนื่องในวันครู 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 

   

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายปรัชญา บุญทรงเจิญ  
ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายธีรศาสตร์ ธาราไทย  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นครู
ดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางสาวมาน ีพลอยงาม  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นครู
ดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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นางวารุนี หาญดี  
ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายธงชัย สิทธิยานุรักษ์  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นครู
ดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางวารุนี หาญดี  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นครู
ดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายนนทพัทธ์ อุตพุต  
ได้รับรางวัลครูที่ปฎิบัติตน
เป็นแบบอย่างดีเด่น เนื่อง
ในวันครู 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายฐิติกร เหมันตา  
ได้รับรางวัลครูที่ปฎิบัติตน
เป็นแบบอย่างดีเด่น เนื่อง
ในวันครู 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายฐิติกร เหมันตา  
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาวีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายปัญญาพล บุญเลิศ  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเสกสรร ฝุายพล
แสน  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสมพงษ์ ชมภูจันทร์  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธนวันต์ อมรกุล  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายคฑาวุธ ศรีบุรินทร์  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสมนึก เทียมพวง  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธนินท์ณัฐ ศิลาเลิศ  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.โสภา ใยบางแก้ว  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายนัฐพล สุขพร  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวัชรพงศ์ งามมี  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายรัชกร โพธิ์ศิริ  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธีรชัย พันธุ์พร้อม  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายอนุชา เนียมโพล๊ง  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวันเฉลิม ผิวผ่อง  ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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เหรียญทอง สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสงัด การงาน  
เหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุรเดช พรหมเกิด  
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภัณฑกานต์ เพชร
ฤทธิ์  
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายนุต จันทร์สวัสดิ์  
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวีรยุทธ์ ใจเพียร  
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธีรวัฒน์ โครตพรม  
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธนวัฒน ์ร่มจันทร์  
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเสกสรรค์ ปานคะ
เชนทร์  
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุขเกษม สหัสแปง  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายสิรวิชญ ์กะฐินทอง  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสิรภพ พันธ์แก่น  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรายุทธ ตุลาชัย  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.สายธาร น้ าใจดี  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสหรัฐ โพธิ์เตี้ย  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสมศักดิ์ รุ่งคลา
ลักษณ์กุล  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายระติ สันตะวา  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสหรัฐ ก้อนแก้ว  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุเมธา อ่ิมสอน  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปรัชญา รัตนบุรี  รางวัล ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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เหรียญเงิน อ่ืน ๆ สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายจตุรภัทร อินทร์
เนื่อง  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายทองพูล พูลสุข  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายการัณย์ ถวิลมาตย์  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐพงศ์ นิมิตร
บัญชา  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุรัตน์ สังขะนันทร์  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายมานะ ภู่หมื่นไว  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเกียรติภูมิ สอาด
เอ่ียม  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธารินทร์ จันพุ่ม  
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.สิรธิร ส านักนิตย์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายศราวุฒ พรมมาก  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายฐานันดร งวง
ค านาม  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายนพพล ประกอบ
ทรัพย์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภาสพงศ์ ชัยภัทร
ธนบูรณ์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายชาคริต คงเสือ  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศักดิ์สิทธิ์ 
คลับคล้าย  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสิริวัฒน ์ไพบูลย์
รัตนานนท์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายบารมี ผิวสุข  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวิทวัส โนนพรมราช  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเอกณัฐ คงสาหร่าย  รางวัล ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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เหรียญทองแดง อ่ืน ๆ สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายรัชชานนท์ วงศ์
พรหม  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรวัฒน์ คดีธรรม  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายไกรวิทย์ ราญมีชัย  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวิษณุ พรหมธารี  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุริยาวุธ แพรญาติ  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภมร เทียนสุพจน์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศุภฤกษ์ นฤมิต
ไพบูลย์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศุภฤกษ์ นฤมิต
ไพบูลย์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายโรจน์ศักดิ์ ภูล้น
แก้ว  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายไกรวิทย์ กอบการ  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายพัลลภ พงษ์สวรรค์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายพีรวุฒิ ชินสีห์เจริญ
สุข  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายพิชัยยุทธ บ้าน
กล้วย  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายคุณากร สัมฤทธิ์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศักดิ์นรินทร์ ผ่อง
สอาด  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุธีร์ ศรีสวัสดิ์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายฤทธิเดช บุญพิทักษ์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกฤษฎา ดีแท้  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธนพล กิจไพบูลย์ รางวัล ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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พันธ์  
เหรียญทองแดง 

