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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 

ประเด็นการประเมิน จากการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน พบวาระดับคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 

 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ 

         

1.1.1 ผลผลิต 

1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) อยูในระดับกำลังพัฒนา 

3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อยูในระดับดี 

4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ อยูในระดับดีเลิศ 

5. การดูแลและแนะแนวผูเรียน อยูในระดับดี 

6. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค อยูในระดับยอดเยี่ยม 

7. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

8. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยอยูในระดับดีเลิศ 

9. ผลการประเมินทักษะของผูเรียนที่สถานประกอบการตองการ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

1.1.2  ผลลัพธ  

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2. การพัฒนาหลักสํตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่ม

เติม  

   อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

4. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

   อยูในระดับยอดเยี่ยม 

5. การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

6. การบริหารจัดการชั้นเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

7. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยูในระดับยอดเยี่ยม 
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8. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

9. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

10. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม อยูในระดับยอดเยี่ยม 

11. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

12. แหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

13. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

14. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในระดับยอดเยี่ยม 

15. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม อยูในระดับยอดเย่ียม 

16. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

17. การบริการชุมชนและจิตอาสา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

18. การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

1.1.3 ผลละทอน 

1. สถานศึกษาไดรับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ”ประจำปการศึกษา 

2561 

2. สถานศึกษาไดไดรับการคัดเลือกจากคัดเลือกจากคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เปนสถานศึกษาตนแบบ

ทวิภาคี สานพลัง  

   ประชารัฐ ดานธุรกิจคาปลีก Excellent Model School   

3. สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับจังหวัดนนทบุรี ประจำปการศึกษา 2562 

4. สถานศึกษาไดรับรางวัล Thailand 5S Award ระดับ Silver  ประจำป 2561 จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

ไทย-ญี่ปุน   

5. สถานศึกษาไดรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ตอเนื่องปที่ 4 ( 2559-2562 ) จากกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน   

   กระทรวงแรงงาน 

6. สถานศึกษาไดรับการรับรองเปนองคกรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา

วิชาคาปลีก  

   ระดับ 1 ระดับ 2 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

7. สถานศึกษาไดรับการรับรองเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 

1 และสาขา  

   อาชีพชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 5.จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน        

8. สถานศึกษาไดบมเพาะผูเรียนจนไดรับรางวัล “นักเรียนพระราชทาน”ประจำปการศึกษา 2562 

9. สถานศึกษาไดพัฒนา และสงเสริมครูทำการวิจัยในชั้นเรียน นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร

ผานเวที  

   ประกวด ไดรับรางวัลระดับชาติ 
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10.สถานศึกษาไดพัฒนา และสงเสริมผูเรียนในการสรางผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรร นำมาบ

ริการชุมชน  

    และเผยแพรผานเวทีประกวด ไดรับรางวัลระดับชาติ 

  

1.2  จุดเดน 

 

1. ผูสำเร็จการศึกษา ไดรับการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เรียนรูจากประสบการณจริงสามารถนำ

ความรู ทักษะ ไป  

   การประกอบอาชีพ และศึกษาตอ 

2. ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

3. ผูบริหาร ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 

4. ผูบริหารใหการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพของครู บุคลากรตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค PAT-MB 

5. ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจน สนับสนุน ดำเนินงาน และงบประมาณ มีการทำความรวมมือกับสถานประกอบ

การ หนวยงาน  

   องคกร และสถานศึกษาภายนอกในการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรร

ใหกับครู 

   และผูเรียนอยางตอเนื่อง 

6. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือการสถานประกอบการ ชุมชน ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกในการ

จัดการเรียนรู  

   และระดมทรัพยากรเพ่ือเสริมสรางศักยภาพครู และผูเรียน 

7. สถานศีกษามีกระบวนการและระบบดูแลผูเรียนทั้งในสถานศึกษา และขณะฝกอาชีพ โดยครูที่ปรึกษารวมกับ

สถานประกอบการ 

8. สถานศึกษาระบบชวยเหลือผูเรียนผานกองทุนตนกลาปญญาภิวัฒนเพื่อชวยเหลือผูเรียนที่ขาดแคลนและ

ตองการการ  

   สนับสนุนคาใชจายระหวางเรียน 

9. สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % สถานประกอบการมีสวนรวมในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  

   การฝกอาชีพ และการดูแลผูเรียน  

10.สถานศึกษามีการจัดการดานการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การพัฒนาแผนการสอน การนำไปใช และการ

บริหารชั้นเรียนท่ีเปน  

   ระบบ และระบบครูที่ปรึกษาที่เขมแข็ง 

11.สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ  พัฒนาแผนการฝก คูมือฝกอาชีพตามระดับชั้น แยกตาม

สาขาวิชา มีการ  

   ประเมินผล และจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูฝกรวมกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง 
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12.สถานศึกษามีการบริหารงานดานความปลอดภัย และ 7 ส อยางตอเนื่อง สงเสริมใหครู บุคลากร และ

นักเรียนมีสวนรวม  

   และขยายผลไปยังบาน และชุมชน จนเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานใหกับหนวยงานตาง ๆ  

13.สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติ

งาน 

14.สถานศึกษาจัดแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ในการจัดทำโครงการ กิจกรรมตลอดปการศึกษาเพื่อพัฒนาผู

เรียน และครู  

   บุคลากร  

15.สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคโดยรวมกับสถานประกอบการ 

และชุมชน มี  

   ผลงานท่ีนำไปใชไดจริงเปนประโยชนทั้งในสถานประกอบการ และบริการวิชาการ วิชาชีพในชุมชน จนเปนที่

ยอมรับของสถาน  

   ประกอบการ ชุมชน   

16.สถานศึกษามีการทำความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกสารในการบริการชุมชน และจิตอาสาเพื่อสราง

งาน สรางอาชีพ  

   ใหโอกาสทางการศึกษา กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกขน 

 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จำนวนผูเรียนที่มีคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปมีจำนวนนอยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) 

2. การพัฒนาผูเรียนสูการเปนผูประกอบการ  หรือประกอบอาชีพอิสระ 

3. การนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และเสริมสรางความสามารถดานการใช

เทคโนโลยี  

4. การสงเสริมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศในดานการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ในเวทีที่หลาก

หลายระดับชาติ  

   หรือ นานาชาติ 

 

1.4 ขอเสนอแนะ   

1. ควรพัฒนาครู บุคลากร ผูเรียน ในดาน Digital Literacy ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เขาสูไทย

แลนด 4.0 

2. ควรเตรียมความพรอมผูเรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) และสงเสริมใหผู

เรียนใหความสำคัญในการเขาสอบ 

3. ควรดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะตอเนื่อง       

4. ควรจัดทำแผนงานพัฒนา สงเสริม ครู บุคลากร ผูเรียนการสรางสรรผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

สงเสริมเขาสูเวทีท่ีหลากหลายในระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
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2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % ผูบริหารใชหลักการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษาและสถานประกอบการจัดการศึกษารวม

กันอยางมีประสิทธิภาพ เรียนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร 

การจัดการศึกษาที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน เนนการเรียนรู ปฏิบัติจริง  มีกระบวนการ

เรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการเปนนผูประกอบการ มีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพเพิ่มขีด

ความสามารถของผูเรียน มีรายไดในระหวางเรียน ไดเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอมสำหรับการ

ทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา และมีสามารถเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น  วิทยาลัยฯ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  มีระบบบริหารงานที่ใหความสำคัญกับการสรางคุณภาพในการ

ศึกษา และการจัดการ สรางความเชื่อม่ันใหแกผูเรียน  ผูปกครอง สถานประกอบการ และ ชุมชน  สรางความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน สรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อประโยชนตอชุมชน และ

ประเทศชาติ 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

1. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคึ 100 % 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะดาน  

3. เรียนรูจากสถานการณจริงและสถานการณจำลองและเรียนรูจากกิจกรรม 

4. การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ 

5. วิทยาลัยสีขาว ปลอดสิ่งเสพติด 

ุุ6. กิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคนแหงประเทศไทย ( อวท.) 

7. การเรียนรูประวัติศาสตรไทย  

8. การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

9. นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

10. นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ( Productivity Improvement ) 

11.  นโยบาย 7 ส

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

นวัตกรรมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

    จากนโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป ( พ.ศ.2555-2569 ) มีเปา

หมายการผลิตและแผนพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ใหความสำคัญในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาใหตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงาน สำนักความรวมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ไดศึกษาแนวทางการ

ทำความรวมมือทางการศึกษารวมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีตอบสนองนโยบายการเพิ่มผูเรียนอาชีวศึกษา ตามหลักการความรวมมือเพื่อแกปญหาการพัฒนา

และยกระดับทักษะ แรงงานฝมือ และการเพิ่มสัดสวนผูเรียนทั้งในสวนของสามัญและอาชีวศึกษาสนองนโยบาย
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แหงรัฐ พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด 

 

4.2 วัตถุประสงค 

1. เพิ่มโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาของผูเรียน  

2. ผลิตผูสำเร็จการศึกษาที่มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคที่ตรงกับความตองการของตลาด

แรงงาน 

 

4.3 กรอบแนวคิด  

    การทำโครงการการจัดการศึกษาอาชีพในรูปแบบไตรภาคีโดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท ซีพี ออลล 

จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน โดยมีขอตกลงในการผนึกกำลังจัดการศึกษาวิชาชีพแบบ

ทวิศึกษา ผูเรียนเปนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหลักการจัดการ

เรียนการสอนแบบคูขนาน ระหวางโรงเรียน 

ในสังกัดสพฐ.กับวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท ซีพี ออลล 

จำกัด (มหาชน) เปนผูใหทุนสนับสนุนและกำกับดูแลวิชาพื้นฐานอาชีพโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ใน

นาม บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) ระบบทางไกลผานดาวเทียมไปยังหองเรียนปลายทางสถานศึกษาที่เขา

รวมโครงการทุกสถานศึกษา  รวมถึงการใหพื้นที่ในการเรียนรูภาคปฏิบัติ ฝกสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบ

การ พรอมทั้งผูเรียนจะไดรับเบ้ียเลี้ยงตลอดหลักสูตร ผูเรียนสำเร็จการศึกษาในโครงการจะไดรับวุฒิการศึกษา 2 

วุฒิ คือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นักเรียนเรียน

อยู และไดวุฒิปวช.จากการเรียนคูขนานหลักสูตรทวิศึกษาโดยวิทยาลัยในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

  

4.4 วิธีการดำเนินงาน 

4.4.1 สำนักความรวมมือเสนอโครงการการจัดการศึกษาอาชีพในรูปแบบไตรภาคี 

4.4.2 ทำความรวมมือ ( MOU ) ขอตกลงในการผนึกกำลังจัดการศึกษาวิชาชีพแบบทวิศึกษา 

4.4.3 แนะแนวผูเรียน ผูปกครองในสถานศึกษาในความรวมมือ 

4.4.4 ผูเรียนเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน และฝกอาชีพ กำกับดูแลวิชาพื้นฐานอาชีพโดยวิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญา 

ภิวัฒน ผานระบบทางไกลผานดาวเทียมไปยังหองเรียนปลายทางสถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกสถานศึกษา 

และฝกอาชีพในสถานประกอบการ   

4.4.5 กระบวนการดูแลผูเรียน โดยสำนักความรวมมือรวมกับสถานศึกษาในความรวมมือ 

4.4.6 ติดตาม ประเมินผล 

4.4.7 ผูสำเร็จการศึกษาไดรับมอบวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ  

 

4.5 ผลการดำเนินงาน 
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4.5.1 จัดทำความรวมมือใน โครงการการจัดการศึกษาอาชีพในรูปแบบไตรภาคี พิธีลงนามเมื่อวันที่  17 

กันยายน  2562  โดยมีนายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานในพิธีลงนามความ

รวมมือ และดร.บุญรักษ   ยอดเพชร  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดร.สุเทพ   ชิตยวงศ  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นายณรงคศักดิ์   ภูมิศรีสอาด  รองกรรมการผูจัดการในฐานะผู

แทนผูบริหาร บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)  รวมกันลงนามบันทึกขอตกลง 

4.5.2 สำนักความรวมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน เปนหนวยงานขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งในปการศึกษา 

2562 มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขารวม จำนวน 38 แหง นักเรียน 

จำนวน 603 คน และสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจัดการศึกษาคูขนาน รูปแบบทวิศึกษา จำนวน 1 แหง 

ไดแก วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

 

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

4.6.1 เพ่ิมผูเรียนในระบบอาชีวศึกษา ตอบสนองนโยบายของประเทศ 

4.6.2 ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน เรียนรูจากประสบการณจริงในการฝกอาชีพ ลดภาระคาใชจายของครอบครัว 

4.6.3 ผูเรียนไดรับ 2 วุฒิการศึกษาเพ่ิมโอกาสในการศึกษาตอ และมีงานทำ 

4.6.4 สถานศึกษาไดพัฒนาผูเรียนทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิชาชีพจากการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ

ศึกษา 

4.6.5 สรางภาพลักษณที่ดี  ปรับทัศนคติ และสรางการยอมรับของผูเรียน ผูปกครอง และสังคมที่มีตอการเรียน

สายอาชีพ
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 20/29  หมู 2 ซ.งามวงศวาน 23(ซอยวัดบัวขวัญ) 

ถนนงามวงศวาน  ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย 11000 

  โทรศัพท 0-2821-2555  โทรสาร 0-2821-2672

  E-mail contact@panyapiwat.ac.th  Website http://www.panyapiwat.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

       วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนเปนสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการโดยบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)จัดตั้งบริษัทศึกษาภิ

วัฒน จำกัด เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2547  เพ่ือดำเนินงานดานการศึกษา และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547  ไดกอตั้ง 

“โรงเรียนปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจ” ตอมา วันที่ 11 มกราคม 2551 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. 2550 ใหโรงเรียนฯ มีฐานะเปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 

ไดขอเปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อประเภทระดับการศึกษา เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียน

ปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจ”เปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน” วิทยาลัยฯ ดำเนินการเปดรับนักเรียนนักศึกษา

ใหมตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2548 เปนตนมา โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  ซึ่งเปนการเรียน

การสอนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการเรียนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

     ผูบริหารวิทยาลัยฯ มีเจตนารมณในการจัดการศึกษา “เพื่อชวยพัฒนาสังคม และประเทศชาติในดานการศึกษา" 

ในระยะแรกของการกอตั้งมีวิสัยทัศนคือ "เปนสถาบันการศึกษาชั้นนำในการผลิตบุคลากรที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎี

ควบคูไปกับภาคปฏิบัติ เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความตองการของภาคธุรกิจใน

ประเทศไทย" มุงเนนความรูดานการจัดการธุรกิจคาปลีก โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกแบบรานสะดวกซื้อ ซึ่งเปนองค

ความรูท่ีวิทยาลัยฯ มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษเนื่องจากเปนการจัดการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)  

ผูบริหารรานเซเวนอีเลฟเวนในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจดานคาปลีกรานเซเวนอีเลฟเวนมายาวนาน มีการตอยอด

และพัฒนาความรูจากการดำเนินธุรกิจคาปลีกของเซเวนอีเลฟเวน 

  การจัดการศึกษา

       วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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     1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

     2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขางานไฟฟากำลัง 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     

     1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

  สภาพชุมชน

        จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูในภาคกลาง เปนพ้ืนที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 

622.38 ตารางกิโลเมตร ใหญเปนอันดับที่ ๗๕ ของประเทศ มีประชากรหนาแนน 1,858 คนตอตารางกิโลเมตร 

เปนอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ประกอบดวยหลายเชื้อสาย ( ไทย มอญ จีน มลายู ) แบงเขตการปกครองออกเปน 

6 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ อำเภอบางบัวทอง และ

อำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูริมแมน้ำเจาพระยาในเขตภาคกลาง ติดกับกรุงเทพมหานคร เปนจังหวัดหนึ่ง

ใน 5 จังหวัดปริมณฑล มีแมน้ำไหลผานและแบงพื้นที่จังหวัดออกเปน 2 สวน คือ ฝงตะวันตก พื้นที่สวนใหญเปน

ท่ีราบลุม มีคูคลองสาขาขนาดตางๆ เชื่อมโยงถึงกันหลายสายพื้นที่ สวนใหญเปนที่ราบลุม มีคูคลองสาขาขนาดตางๆ 

เชื่อมโยงถึงกันหลายสาย ทำใหเหมาะแกการทำสวนผลไมและทำการเกษตรอ่ืนๆ และฝงตะวันออก 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ตั้งอยูอำเภอเมืองนนทบุรี รอบขางวิทยาลัยฯ เปนแหลงเศรษฐกิจ มีหาง

สรรพสินคาขนาดใหญ เชนพันธทิพยพลาซา  เดอะมอลลงามวงศวาน  และมีชุมชนรอบขางที่สำคัญคือ ชุมชนไขแสง 

ชุมชนวัดบัวขวัญท่ีทำกิจกรรมจิตอาสาตางๆ อยางสม่ำเสมอ  รวมไปถึงศาสนาสถานที่สำคัญ ทั้งวัด มัสยิด และ 

ศาลเจา ที่เปนท่ีนับถือของคนในชุมชน 

  สภาพเศรษฐกิจ

        วิสัยทัศนจังหวัดนนทบุรี คือ “เปนเมืองที่อยูอาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสรางสรรค” มีพื้นที่

เกษตรกรรมท่ีสรางผลผลิตที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผลไม อาทิเชน ทุเรียนนนท ปจจุบันมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อกอสราง

อาคาร ที่อยูอาศัย หมูบานจัดสรร คอนโดมีเนียม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจเพิ่มขึ้นเปน

จำนวนมากอยางรวดเร็ว มีนิคมอุตสาหกรรม สาขาการผลิตสำคัญใน 6 สาขา ไดแก 1) ดานอุตสาหกรรม 20.06%      

2) ดานขายปลีก ขายสง 19.29 % 3) ดานอสังหาริมทรัพย  10.96 % 4) ดานภาคการขนสง  สถานที่เก็บสินคา 

6.82 % 5) ดานเกษตรกรรมและประมง 2.76 % และ 6) ดานอื่น ๆ 35.12%  นนทบุรียังเปนที่ตั้งของศูนยแสดง

สินคาระดับชาติ คือ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี และมีความพรอมดานโครงขายบริการขั้นพื้นฐาน และ โครง

ขายการคมนาคมครบวงจรท่ีสามารถเชื่อมโยงปริมณฑลและภูมิภาค (รถไฟฟาสายสีมวง บางซื่อ- บางใหญ) ทำให

เปนแหลงท่ีอยูอาศัยเพ่ือรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร

  สภาพสังคม

        ความโดดเดนของจังหวัดนนทบุรี ที่มีแมนํ้าเจาพระยาไหลผาน แบงพื้นที่จังหวัดออกเปนสองฝง มี

ลำคลองมากมาย มีวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนซึ่งหลากหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่อาศัยอยูรวมกัน ของจังหวัด

นนทบุรี และเปนเมืองที่มีความเปนมาทางประวัติศาสตรสืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย รวมทั้งยังรักษา เอกลักษณ

การเปนเมืองเกษตรกรรมควบคูกับความเจริญทางดานอุตสาหกรรมบริการ และการเปนศูนยแสดงสินคา และศูนย

ประชุมสมัยใหม แหลงทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี โดยสวนใหญจะเปนแหลงทองเที่ยวประเภทวัด และ โบราณ

สถาน รวมถึงแหลงทองเที่ยวเขิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะวิถีชีวิต 2 ฝงคลอง และริมแมน้ำเจาพระยา 
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อาทิ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดชมภูเวก อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดปรมัยยิกาวาส คลองออมนนท ฯลฯ สำหรับ

แหลงทองเที่ยวท่ีเปนท่ีรูจักมากที่สุด คือ "เกาะเกร็ด" สัญลักษณประจำจังหวัด (ตราประจำจังหวัดนนทบุรี) รูปหมอ

น้ำลายวิจิตร หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปนดินเผา ซึ่งยึดถือเปนอาชีพอิสระ และมีชื่อเสียงมาชา

นาน นิยมทำกันท่ีเกาะเกร็ด

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 0 681 0 681

ปวช.2 0 535 0 535

ปวช.3 0 560 0 560

รวม ปวช. 0 1776 0 1776

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 240 240

ปวส.2 0 264 264

รวม ปวส. 0 504 504

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 674 359 53.26

ปวส.2 249 184 73.90

รวม 923 543 58.83

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 757 418 55.22

ปวส.2 289 229 79.24

รวม 1046 647 61.85

  ขอมูลบุคลากร



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 12/154

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)
ประเภท ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
13 2 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 66 66 66

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 0 0 0

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 0 0 0

เจาหนาที่ 112 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
0 - -

รวม ครู 66 66 66

รวมทั้งสิ้น 191 66 66

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 1 0 1

พาณิชยกรรม 1 1 2

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 2 1 3

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 2
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 0

อาคารอื่น ๆ 1

รวมทั้งสิ้น 5

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 64565010.21

งบดำเนินงาน 7875596.41

งบลงทุน 1867604.80

งบเงินอุดหนุน 27325274.49

งบรายจายอื่น 21689056.25

รวมทั้งสิ้น 123322542.16

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  “มุงสรางเยาวชนสูมืออาชีพ”

  อัตลักษณ

  1) เรียนรูไมลดละ (Life Long Learning)  2)  มีทักษะหลากหลาย (Multi – Skill)  3)  ใจรักบริการ 

(Service Mind) 4)  กาวทันเทคโนโลยี (Technology Literacy) 5)  เปนคนดีศรีสังคม (Social Contribution)

  เอกลักษณ

  “เรียนรูจากประสบการณจริง” Work-Based Learning.