อ่ืน ๆ สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวีระศักดิ์ รักษา  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.กันยา นพพันธ์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายทรงศักดิ์ นนตะ
บุตร  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุนทร พงษ์พิศาล  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกฤษนันท์ ขจรเมธา  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปิยวัฒน์ อ้อปัญญา  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายบุญชัย เกริ๊กดุ๊  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธีรยุทธ สิมมา  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภาณุพันธ์ แจ้งจิตร์  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายรัฐพล เทียงแก๊ส  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายรัฐพล เทียงแก๊ส  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศาสวัติ แสงทอง  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายพีรยุทธ ปิ่นทองค า  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุมัชชา ยินดีพบ  
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.ศศิธร สุระภ ี 
ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ (ปวส.) เหรียญ
ทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปวริศร์ ถนอมวงษ์  
ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ (ปวส.)เหรียญ
ทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.สุนทร ีพิมหิน  
ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ (ปวส.)เหรียญ
ทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาว กัลยา คดพะ
เนาว์  
การประกวดการการ
กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทยเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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น.ส.สมจิตร ผวิไธสง  
ทักษะบัญชี (ปวช.)
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาว พัทธ์ธีรา เพชร
สงคราม  
ทักษะ Marketing 
Callenge (ปวช.)
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.เบญจมาศ ปั้นทอง  
ทักษะ Marketing 
Callenge (ปวช.)
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.ชลธิชา งามทรัพย์  
ทักษะ Marketing 
Callenge (ปวช.)
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุษกร เพ็ชร
ประเสริฐ  
Photoshop CS6 
(ปวช.)เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุษกร เพ็ชร
ประเสริฐ  
Photoshop CS6 
(ปวช.)เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐกุล วรรณสุคนธ์  
การติดตั้งโปรแกรม
ระบบควบคุม (ปวช.)
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเพียงฤทัย โค
บายาชิ  
Illustrator CS6เหรียญ
ทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายอุเทน หงษ์เวียง
จันทร์  
Photoshop CS6 
(ปวส.) เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายศรัณยธร ชูเนตร  รางวัล ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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Photoshop CS6 
(ปวช.)เหรียญทองแดง 

อ่ืน ๆ สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุกันยา คงทน  
Microsoft Office 
2013 (ปวช.)เหรียญ
ทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.มัลลิกา แย้มปิ๋ว  
Microsoft Office 
2013 (ปวช.)เหรียญ
ทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.รมณียา วงษ์จันทร์  
การประกวดมารยาท
ไทยเหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.อรัญญา แจ้งเลิศ  
การประกวดมารยาท
ไทยเหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.ธัญลักษณ์ ศรี
สถาน  
การประกวดมารยาท
ไทยเหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวฐิติมา เกาะ
อ้อม  
การประกวดมารยาท
ไทยเหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

น.ส.นภิศรา รินรุด  
การประกวดการพูด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/
รายการ 

รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเบญจ
รัตน์ ชัยแสง  
ทักษะการใช้

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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โปรแกรมส า
เร้จรูป 
Microsoft 
Access 2013 
เหรียญทอง 

สายามบรมราชกุมารี 

นายศรัณยธร ชู
เนตร  
ทักษะการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
CS6 เหรียญ
ทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวเพียง
ฤทัย โคบายาชิ  
ทักษะการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Illustrator 
CS6 เหรียญ
ทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
กนกวรรณ 
พรรณวงค์  
ทักษะ 
Marketing 
Challenge 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววลัย
พรรณ ภู่
ทองค า  
ทักษะ 
Marketing 
Challenge 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอิสริยา 
ยาหยาหมัน  
ทักษะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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Marketing 
Challenge 
เหรียญทอง 

สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววรรณ
ชนก สุขีเดช  
ทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิวรา 
กล่อมจิต  
ทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสมจิตร 
ผิวไธสง  
ทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายณัฐกุล 
วรรณสุคนธ์  
ทักษะการ
ติดตั้งโปรแกรม
ระบบควบคุม
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายปรมินทร์ 
ศิริจันโท  
ทักษะการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
CS6 เหรียญ
เงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววณิชชา
กร ปาละกะ  
ทักษะการใช้
โปรแกรม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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Adobe 
Photoshop 
CS6 เหรียญ
ทองแดง 
นายวิชญะ แก้ว
สกุล  
ทักษะการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
CS6 เหรียญ
ทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายกฤติเดช 
รัชวานิชกุล  
ทักษะการ
ควบคุม
เครื่องกลไฟฟูา 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายศุภโชค จง
ภักด ี 
ทักษะเครื่องท า
ความเย็น 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายเกียรติยศ 
ยอดอินต๊ะ  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายวงศญพันธ์ 
พลูสวัสดิ์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายวงศญพันธ์ 
พลูสวัสดิ์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายสุทธิรักษ์ รางวัล ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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รอดอยู่  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

อ่ืน ๆ สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายปวิณ ม่วง
ทอง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายพิทยา สน
เผือก  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายพีรัชชัย 
กระจ่างสด  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายวีระพล ชัย
มงคล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายศุภกร ยืน
ยงค์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายนิวัฒน์ 
บางภูม ิ 
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายประพจน์ 
สวนทรัพย ์ 
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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เหรียญทอง 
นายวัลลภ กระ
จ่างพัฒน์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายปิยะณัฐ 
พุ่มไสว  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายพิษณุ โพธิ์
จันทร์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายวิไล มุขเงิน  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายธนพล กุล
ชลีรมย์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอนุสรณ์ 
อมรรัตนุน์กูล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
ชมพูนุท เพชร
เหลี่ยม  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายปวริศว์ 
ถนอมวงษ์  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
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การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววรรณ
ชนก สุขีเดช  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวนัฏฐา 
ทะวะรุ่งเรือง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววัลพร 
ชมฤทธิ์  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวกานดา 
ปฏิตัง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายวิชญะ แก้ว
สกุลทอง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวศศิวิมล 
ค าประดิษฐ์  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
อมรรัตน์ พึงใจ  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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นางสาวสุทธิดา 
แสงไทย  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอมินตา 
นิลนาม  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
พีรนันท์ คณะ
ขาม  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุรียุ 
ยุพาหิน  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุภาพร 
โพธิ์ศรีทอง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุวิมล 
แมงทอง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอทิตยา 
ทองอร่าม  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวทิพย
เนตร เตชะจารุ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
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พันธ์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวธนพร 
วงค์ษาสิทธิ์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวรัตนา
ภรณ์ ดอกเกษ  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวกฤตยา
ภัทร ก าเนิด
ทรัพย์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวชาลิสา 
สอนง่าย  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายณัฐนนท์ 
กุลฉิม  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายเมธานนท์ 
ศุภนิกร  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอธิป ชูชื่น  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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เหรียญเงิน สายามบรมราชกุมารี 
นายทรงกลด 
ด้วงเพ็งรักษ์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายปัณฑวัฒน์ 
อุโบสถศรีวงศ์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายวรันธร 
ตรงดี  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายธนพล งาม
น้อย  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี การปร 

นายธนินท์ อธิ
วิวัฒน์กูล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอนุวัฒน์ 
วรรณแก้ว  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายคัมภีร์ 
นิปัสมา  
เครื่องให้
อาหารปลา
แบบอัตโนมัติ
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
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นายธนิน ชัย
รัตน์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายชยานันท์ 
สีนาถ  
เครื่องให้
อาหารปลา
แบบอัตโนมัติ
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายพันธกานต์ 
เกตุทองดี  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายภาณุพันธ์ 
บุญชัย  
เครื่องให้
อาหารปลา
แบบอัตโนมัติ
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายภานุวัฒน์ 
ทบเทิบ  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายณัฐพล 
โพธิ์ศรี  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายณัฐพล 
เทศงามถ้วน  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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นายศุภโชค 
วงษ์ไทย  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายโกสินทร์ 
โกสุมสวรรค์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายพลรัตน์ 
พักศาลา  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอมรเทพ 
ใยสอาด  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายธนกร สังข์
เงิน  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายศิวกร เทศ
สกุล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายศุภกร ผกา
วัน  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวกรกนก 
สุขแจ่ม  
การประกวด

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวณฐา
ภพ เสนานันท์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอาทิตย์ 
ผายรัศมี  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายภานุพงศ์ 
ฟิลหาเวสส์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายศิวะนนท์ 
ทวีผล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายชัยพงษ์ 
พลเสนา  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายธนวัฒน ์
ชัยชนะ  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายนฤภัททร์ 
ปานคง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายกิติศักดิ์ รางวัล ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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ทศกิจ  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

อ่ืน ๆ สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายณัชชานนท์ 
ศิริล้วน  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอภิเดช ศรี
จันทร์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายภัสกร 
เนื่องแก้ว  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายภาณุวัฒน์ 
เนื่องแก้ว  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายเอกลักษณ์ 
ศิริหัด  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายกมล ม่วง
ยิ้ม  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายนราวิชญ์ 
หวังผล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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เหรียญเงิน 
นายอานนท์ 
แช่มสุข  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายจิรายุ แสน
ส าแดง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายณภัทร 
ห่านทอง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายวุฒิพร 
จันทพันธ์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายณรงค์ศักดิ์ 
ก าเนิดกุล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายนริทร์ กูล
รัตน์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิตธิวา 
นุน า  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุภาพร 
ตับหุ่น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
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การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญเงิน 

ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวจินตนา 
ชาพรมมา  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววาสนา 
วรรณี  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวขวัญ
ฤทัย วุฒิศักดิ ์ 
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐยา 
ขันทะกาศ  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวชุติ
กาญจน์ สุคันธ
รัตน์  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุชาดา 
เนาว์ประเสริฐ  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
ประภัสสร 
วรรณสิทธิ์  
การประกวดสื่อ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 
นางสาว
อรุณณีย์ ศรี
มณี  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
ทิพวรรณ อัน
พิมพ์  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุมิตรา 
ปุเลตัง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายปรมินทร์ 
ศิริจันโท  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายศรัณยธร ชู
เนตร  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวจรัลญา 
ยาสูงเนิน  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐพร 
ชมเชย  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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เหรียญเงิน 
นางสาวพรรณ
นิภา วงศ์สุขชัย
กิจ  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิวรา 
กล่อมจิต  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
เบญจมาศ ปั้น
ทอง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวมัลลิกา 
แย้มปิ๋ว  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุพัตรา 
วงษ์ศุภศรี  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายพีระพงศ์ 
บัวจันทร์  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุณี
รัตน์ ลอย  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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นางสาวกัญญา
รัตน์ สุวรรณ
พยัค  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวยลดา 
บุญแหยม  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอร
อนงค์ มูลเซอร์  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
กรรณิการ์ ศรี
มาศ  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววรา
ภรณ์ มาลัย  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวรติมา 
ลายภูษา  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวสาวิตรี 
เหล่าดี  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวนพ รางวัล ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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มาศ น้อยช่าง
คิด  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