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  “เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดานธุรกิจคาปลีกของประเทศ”

  พันธกิจ

  1) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีดวยหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 

2) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและผานระบบทางไกลอยางมีประสิทธิภาพ       

3) สรางบรรยากาศที่เอื้ออำนวยใหบุคลากรทำงานอยางมีความสุขและสงเสริมความสามารถดานนวัตกรรม 



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 14/154

4) บริหารการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน สอศ. สมศ. หลักธรรมาภิบาล และกรอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

5) สรางความตระหนักใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 

  เปาประสงค

  1) เปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดมีโอกาสศึกษาตอ 

2) สรางงานสูทองถิ่น 

3) พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเยาวชนสูภาคธุรกิจ และสรางผูเรียนสูการเปนเจาของธุรกิจ 

4) สรางองคความรูดานธุรกิจ แบบครบวงจรใหแกผูเรียน 

5) สนับสนุนเยาวชน ใหมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนและมีงานทำ 

  ยุทธศาสตร

  ยุทธศาสตรที่ 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สรางความยั่งยืนดวยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบการบริหารจัดการองคกรมุงสูความเปนเลิศ  

ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารผลลัพธดานการเงินและการตลาดอยางมืออาชีพ

  กลยุทธ

  ยุทธศาสตรที่ 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

                    1.1)  สรรหาและรักษาผูเรียนใหเพียงพอและทันตอความตองการของสถานประกอบการ 

                    1.2) ผูเรียนมีความพรอมทำงาน มีคุณภาพตามความตองการของสถานประกอบการ  

                    1.3) ผูมีสวนไดสวนเสียหลักพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สรางความยั่งยืนดวยนวัตกรรม 

                    2.1) สรางภาพลักษณการเปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ 

                    2.2) ผลิตงานวิจัย และผลงานวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  

                    2.3) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการภายในสูองคกรคุณภาพและ

นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบการบริหารจัดการองคกรมุงสูความเปนเลิศ  

                   3.1) พัฒนาระบบบริหารองคกรตามแนวทางบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality 

Management : TQM)  

                        และผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา เชน สอศ. สมศ.  

            3.2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

             3.3) พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดานนวัตกรรม และการจัดการเรียนการสอน 

             3.4) เสริมสรางความผูกพัน และความสุขของบุคลากร 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารผลลัพธดานการเงินและการตลาดอยางมืออาชีพ 

                    4.1) สรางรายไดจากหลักสูตรและบริการ 
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              4.2) บริหารรายได และผลตอบแทนดานการจัดการเรียนการสอน 

              4.3) บริหารทรัพยสินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

 

 

 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ผลงานมันมวงกรอบ
ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานปลั๊กรีโมทคอนโทรล
ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สถานประกอบการรักษสิ่งแวดลอม
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานเทศบาลนนทบุรี

ส่ิงแวดลอมศึกษาตามโครงการคลองสวย

น้ำใส

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีและสมาคมผู

ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี

Green Product Gold Award
ชนะ

เลิศ
จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี

สถานศึกษาปลอดภัย เกียรติบัตรดีเดน

ตอเนื่องปที่ 3

ชนะ

เลิศ
ชาติ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

Thailand 5s award 2018 Bronze

Award

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (ส.ส.ท.)

รางวัลสถานศึกษาทีีมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับ "ดีเยี่ยม"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับ

อาชีวศึกษาขนาดใหญ

ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษาปลอดภัยดีเดน
ชนะ

เลิศ
ชาติ กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษาคุณธรรมดีเดน
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

World Skills Thailand การแขงขัน

ทักษะฝมือแรงงานแหงชาติ 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ กรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ

รางวัลสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพการศึกษา

ระดับดีเยี่ยม ปการศึกษา 2561

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Approval Process Excellent Award

2019 ระบบสอบออนไลน

OnlineTesting System

ชนะ

เลิศ
ชาติ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)

All Teacher Award 2020 "เชิดชูครูซีพี

ออลล"

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค บริษัทซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)

ผูบริหารดีเดน
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยใรพระราชูปถัมภสมเด็นพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Q-Platinum "ดูแลนักเรียนยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ"โครงการเชิดชูเกียรติ

ชนะ

เลิศ
ชาติ บริษัทซีพีออลล จำกัด (มหาชน)

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกุลธิดา มีสัตย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning : PBL) ในวิชาการ

บริการลูกคา หนวยเรียนท่ี ๖ เรื่องการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวหนูแพว วัชโศก 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู รายวิ

ชาหลักเศรฐศาสตร เรื่องความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร โดยใช

เทคนิคการคิดสรางสรรคเลาเรื่องจากภาพเคลื่อนไหว สำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบั

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชนิสรา หิรัญวัฒนาโภคิน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑/๒ ใน

รายวิชาความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ ประจำ ภาคเรียนที่

๑/๒๕๖๐วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางวิรากานต ชูเจริญรัตน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน

โดยใชเทคนิคการสอนแบบโตวาที ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ สาขา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายชาญวิทย พันภักดี 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนเรื่อง บทบาทการดำเนินงาน รายวิชาธุรกิจคาปลีก๑ รหัส

วิชา ๒๒๑๑-๒๐๐๑ ดวยเทคนิควิธีสอนแบบแสดงบทบาท (Role

Playing Method) ผสมวัฒนธรรมองค

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวอริญชยา ทองประไพ 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรูเรื่อง

กระบวนการขาย ๗ ขั้นตอน รายวิชาการขายเบื้องตน ๒ โดยใช

เทคนิคหนังสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ สาขางาน

ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางกาญดา ซายอิ่ม 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิชาการขายเบื้องตน ๒ เรื่องการนำเสนอและการสาธิตการ

ขายสินคาโดยใชสื่อการสอนสื่อประสมดวยคอมพิวเตอร ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิช

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสะวีรา อัลภาชน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาการเปนผูประกอบการโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรผาน

เว็บไซต ดวยโปรแกรม Google Sites ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ ห

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวทิพวัลย กาญจนนิมมาน 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ในรายวิชาเศรษฐศาสตร