อ่ืน ๆ สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอาริสา 
รัตนสังข ์ 
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวกมล
ชนก นิลกล่ า  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววิยดา 
กล่ าแสง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวเปรม
วดี ฤทธิรณ  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวมาลี
รัตน์ สุดาบุตร  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวจุฑา
ทิพย์ เสริมรัก  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวทิพย์
วารี บุญอนันต์  
การประกวดสื่อ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวธนิดา 
ทางทอง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
ปาณิสรา ชลรัก
รุจาพร  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
เบญจมาศ งาม
ทรัพย์  
การประกวด
กล่าวสุนทร
พจน์ภาษาไทย 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์ร
พัตร เสริมนอก  
การประกวด
ร้องเพลงสากล 
เหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววาสนา 
บุตรหินทอง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
สุวรรณา วงศ์ส
บูรณ์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรรณิ
ภา เพชรไทย  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
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การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายสุพิชชา 
ชนะณรงค์เดช  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายชนินทรณ์ 
ภูยานนท์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายณัฐภัทร 
ตลับทอง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายธนวัฒน ์โอ้
โกง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอดิศักดิ์ 
บัวบาล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอัครพงษ์ 
วงษ์จันทร์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายนครินทร์ 
มหานิยม  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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นายประพัฒน์
พงษ์ เชี่ยวสกุล
วัฒนา  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอนุชา ศรี
นาเรียง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายกิตติภูมิ 
พุ่มรัตน์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายณัฐกิตต์ ปิ
ริบัณฑิตย์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายรัตน์ภูม ิ
โพธิ์พิมพ์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายเจริญ แดง
โสภา  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายด ารงชัย 
ธรรมนิตยกุล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายวัฒนาธร 
สัมฤิทฅธิ์นอก  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
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การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐชา 
พ้นภัย  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
ปตินญา ขาว
สว่าง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพัทธ
นันท์ อธิสุ
มงคล  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวเพ็ญ
ทิพย์ พ่ึงธรรม  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์
หทัย น้อย
ทรงค์  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาววรา
ภรณ์ กรุดม่วง  
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
อรวรรณ ชั้น

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
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ชาติ  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง 

ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอัสมา 
ขัดใจ  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
กาญจนา แก้ว
ยงกุฎ  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวดวงใจ 
กันเกียว  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวธัญญ
ภรณ์ ดวง
จันทร์  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวน้ า
ทิพย์ สุขเทียม  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายวโรธร 
ละอองเภา  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวอัจฉรา
วรรณ ต้นค า  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
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การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง 

ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาว
กรรณิกา สุข
สมบูรณ์  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายอ านาจ รถ
คง  
การประกวดสื่อ
การเรียนรู้ 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวฐ
นิษฌา สาธุฐิต ิ 
การประกวด
มารยาทไทย 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวพัชริณี 
มีแย้มภักดิ์  
การประกวด
มารยาทไทย 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นายรุ่งโรจน์ วัธ
นะฉายา  
การประกวด
มารยาทไทย 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวหนึ่ง
ฤทัย ส าอางค์  
การประกวด
มารยาทไทย 
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิริเพ็ญ 
จันทร์ดา  
การประกวด
ร้องเพลงไทย

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อการสอน และงานวิจัย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอก
ชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สายามบรมราชกุมารี 
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ลูกทุ่ง เหรียญ
ทองแดง 
นายคัมภีร์ 
นิปัสมา  
เครื่องให้
อาหารปลา
แบบอัตโนมัติ
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยความร่วมมือของบริษัทเอสโซ่
ประเทศไทย จ ากัด มหาชน ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

นายชยานันท์ 
สีนาถ  
เครื่องให้
อาหารปลา
แบบอัตโนมัติ
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยความร่วมมือของบริษัทเอสโซ่
ประเทศไทย จ ากัด มหาชน ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

นายภาณุพันธ์ 
บุญัย  
เครื่องให้
อาหารปลา
อัตโนมัติโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยความร่วมมือของบริษัทเอสโซ่
ประเทศไทย จ ากัด มหาชน ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

นายบัณฑิต 
ไตรยขันธ์  
เครื่องตัดหญ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายศภุโชค 
วงษ์ไทย  
เครื่องตัดหญ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

นายณัฐพล 
เทศงามถ้วน 
เครื่องตัดหญ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
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ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

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

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

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

 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

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

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

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

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

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

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

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

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

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

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

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

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

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

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

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

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
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1) ด้านความรู้1) ด้านความรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้   
 1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1.1.1) เชิงปริมาณ  
 - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 236  คน ส าเร็จการศึกษา 48 คน 
 - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า  277  คน ส าเร็จการศึกษา  113  คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.34 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 40.79  
คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นรอ้ยละ 31.38 มีคุณภาพอยู่ในก าลัง

พัฒนา  
1.1.3) ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจาก พบปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน โดยมีการติดตามและช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านแต่ไม่สามารถควบคุมการออกกลางคันของนักเรียน
ได้   
 1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
1.2.1) เชิงปริมาณ   
 - จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน  50 คน 
 - จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  
30 คน 
1.2.2) เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 
60.00 เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
1.2.3) ผลสะท้อน 
 จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ และ มีผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ เป็นที่ยอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และอาชีพบริการล้างอัดฉีด
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
 
1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

1.3.1) เชิงปริมาณ 
 จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 86  ผลงาน 
 1.3.2) เชิงคุณภาพ 
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 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยใน
สถานศึกษา  และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ได้รับการยอบรับจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย ) จ ากัด(มหาชน) ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ ได้โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 1.3.3) ผลสะท้อน 
 ได้รับการยอบรับจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย ) จ ากัด(มหาชน) 
1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 1.4.1) เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งหมด 60 คน  
 1.4.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับภาคผลได้รับรางวัลเหรียญทอง 9 เหรียญ เหรียญเงิน 7 
เหรียญ และเหรียญทองแดง 9 เหรียญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 1.4.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน  
 1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
1.5.1) เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ทั้งหมด  268 คน ผ่านรอบแรกท้ังหมด 
231 คน 
1.5.2) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็น ร้อยละ 86.19 มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีเลิศ 
1.5.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมี
มาตรฐานวิชาชีพ  
 1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
1.6.1) เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผ่านเกณฑ์ 134 
คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 297 คน 
1.6.2) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ45.11 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มี
คุณภาพอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
1.6.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผล
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 1.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
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1.7.1) เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. 122 คน และ ปวส. 180 คนในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ทั้งหมด 302 คน   
1.7.2) เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ100 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  1.7.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อ 
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
 2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน       
  2.1.1) เชิงปริมาณ  
- จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 236  คน ส าเร็จการศึกษา 48 คน 
- จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า  277  คน ส าเร็จการศึกษา  113  คน 
  2.1.2) เชิงคุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.34 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 4079  
คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นรอ้ยละ 31.38 มีคุณภาพอยู่ในก าลังพัฒนา  
  .1.3) ผลสะท้อน 
สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจาก พบปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน โดยมีการ
ติดตามและช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านแต่ไม่สามารถควบคุมการออกกลางคันของนักเรียนได้   
 2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  2.2.1) เชิงปริมาณ   
- จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  50 
คน 
- จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  30 คน 
  2.2.2) เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 60.00 เทียบ
กับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มี
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
  2.2.3) ผลสะท้อน 
จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบ
อาชีพอิสระ และ มีผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นที่
ยอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และอาชีพบริการล้างอัดฉีดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
 2.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
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  2.3.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 86  
ผลงาน 
  2.3.2) เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยในสถานศึกษา  และ 
มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการยอบรับจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย ) จ ากัด(มหาชน) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้โล่รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
  2.3.3) ผลสะท้อน 
ได้รับการยอบรับจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย ) จ ากัด(มหาชน) 
 2.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
  2.4.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งหมด 60 คน  
  2.4.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับภาคผลได้รับรางวัลเหรียญทอง 9 เหรียญ เหรียญเงิน 7 เหรียญ 
และเหรียญทองแดง 9 เหรียญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
  2.4.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของผู้เรียน  
 2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  2.5.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ทั้งหมด  268 คน ผ่านรอบแรกท้ังหมด 231 คน 
  2.5.2) เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็น ร้อยละ 86.19 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
เลิศ 
  2.5.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  
 2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
  2.6.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผ่านเกณฑ์ 134 คน จาก
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 297 คน 
  2.6.2) เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ45.11 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับก าลังพัฒนา 
  2.6.3) ผลสะท้อน 
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องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 2.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  2.7.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. 122 คน และ ปวส. 180 คนในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ทั้งหมด 302 คน 
  2.7.2) เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ100 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  2.7.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อ 
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์ ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผล
ดังนี้ 
 3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน      
  3.1.1) เชิงปริมาณ  
- จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 236  คน ส าเร็จการศึกษา 48 คน 
- จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า  277  คน ส าเร็จการศึกษา  113  คน 
  3.1.2) เชิงคุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.34 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 4079  
คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นรอ้ยละ 31.38 มีคุณภาพอยู่ในก าลังพัฒนา  
  3.1.3) ผลสะท้อน 
สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจาก พบปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน โดยมีการ
ติดตามและช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านแต่ไม่สามารถควบคุมการออกกลางคันของนักเรียนได้   
 3.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  3.2.1) เชิงปริมาณ   
- จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  50 
คน 
- จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จ านวน  30 คน 
  3.2.2) เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 60.00 เทียบ
กับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มี
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
  3.2.3) ผลสะท้อน 
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จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบ
อาชีพอิสระ และ มีผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นที่
ยอมรับในชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และอาชีพบริการล้างอัดฉีดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
 3.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  3.3.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 86  
ผลงาน 
  3.3.2) เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยในสถานศึกษา  และ 
มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการยอบรับจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย ) จ ากัด(มหาชน) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้โล่รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
  3.3.3) ผลสะท้อน 
ได้รับการยอบรับจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย ) จ ากัด(มหาชน) 
 3.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
  3.4.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งหมด 60 คน  
  3.4.2) เชิงคุณภาพ 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับภาคผลได้รับรางวัลเหรียญทอง 9 เหรียญ เหรียญเงิน 7 เหรียญ 
และเหรียญทองแดง 9 เหรียญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
  3.4.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของผู้เรียน  
 3.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  3.5.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ทั้งหมด  268 คน ผ่านรอบแรกท้ังหมด 231 คน 
  3.5.2) เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็น ร้อยละ 86.19 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
เลิศ 
  3.5.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  
 3.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
  3.6.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผ่านเกณฑ์ 134 คน จาก
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 297 คน 
  3.6.2) เชิงคุณภาพ 
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ร้อยละ45.11 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับก าลังพัฒนา 
  3.6.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 3.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  3.7.1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. 122 คน และ ปวส. 180 คนในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ทั้งหมด 302 คน 
  3.7.2) เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ100 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  3.7.3) ผลสะท้อน 
องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อ 

4.1.2 จุดเด่น  
 1) จุดเด่นด้านความรู้  
จุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ 
 2) จุดเด่นด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
จุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ 
 3) จุดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
จุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สถานศกึษาประสบความส าเร็จใน ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดด้าน ความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  ซึ่งในการด าเนินการระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน ของสถานศึกษา ท าให้ มีผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพและเรียนต่อได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถมีผลงานออกมาได้อย่างแพร่หลายใน
ระดับประเทศได้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยใน
สถานศึกษา  และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการ
ยอบรับจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย ) จ ากัด(มหาชน) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้
โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา  
-การส่งเสริมระบบดูแลผู้เรียนและแนะแนวผู้เรียน 
- การส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะภาษา ได้แก่ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  
-การส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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4.1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
- ควรปรับพื้นฐานผู้เรียน ด้านทักษะภาษาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
-ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  