เบื้องตน โดยใชเทคนิคการสอนแบบโตวาที ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ ส

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวปยมาภรณ เหมืองทอง 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน ๒ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใชปญหาเปนฐาน (PBL) บนเครือขายสังคมออนไลน สำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิช

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวษมากร ประดับการ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องการวิเคราะหรายการคา ในรายวิชาการบัญชีเบ้ืองตน๑

โดยใชวิธีสอนสถานการณจำลอง (Simulation) ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวปยรัตน จันทรเรือง 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๓ ศูนยการ

เรียนปญญาภิวัฒน ซี.พี. คาปลีก และการตลาดลาดหลุมแกว

รายวิชาการบรรจุภัณฑอาหา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาววีรานุช พันธุนะ 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน

โดยใช Web Search Engine วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อ

งานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ สา

ขาแมคคาทรอนิกส วิทยาลั

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวพัสตราภรณ พรมโสภา 

ระดับดีผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสื่อแอนนิเมช่ัน

ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft power point เรื่องแปนพิมพ

ในรายวิชาพิมพดีดไทยเบื้องตน สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเบญจมาภรณ จันทร 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ๕ ขั้นตอน (QSCCS) ใน

รายวิชาการใชโปรแกรมสำนัก งานข้ันสูง ของนักเรียนระดับ

ประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงป

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายสุพจน วิจิตรเวชการ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาการใชโปรแกรมสำนักงานข้ันสูงระหวางการ

เรียนการสอนแบบครูเปนศูนยกลางกับการเรียนการสอนดวยเทคนิค

กระบวนการกลุมแบบเพ่ือนเปน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวกาญจนา ทองคำแพว 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะเรื่องสถิติ สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปที่ ๒ สาขางานธุรกิจคาปลีก วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวเพ็ญนภา แสงฉาย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ

จัดการเรียนการสอนโดยใชเกมสพิมดีดเปนสื่อเสริมกับการจัดการ

เรียนการสอนแบบปกติ วิชาพิมพดีดไทยเบื้องตน สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสุวิมล มธุรส 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การแกไขทักษะวิชาพิมพดีด

ไทย ดวยชุดการสอนพิมพดีดคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปที่ ๑ สาขาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ

วิทยาลัยเทคโนโลยี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

สมโอ พิมศร 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนโดยใชแบบ

ฝกเสริมทักษะ เรื่องตรีโกณมิติ วิชาคณิตศาสตร สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ สาขาแมคคาทรอนิกส ศูนย

การเรียนปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเดชคฤทธ์ิ สุขวัฒนโชติ 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบน

เครือขายอินเตอรเน็ตของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

เรื่องการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม ในรายวิชาวงจรไฟฟากระแสตรง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวบุญสง ศรีอนุตร 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง ชุดฝกทักษะการวัดและอานคา

ทางไฟฟา รหัส ๒๑๐๔-๒๐๐๔ วิชาเครื่องวัดไฟฟา ระดับชั้น

ปวช.๑ สาขางานไฟฟากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายหิรัณย ศุภวนนิมิต 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกทักษะการตอวงจรและควบคุมไฟฟาในอาคารของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายภาณุพงศ ประจงการ 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกการโปรแกรมและควบคุมระบบไฟฟาอัตโนมัติสำหรับ

นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ ๓

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายอภิสิทธ์ิ สุมาลี 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องวงจรไฟฟาเครื่องทำความเย็น วิชาเครื่องทำความเย็นโดย

ใชชุดฝกการตอระบบไฟฟาตูน้ำเย็น

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายธีรทัศน สมสงวน 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางชุดฝกการคำนวณหา

อัตราทดและหาความเร็วรอบของการสงกำลังดวยสายพานของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายสายชล ประสพสุข 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกเครื่องปรับอากาศภายในบานและการพานิชยขนาดเล็ก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกันตภณ ฉันททอง 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางชุดสื่อการสอนวิธีการ

ใชงานดอกตาบเกลียวและการใชงานดอกสวานของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ สาขางานไฟฟากำลัง วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวปณยตา หมื่นศรี 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชเทคนิคการสอน DR-TA รวม

กับโปรแกรม Kahoot สำหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปท่ี ๑ วิทยาลัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวภรณพิชชา ธรรมมา 

ระดับดี ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการ

เรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ใน

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัส ๓๐๐๐-๑๓๐๕

ระดับ ปวส.๑ สาขาธุรกิจคาป

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสุกัญญา พนาสุวรรณรัตน 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง นวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนา

ดานทักษะการคิดเรื่องมลพิษโดยใชรูปแบบการสอน TIM ระดับชั้น

ปวช.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายเมธัส บัวชุม 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทยโดยใชแบบฝกของ

นักเรียนในระดับชั้นปวช.๒/๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายภัทรพล พ่ึงอาศัย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมทางเพศ

ของนักเรียนระดับชั้นปวช.๑/๑๖ สาขาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ

ปการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายวิรุฬห ทำทอง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถใน

การแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยใช

เทคนิคการสอนแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณพัฐธิกา อริยะอนันตเดช 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพเร่ืองกระบวนการสื่อสารโดยใช

เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมและวิธีการสอนแบบปกติ

ของนักเรียนสาขางานธุรก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวภาณุมาศ พันธุวงศ 

ระดับดีผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง ความสัมพันธระหวางแรง

จูงใจในการอาน ความสามารถในการอานเพื่อเขาใจและความ

สามารถในการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ ๑ วิทยาลัยเทคโน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายฉัตรชัย เนื่องพิมพ 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเจตคติ

ดานพฤติกรรมภายในของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ท่ี ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนที่มีตอวิชาประวัติศาสตรดวย

วิธีการจัดการเร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวนฤมล บุญสง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรูแบบโครงงานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายธนกฤต โพธ์ิแจง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การใชแผนที่ความคิดเพ่ือ

เสริมสรางทักษะการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

เรื่องปญหาสิ่งแวดลอม

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายธนกฤต โพธ์ิแจง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน CAI เรื่องการคำนวณคาไฟฟา รายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัส ๓๐๐๐-๑๓๐๕ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนกฤต โพธ์ิแจง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน CAI เรื่องการคำนวณคาไฟฟา รายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัส ๓๐๐๐-๑๓๐๕ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวธิติมา นามปวน 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน CAI เรื่องการคำนวณคาไฟฟา รายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัส ๓๐๐๐-๑๓๐๕ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ ธนกฤต โพธิ์แจง

นายสถาพร ยิ้มประเสริฐ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ดวยชุดกิจกรรมเสริมสรางกำลังเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางกายของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ สาขางานธุรกิจคา

ปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวดวงหทัย เรืองนนท 

ระดับดี ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การพัฒนาความสามารถดาน

การพูดโดยใชการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ ในรายวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ วิทยาลั

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสุภาวดี ดวงหมุน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสื่อสารภาษาจีนโดยใชสื่อยูทูปและส่ือบัตรคำรูปแบบประโยคที่