1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
          1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
  1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา  
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
  1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
  1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
  1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนด รายวิชาเพ่ิมเติม  
 1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
  1.3.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ100 ของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ  
  1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
  1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
 1.4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การจัดการ
เรียนการสอน  
  1.4.1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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  1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100 ของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการ
เรียนการสอน 

2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด การ
อาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
 2.1) การจัดการเรียนการสอน  
  2.1.1) เชิงปริมาณ :  
1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 23 คน 
2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 23 คน 
3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 23 คน 
4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 23 
คน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 23 คน 
  2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  
  2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
 2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 23 คน 
2. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 23 คน 
3. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 23 คน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจ ในการเรียน 23 คน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอ่ืน ๆ 23 คน 
  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100 ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
  2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน  
 2.3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
  2.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน 4 ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ในการจัดการเรียนการสอน  
  2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความ เร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
  2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
3) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
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  3.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  มีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา  
  3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ใน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 4 รายการประเมิน   มีคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
  3.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการที่ท าความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษา มี
ความพึงพอใจต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
 3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝุายที่มีประสิทธิภาพ  
  3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  3.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  
 3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  3.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละ 25 ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  
  3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  
  3.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ  
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
  3.5.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน  
  3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน  
  3.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
 3.6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
  3.6.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน 4 ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการ 
พัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
  3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
  3.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  



80 
 

  3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟูา ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง  
  3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน  
  3.7.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
 3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
  3.8.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ100 ของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
  3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการ  
  3.8.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
 3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
  3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน และ
สถานศึกษา  
  3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
  3.9.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
 3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
  3.10.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน4 ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ในการจัดการเรียนการสอน  
  3.10.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
  3.10.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 4) ด้านน า นโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด การ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
 4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี  
  4.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอน23 คนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
การพัฒนาวิชาชีพ  
2. จ านวนครูผู้สอน23 คนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ต่อปี  
3. จ านวนครูผู้สอน23 คนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  
4. จ านวนครูผู้สอน23 คนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ  
5. จ านวนครูผู้สอน23 คนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่  
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  4.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ  
  4.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  
 4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
  4.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การ จัดการเรียนการสอน  
  4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่นมและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการเรียน การสอน  
  4.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
 4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
  4.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวน 14 กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  
  4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม และกิจกรรมการบริการชุมชน
และจิตอาสา  
  4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยก
ย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา  
 4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
  4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน และ
สถานศึกษา 
  4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
  4.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
 4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
  4.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน 4 ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ในการจัดการเรียนการสอน  
  4.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็ว สูงในการจัดการเรียนการสอน  
  4.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

4.2.2 จุดเด่น  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอน และมีการบริหารการจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติ
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และยังร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการท า 
MOU เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา  
- สถานศึกษาเพ่ิมการท าสื่อการเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชาเพ่ือง่ายต่อการเรียนรู้ขอนักเรียน 
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-  เพ่ิมจ านวนครูผู้สอนและให้ตรงตามสาขาที่สอน 
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้เพียงพอต่อความต้องของนักเรียน 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
  1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอน23 คนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม 
การพัฒนาวิชาชีพ  
2. จ านวนครูผู้สอน 23 คน ที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  
3. จ านวนครูผู้สอน 23 คน ที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  
4. จ านวนครูผู้สอน 23 คน ที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ  
5. จ านวนครูผู้สอน 23 คน ที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่  
  1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ  
  1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน  
 1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
  1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา  
  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม  
  1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 
บริหารสถานศึกษา  
 1.3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  1.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ 
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝุายที่มีประสิทธิภาพ  
  1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  
 1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
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  1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
  1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการเรียน การสอน  
  1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
  1.5.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม 14 ในการบริการชุมชนและจิตอาสา  
  1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม และกิจกรรมการบริการชุมชนและ
จิตอาสา  
  1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยก
ย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  2.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน 28 ชิ้นมี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรือ งานวิจัย  
  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัล 86 เหรียญ ที่ ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ 
เผยแพร่  
 2.2) การจัดการเรียนการสอน  
  2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครู 23 คน ผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน  
2. จ านวนครู 23 คนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  
3. จ านวนครู23 คนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
4. จ านวนครู23 คน ที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน  
5. จ านวนครู 23 คนผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100 ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  
  2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4.3.2 จุดเด่น  
สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคล ชุมชนองค์กรต่างเพ่ืองสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการจัดท านวัตกรรม
เช่นเครื่องฝุานกล้าวแบบใบมีดสไลโดยการติดต่อจากกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดอ่างทอง และเครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการยอบรับจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย ) 
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จ ากัด(มหาชน) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ  โดยมีความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในชุมชนอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนคตรศรีอยุธยา 

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  
ให้สถานศึกษาออกส ารวจความต้องการในการจัดท านวัตกรรมเพ่ือตอบสนองการท างานของภาคอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
สถานศึกษาควรน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยต่างๆน ามาเผยแพร่สู่สาธารณชนทุกชิ้น 
 
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 76.86 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 76.25 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 76.25 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่่พึงประสงค์ 78.08 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 71.60 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 82.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 76.46 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 45.71 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 96.25 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 92.50 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 81.57 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
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5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  

5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ ทาง
วิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางที่ 
5.1  

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 1 ก าลัง
พัฒนา 

2 2 

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
1 ก าลัง

พัฒนา 
3 3 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 20 80 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
1 ก าลัง

พัฒนา 
3 3 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 193 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 77.2 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2  

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน  

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2 ปานกลาง 3 6 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 41  
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 82 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3  
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ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน  

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน   10  
1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยีย่ม 3 15 
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 100  
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

 

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4  

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 0  6 0 
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 
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3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 20 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 40 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 
5.5  

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1 ก าลัง
พัฒนา 

2 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 42  
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 84 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6  
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ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน  

ที ่ ด้านการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 
แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น้ าหนัก
คะแนนของด้าน) / คะแนนรวม
ของด้าน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 199 (193 x 50) / 250 = 38.60 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอน 
10 41 (41 x 10) / 50 = 8.20 

3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีส่วนร่วม 10 50 (20 x 10) / 50 = 4.00 
5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40 
ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 432 79.20 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ( ปี
การศึกษา 2560 – 2563 ) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานศึกษาน าหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางการด าเนินชีวิตและวีถี
ปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 
30 ปี ที่พระองค์ทรงเน้นย้ าแนว
ทางการพัฒนา บนหลักแนวคิด
พ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิดความ
พอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ 
โดยใช้หลักความพอประมาณ การ
ค านึงถึงการมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดใีนตัว และทรง
เตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้
ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตาม
หลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการปฏิบัติและการ
ด ารงชีวิต เนื่องจากการ
อาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะ
อาชีพให้กับผู้เรียนการจัด
การศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณา
การสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่
ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควร
มุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. 
พอประมาณ กับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคม
ของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมี 
เหตุผล และมี ภูมิคุ้มกัน ในด้าน
ต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้อง
น าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่าง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์ สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เปูาหมาย 
สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการขับเคลื่อน 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
แนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา 1.2 จัดท า
แนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอนโดยสอดแทรกท้ังในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามล าดับอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและครอบครัว สามารถน าไปประยุกต์ใช้
น าไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร แนวทางการขับเคลื่อน 
2.1 อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.2 อบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหาร การจัดการและการเรียนการ
สอน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายผลและการพัฒนาเครือข่าย แนวทางการ
ขับเคลื่อน 3.1 ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการเข้าร่วมโครงการ น า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหาร การจัดการ
และการเรียนการสอน 3.2 จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ส่งเสริม สนับสนุน การประสานกรด าเนินงานของเครือข่าย 3.3 จัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขับเคลื่อน 4.1 
เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษาโดยจัดท าสื่อรูปแบบต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ 4.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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รอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มี
ความพากเพียร มีวินัย มีสัมมา
คารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับ
สังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ตัวอย่าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึน
อย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
วัฒนธรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 กิจกรรม
การออม 1.2 กิจกรรมการหา
รายได้ระหว่างเรียน 2. กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาด้านสังคม 2.1 กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาสังคม 2.2 กิจกรรม
อาชีวะบริการ 3. กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3.1 
กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นทุน 3.2 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
4.1 กิจกรรมชมรมรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 4.2 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมในสถานศึกษา  

พอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการขับเคลื่อน 5.1 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลในระดับ
สถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล 5.2 ก าหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและ
ประเมินผล 5.3 ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล สังคมได้
คาดหวังว่าสถานศึกษาจะเป็นแหล่งที่หล่อหลอมและสร้างผู้เรียนให้มี
ความดี ความเก่งและมีความสุขท่ามกลางสังคมซึ่งก าลังประสบวิกฤต
หลาย ๆ ด้านในปัจจุบัน ความคาดหวังดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาซึ่งต้องปฏิบัติอยู่แล้วประกอบกับได้รับนโยบายทั้งจาก
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัด
การศึกษาโดยใช้ “คุณธรรมน าความรู้” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของ
เศรษฐกิจ อันประกอบด้วย 3 ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี) 
และ 2 เงื่อน (ความรู้ คุณธรรม) โดยมุ่งผลสมดุล ยั่งยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) ดังนั้นสถานศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการในการบริหารจัดการและจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือรวมทั้งสามารถผลิตผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
ได้ และประการส าคัญท่ีสุดคือได้น้อมน าพระราชด าริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมในสถานศึกษาซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อสนองตอบต่อพระมหา
กรุณาธิคุณในฐานะพสกนิกรผู้จงรักภักดี ลักษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษา
พอเพียง สถานศึกษาท่ีด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีลักษณะ ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 1.1 มีการก าหนดนโยบายการ
จัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 1.2 
มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 1.3 มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา 1.4 มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.5 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เกี่ยวข้อง 1.6 มี
คณะท างานติดตามและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 1.7 การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล 1.8 มีการสรุปและรายงานผลเพื่อก าหนดเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2.1 
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง 2.2 มีการจัดท าแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีผลงานผู้เรียนที่เกิดจากการ
เรียนรู้ 2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่ชุมชน 2.5 มีการวัดผลประเมินผลที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/รายวิชา และน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 2.6 
ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน าสู่วิถี
ชีวิต และเผยแพร่สู่ครอบครัว ชุมชน องค์กร และหน่วยงาน 3. ด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.1 ด าเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็น
ผู้สนับสนุน 3.2 เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการด้วยความสมัครใจหรือจิตอาสา 
3.3 กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของ
สถานศึกษา 3.4 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าพร้อมกับความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ/สังคมสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและสามารถขยาย
ผลสู่ชุมชนได้ โดย 3.4.1 พอประมาณกับภูมิสังคม สอดคล้องกับความ
ต้องการ/ความจ าเป็นของสถานศึกษาและคนในชุมชน เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ความคิก ความเชื่อและวิถีชีวิต 3.4.2 
สมเหตุสมผล คือมีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบ
ในการวางแผนการจัดกิจกรรม 3.4.3 มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยการวางแผน
กิจกรรมได้ค านึงถึงความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ โดยมีข้อเสนอ
ทางเลือก หากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 3.4.4 ส่งเสริมความรู้
และคุณธรรมของผู้เข้าร่วม โดยต้องส่งเสริมความรอบรู้ เปิดโอกาสให้มี
การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ส่งเสริมคุณธรรม เช่น ระเบียบวินัย สัมมา
คารวะ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝุรู้ และ
จิตส านึกในการท าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 3.5 เป็นกิจกรรมที่หลายฝุาย
มีส่วนร่วม เช่น สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการและ
ชุมชน 3.6 ผลสุดท้ายคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด อุปนิสัยและพฤติ
กรมท่ีสอดคล้องกับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
4,1 ผู้บริหารสถานศึกษา 4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 4.1.2 น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน การบริหารจัดการสถานศึกษา 4.1.3 ปฏิบัติตนตาม
หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
4.1.4 เผยแพร่หลักการ แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.2 
คร ู4.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2.2 น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 4.2.3 ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดี 4.2.4 เผยแพร่
หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.3 บุคลากรทางการ
ศึกษา 4.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3.2 น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 4.3.3 ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 4.3.4 เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 4.4 นักเรียน 4.4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.4.2 น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิต 4.4.3 เผยแพร่
หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.5 ผู้ปกครอง / 
กรรมการสถานศึกษา / ชุมชน 4.5.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.5.2 ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.5.3 เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 4.5.4 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการ
ขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ผลและความ
คาดหวัง สถานศึกษาด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้อง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลเป็น
ที่ประจักษ์ชัดเจน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่อไปนี้ 1. ลักษณะของ
ผู้บริหาร 1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง เช่น ไม่ฟุุมเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบ
บุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 1.2 ใช้คุณธรรมเป็นหลักในการบริหาร เช่น 
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 1.3 วางแผนและก ากับการปฏิบัติตามแผน
โดยอาศัยหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข เพ่ือผล ๔ มิติ 1.4 บริหารงานโดยเน้น
การมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 1.5 ประสานงานกับชุมชน
และองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 2. ลักษณะของครู 2.1 มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถี ชีวิต
แบบพอเพียง เช่น ไม่ฟุุมเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข 
ฯ 2.2 ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 2.3 จัดกิจกรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพ่ือ
ผล 4 มิติ 2.4 ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ รัก 
สามัคคี 2.5 ส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ใน
การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประชาสัมพันธ์ 3. ลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา 3.1 มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง เช่น ไม่ฟุุมเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 3.2 
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพ่ือผล 
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4 มิติ 3.3 ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
3.4 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้าง
เครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประชาสัมพันธ์ 4. ลักษณะของผู้เรียน 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง เช่น ไม่
ฟุุมเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 4.2 ปรับปรุงวิธีการ
เรียนและการท างานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิต ิ
4.3 เรียนรู้และท างานโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
4.4 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้าง
เครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประชาสัมพันธ์ 5. ลักษณะของชุมชน 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบอย่างการมีวิถีชีวิตพอเพียง เช่น 
ไม่ฟุุมเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไมห่มกมุ่นอบายมุข ฯ 5.2 ให้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 6. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 6.1 มีแหล่งการ
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6.2 สภาพแวดล้อมมีความสะอาด 
ร่มรื่นและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 6.3 บุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมในการรักษา
ดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 6.4 มีสถานที่ให้บริการชุมชน  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

Link SAR2561 
แข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 

https://drive.google.com/open?id=1BIfxpL6NLuD2R57o76nOk4vF1ge1aEBD 
 

แข่งขันนวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลา 
https://drive.google.com/open?id=1C3bFeqa1yA9DcfI8gwnf42OOpVWPprtt 

 
รางวัลครู 
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https://drive.google.com/open?id=1nOnmL1rKjccHz5y89CukE_kWcWRg8JDY 
 

สถานศึกษาคุณธรรม 
https://drive.google.com/open?id=1SpB6fKgGEUZKVI3r-SoTNbteIZqEGmCp 

 
ประเมินผลงานสถานศึกษาดีเยี่ยม 

https://drive.google.com/open?id=1x0s818LfzOdnQ62C_PsjrIUiDKgzbaox 
 

แผนกช่างยนต์ 
https://drive.google.com/open?id=1MzTmgnStokbqWWZhapOLEpYepxjPSvUH 

 
แผนบริหารธุรกิจและแผนกสามัญ 

https://drive.google.com/open?id=1Qm30UJLUhQMon6K4Eh_2r2wXCGuV9KhY 
 

แผนการสอน 2-60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธาน ี
https://drive.google.com/open?id=12nrsdSTaijpf6_W8dF0bS5_G0cE109Gi 

 
เกียรติบัตรมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน 

https://drive.google.com/open?id=1ZpT7hYcwnUv41joorsMMX7giu8Dqzvxv 