ใชในรานสะดวกซื้อของนักเรียน ในระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓/๑๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวเจนจิรา เวชปาน 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอน

ออนไลน ในรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๒ สำหรับนักเรียน

ปวช. ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสมเพลิน ชนะพจน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟงภาษา

อังกฤษโดยใชหนังสือเสียงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ ๑/๗สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายพัฒนชัย ชัยชนะ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ

Dyned ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวจิราวดี ทองประศรี 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการ

พูดสนทนาภาษาอังกฤษโดยใชสื่อผสม ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาววิกาณดา ศรีกระสัง 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟง-พูด ๒ ดวยโปรแกรม "Hello

English" บนโทรศัพท เคล่ือนที่สำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.๓ สา

ขาแมคคาทรอนิกส ศูนยก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวศรัณภัสร ศรีสะเทือน 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

อานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะแปนพิมพภาษาชวยสอน

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๒/๙ สาขาธุรกิจคา

ปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวนภาพร พุตกรณ 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมการอานภาษาจีนเรื่องการบอกราคาสินคารายวิชาภาษาจีน

เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ป

ท่ี ๒ วิทยาลัยเทค

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเริงชัย พะวุฒ 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนเรื่อง

รายงานทางการเงิน รายวิชาการบัญชีเบ้ืองตน๑ สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยี ปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวปานฝน ถนอมนาม 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานและ

การเขียนคำภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาภาษา อังกฤษในชีวิตจริง ๒

โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ท่ี ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีป

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสุขญา บุญพิพัฒน 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนเรื่อง

สวนประสมการตลาด รายวิชาการขายเบ้ืองตน ๑ สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยี ปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายศิริวัฒน สิมาวัน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้น เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เรื่องการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง

โดยใชรูปแบบการสอน ADDIE ผานโปรแกรม Kahoot สำหรับ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวณภาภัช กลิ่นเกษร 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ในรายวิชาธุรกิจคาปลีก๑ ดวยเอกสารประกอบการเตรียม

ความพรอมกอนการฝกอาชีพที่สถานประกอบการราน Seven

Eleven ของนักเรียนระดับประกาศนียบั

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสริญญา เดนสุมิตร 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาวิดีโอสื่อการเรียนรู

เชิงบันเทิง(Edutainment) เรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับ

การขายสินคาในรานสะดวกซื้อของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปที่ ๒/๓ วิทยาลั

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางณัฐฐา ใจสงเคราะห 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนเรื่อง

การเขียนสะกดคำ รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน (๒๐๐๐-๑๑๐๑)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวกุลธิดา มีสัตย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การใชการเสริมแรงบวก เพื่อ

พัฒนาพฤติกรรมดานความมีวินัยและความรับผิดชอบในชั่วโมง

Homeroom สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่

1/2 สาขางานธุรกิจคาปลีกร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกุลธิดา มีสัตย 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนให

ตรงตอเวลาโดยใชสัญญาการเขาชั้นเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.

ชั้นปที่ 2/2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ในรายวิชาสัมมนา

เชิงปฏิบัติการว

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายนพพล เสียงกอง 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในรายวิชา

กลยุทธธุรกิจคาปลีก โดยการเสริมแรงบวกของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2/5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

คาปลีก ภาคเรียน 2/2561

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางกาญดา ซายอิ่ม 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาธุรกิจคาปลีก 5 เรื่องการปองกันการสูญเสียสินคาโดยใชสื่อการ

สอนสื่อประสมออนไลนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 3 หอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอภิรดี สังขพันธุ 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาการเรียนรูรายวิชาธุรกิจคา

ปลีก 2 เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับลูกคาโดยใชสื่อวีดิทัศน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1/9 สาขางานธุรกิจ

คาปลีกร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวศิโรรัตน สังขสุข 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดแสดงสินคา

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Nested บูรณาการในวิชาธุรกิจคา

ปลีก 4 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2/6 สาขา

วิชาธุรกิจคาปลีก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวหนูแพว วัชโศก 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาการเรียนรูรายวิชาการ

บริหารงานคุณภาพในองคกร โดยใชกิจกรรมการโตวาที เรื่องความ

เสี่ยงและความขัดแยงในองคการ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่1

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวชนิสรา หิรัญวัฒนาโภคิน 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องการคุมครองแรงงานโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือจิ๊ก

ซอวรายวิชากฎหมายแรงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3/11

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางวิรากานต ชูเจริญรัตน 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การปรับพฤติกรรมผูเรียน เปลี่ยน

วิธีผูสอน เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช QUIZIZZ GAME

เรื่องรายไดประชาชาติ รายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน ของผูเรียน

ระดับ ปวช.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสุภาทิพย ไกรนรา 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องการแบงประเภทของลูกคา โดยใชเทคนิคการสรางหนังสือ

การตูนรายวิชาธุรกิจคาปลีก 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

ชั้นปที่ 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายชาญวิทย พันภักดี 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เรื่อง ทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานและบทบาทของ

พนักงานขายในการสงเสริมการขาย รายวิชาธุรกิจคาปลีก 3 รหัส

วิชา 2211-2003 ดวยเทคนิควิธีสอนแบบ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางอริญชยา ศิริโยธา 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

เรื่องกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน วิชาการขายเบ้ืองตน 2 โดยใช

เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT เปนฐาน ของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนัยบัต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวสะวีรา อัลภาชน 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู

ดวยรูปแบบการสอนแบบซิปปา วิชาสื่อสารการตลาด เรื่อง เครื่อง

มือสื่อสารการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ปที่ 2 หอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวทิพวัลย กาญจนนิมมาน 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน เรื่องรายไดประชาชาติโดยการใชบท

เรียนผานสื่อ M-Learning ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 หอง 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุขญา บุญพิพัฒน 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน เรื่อง ประเภท

ผลิตภัณฑ รายวิชาการขายเบ้ืองตน 1 สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวก

ซื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีป

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวศิริพร ประสานทรัพย 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาความรูเกี่ยวกับงานอาชีพดวยวิดีทัศน เรื่อง หลักการปฏิบัติ

ตนในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางาน

ธุรกิจคาปลีกรานสะ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวณภาภัช กลิ่นเกษร 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดี เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของสื่อประกอบการสอนเรื่องผลิตภัณฑ ประกอบรายวิชาหลักการ

ตลาด ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

คาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวปยมาภรณ เหมืองทอง 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาหลักการบัญชีเบื้องตน 1 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะเรื่อง

การวิเคราะหรายการคาและการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีที่

รับรองท่ัวไป สำหรับนัก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวษมากร ประดับการ 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานรวมกับ

ผูอื่นและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเทคนิคการสอน

Co-Operative Learning (แบบรวมมือ) สรางโมเดลการจัดเรียง

สินคาในการคำนวณตนทุนสิน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปยรัตน จันทรเรือง 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี่มาก เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และปลูกฝงพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม วิชาสารเจือปน

อาหาร 2404-2209 เรื่องตระหนักถึงความปลอดภัยของการใชสาร

เจือปนอาหารโดยใชเทคนิคการเรี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาววีรานุช พันธุนะ 

ส่ือคอมพิวเตอร ระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ประเภทเกมสเพ่ือการเรียนการสอน เรื่องฟงกชั่นในการคำนวณของ

การใชโปรแกรมตารางงานสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขา

งานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายเริงชัย พะวุฒ 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนเรื่องสมุดเงินสด 2

ชองรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 1 สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายสุพจน วิจิตรเวชการ 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาการใชโปรแกรมสำนักงานข้ันสูง โดยใชระบบ PLMS (E-

Learning) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่

1/5 สาขาวิชาการจัดการธุร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวกาญจนา ทองคำแพว 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร โดยใชแบบฝกเสริมทักษะเรื่องการแปรผัน สำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขางานธุรกิจคา

ปลีกรานสะดวกซ้ือ วิท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเพ็ญนภา แสงฉาย 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

พิมพดีดไทยเบื้องตน เรื่อง การพัฒนาทักษะความเร็วและความ

แมนยำ ดวยโปรแกรมพิมพดีดดวยคอมพิวเตอรสำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวสกุลรัตน ประทุมศรี 

ส่ือคอมพิวเตอร ระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ

Infographic เรื่องการคำนวณคำสุทธิ วิชาพิมพดีดอังกฤษเบ้ืองตน

สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขางาน

ธุรกิจคาปลีกรานสะด

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวสมโอ พิมศร 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

กระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยาในการแกโจทยปญหา

เรื่องบำเหน็จตัวแทน และบำเหน็จนายหนา วิชาคณิตศาสตรพาณิช

ยกรรมของนักเรียนระดับประกา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายกิตติศักดิ์ ชูเลม็ด 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาระบบการติดตามการสงงาน

ของนักเรียนแบบออนไลน วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองาน

อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง

12 สาขางานธุรกิจคาปลี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายศิริวัฒน สิมาวัน 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดีมาก เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรพาณิชยกรรม เรื่องความนาจะเปนโดยใชสื่อ

การสอนมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานธุรกิจ

คาปลีกรานสะดวกซ้ือ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 32/154

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุริยัน บุพศิริ 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาวงจรไฟฟากระแสสลับ โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร (e-

learning) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวั

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายเดชคฤทธ์ิ สุขวัฒนโชติ 

ส่ือคอมพิวเตอร ระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย

อินเตอรเน็ต ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน เรื่อง

วงจรความตานทานแบบขนานในรายวิชาวงจรไฟฟากระแสตรง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายหิรัณย ศุภวนนิมิต 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีเยี่ยม เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพของ

ชุดฝกทักษะการออกแบบงานไฟฟาในอาคารดวย EIB ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

่นายภาณุพงศ ประจงการ 

ส่ือชิ้นงาน ระดับผาน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพชุดสื่อ

การสอนการจำลองการทำงานของเอ็กซแปนชั่นวาลวสำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายอภิสิทธ์ิ สุมาลี 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

งานคอมเพรสเซอร วิชาเครื่องทำความเย็น โดยใชชุดฝกการตรวจ

สอบคอมเพรสเซอร ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชางไฟ

ฟากำลัง วิทยาลัยเทค

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกันตภณ ฉันททอง 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดีมาก เรื่อง การสรางชุดสื่อการสอนวิธีการใชชุด

ถอนเกลียวซายและการใชงานดอกสวานวิชางานเครื่องมือกลเบื้อง

ตนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขางาน

ไฟฟากำลัง วิทยา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายธีรทัศน สมสงวน 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดีมาก เรื่อง การสรางชุดสาธิตงานเชื่อมไฟฟาแบบ

สามารถมองเห็นไดหลายคนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2561 ในรายวิชางานเชื่อมและโลหะ

แผนเบื้องตน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวปณยตา หมื่นศรี 

ส่ือคอมพิวเตอร ระดับดีมาก เรื่อง การสรางแบบเรียนออนไลนวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพดวยโปรแกรม Moodle E-

Learning ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา

ปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวภรณพิชชา ธรรมมา 

ส่ือคอมพิวเตอร ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI) เรื่อง เครื่องใชไฟฟาในสำนักงาน (รานสะดวกซื้อ

7-Eleven) ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัส

วิชา 3000-1305 ระดับ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสุกัญญา พนาสุวรรณรัตน 

วิจัยชั้นเรียน ระดับผาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยใชชุดเอกสารประกอบการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษา เรื่องการคุม

กำเนิดและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายฉัตรชัย เน่ืองพิมพ 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การศึกษาและพัฒนาทักษะดาน

พฤติกรรมการอางเหตุผลแบบนิรนัยของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

ในรายวิชาหนาท่ีพลเมืองดวยการเรี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายณรงคเดช ศรีอนุตร 

วิจัยชั้นเรียน ระดับผาน เรื่อง การพัฒนาวินัยและความรับผิดชอบ

ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวก

ซื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายวิรุฬห ทำทอง 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู

เรื่องโครงสรางอะตอมและตารางธาตุโดยใชการเรียนรูแบบวัฏจักร

การเรียนรู 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปท่ี 1/10 วิท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางณพัฐธิกา อริยะอนันตเดช 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การใชแอปพลิเคชั่นคาฮูทเปนสื่อการ

สอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาธุรกิจคาปลีก รายวิชาภาษา

ไทยเพื่ออาชีพ เรื่องการส

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวภาณุมาศ พันธวงศ 

วิจัยชั้นเรียน ระดับผาน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู

วิชาภาษาไทย การเขียนสะกดคำยากจากแบบเรียนภาษาไทยพ้ืน

ฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสถาพร ยิ้มประเสริฐ 

วิจัยชั้นเรียน ระดับผาน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเตะลูกฟุตซอล

ขางเทาดานในดวยชุดฝกการเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1/1 สาขางานธุรกิจ

คาปลีกรานสะดวกซ้ื

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายภัทรพล พ่ึงอาศัย 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเรื่องโรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานระหวางการสอนโดย

ใชกลุมรวมมือดวยเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT และแบบ STAD

ของนักเรียนระดับชั้น

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวนฤมล บุญสง 

ส่ือคอมพิวเตอร ระดับดีมาก การพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง

อะตอมและตารางธาตุ ดวยโปรแกรม PUBHTML5 สำหรับ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1/11 วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายธนกฤต โพธ์ิแจง 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชา

ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุง

ศรีอยุธยา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวดวงหทัย เรืองนนท 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ ตามแนวคิด Constructionism เพื่อพัฒนาความ

สามารถดานการพูด ในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน เรื่องการพูดใน

ชีวิตประจำวัน ระดับปร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางณัฐฐา เนียมนำ 

ส่ือชิ้นงาน ระดับ ดี เรื่อง การพัฒนาสื่อวิดีทัศน เรื่อง เขียนภาษา

ไทยใหถูกกันเถอะ รายวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ (2000-1102)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายธาริน บุญถวิล 

วิจัยชั้นเรียน ระดับ ดีมาก เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูป

แบบสมองเปนฐานเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องแหลงกำเนิดไฟฟาและอุปกรณ

ไฟฟา ของนักเรียนระดับปร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวสุภาวดี ดวงหมุน 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา

จีนเรื่อง สินคาอุปโภค/บริโภค โดยใชโปรแกรมคาฮูทสำหรับ

นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายสมเพลิน ชนะพจน 

วิจัยชั้นเรียน ระดับ ดี เรื่อง การแกปญหาการฟงและการออกเสียง

ภาษาอังกฤษโดยใชโปรแกรม STOPMEMO ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1/11 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายพัฒนชัย ชัยชนะ 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการขายของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

ท่ีสอนดวยวิธี Communicativ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวจิราวดี ทองประศรี 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบเนนปฏิบัติ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 หอง 4 สาขา

การจัดการธุรกิจคาปลีก วิทยาลั

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาววิกาณดา ศรีกระสัง 

ส่ือชิ้นงาน ระดับผาน เรื่อง การพัฒนาผลการใชสื่อชุดการสอน

Packaging Amazing Words Label เรื่อง Label ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับการขายสำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2/11 สาขาวิชา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวเจนจิรา เวชปาน 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

(CAI) เรื่อง การขายสินคาและการบอกราคาสินคาในรายวิชาภาษา

จีนเพ่ือการสื่อสาร 1 รหัสวิชา 2000-9206 ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 ส

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวนภาพร พุตกรณ 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดีเยี่ยม เรื่อง การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท

ภาษาจีนโดยใชชุดกิจกรรมเกมปริศนาอักษรไขว เรื่องการเชื้อเชิญ

รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวศรัณภัสร ศรีสะเทือน 

วิจัยชั้นเรียน ระดับดี เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรูคำศัพท

ภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบเกมประกอบการสอนในรายวิชาภาษา

อังกฤษในชีวิตจริง 2 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่

1/13 สาขาธุรกิจคาปลีก วิทยา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสริญญา เดนสุมิตร 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดีมาก เรื่อง พัฒนาสื่อการสอน E-book รูปแบบ

Interactive Reading English เพ่ือแกไขปญหาการอานคำศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2/1

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวปานฝน ถนอมนาม 

ส่ือชิ้นงาน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษา

อังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 โดยใชสื่อวีดิทัศน เรื่อง At

the Convenience Store : Selling and Buying Situation

ของนักเรียนระดับประกาศนียบั

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นางสาวพัสตราภรณ พรมโสภา 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน

โดยการใชสื่อออนไลน Facebook group เรื่องการคิดคำนวณคำ

สุทธิ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1/4

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก วิทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

นายสายชล ประสพสุข 

การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกเชื่อมทอทองแดงผาน

ไนโตรเจน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร

นางสาวทัศนีย ผิวขาว 

การแกปญหาการทองตารางธาตุไมไดของนักเรียนชั้น ปวช.1/14

สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิต 2000-1301 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ Buddy เพ่ือนชวยเพื่อน วิทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุวิมล มธุรส 

ปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักเรียน

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 กลุม B ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชัยชนะกิตต หินใหญ 

อารดูโนคอนแวนเนียน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายประคอง ศรีสนไชย 

อุปกรณแจงเตือนตูซาลาเปาชำรุด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐตพล ลาภูตะมะ 

อารดูโนคอนแวนเนียน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพชรพล สารสุวรรณ 

อุปกรณแจงเตือนตูซาราเปาชำรุด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณปวร ลักษิตานนท 

อุปกรณแจงเตือนตูซาลาเปาชำรุด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอิษฏา ทวีวงศ 

เครื่องตรวจสอบคอมเพรสเซอรโอเวอร

โหลด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสหรัฐ จินดาอินทร 

เครื่องแจงเตือนคอมเพสเซอรโอเวอร

โหลด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศิริวิมล ไหวครู 

เครื่องแจงเตือนคอมเพสเซอรโอเวอร

โหลด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายไอยรา ใจเพชร 

อารดูโนคอนแวนเนียน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวริศ เสือโรจน 

ชุดแจงเตือนถาดน้ำลน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนชัย ทับสวัสดิ์ 

อุปกรณละลายน้ำแข็งคอยลเย็น Vault

Room

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธีระเดช เผาเฮง 

กระเปารอกยกของ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสตพล ศิริเลข 

ชุดเครื่องมือบำรุงรักษคอมเพรสเซอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายฉัตรมงคล ปาริชาติ 

อุปกรณแจงเตือนระดับน้ำในถังน้ำ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเกียรติศักดิ์ คงเกิด 

ชุดแจงเตือนถาดน้ำลน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย สันติภาพ วงษสุวรรณ 

กระเปารอกยกของ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย วัลลพ ไทยนอย 

เครื่องแจงเตือนคอมเพรสเซอรโอเวอร

โหลด

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นาย ชลสิชฌ สิงหโตทอง 

เครื่องไลสิ่งอุดตัน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ภูมิพัฒน ชางมวง 

อุปกรณอุนถังสารทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย สิรภพ สาตรอด 

ไฟฉายสะดวกใช

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ธนวัฒน คาเต็มเจริญ 

ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ศรัณย ชมสาคร 

เครื่องไลสิ่งอุดตัน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย พีรพัฒน ออนหนองหวา 

อุปกรณอุนสารทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาว นภสร ฉิมแปน 

ไฟฉายสะดวกใช

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ธณัฐพงษ ทับสวัสดิ์ 

อุปกรณแจงเตือนอุณหภูมิผานทางแอพ

พลิเคชั่น LINE

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ประภวิษณุ เปรมจิตต 

เครื่องไลสิ่งอุดตัน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวรัช วีระพรรณ 

ทักษะพิมพดีดภาษาไทยดวย

คอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นาย ศิริโรจน แมลงภูทอง 

อุปกรณอุนถังสารทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชนะชล นานาวรรณการ 

ทักษะพิมพดีดภาษาอังกฤษดวย

คอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นาย ศุภากร แซหว่ัน 

การแจงเตือนอุณหภูมิผานทางแอพพลิ

เคชั่น LINE

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย รัตนกร บังทา 

ประแจอเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย นพรัตน โพธ์ิทอง 

ชุดตรวจสอบควบคุมการไหลของสาร

ทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพชิตา วันสนธิ 

คอมพิวเตอรสำนักงาน (MS-Office

2013) ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นาย ธีรภัทร ใจปทุม 

การแจงเตือนอุณหภูมิผานทางแอพพลิ

เคชั่น LINE

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวลินลดา สอาดศรี 

คอมพิวเตอรสำนักงาน (MS-Office

2013) ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นาย ธนากรณ ดอกกะฐิน 

ประแจอเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพัชญสิตา รวินทวิรุฬ 

คอมพิวเตอรสำนักงาน (MS-Office

2013)

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นาย ปริญญา เจริญคง 

ชุดตรวจสอบควบคุมการไหลของสาร

ทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ประกาศิต พวงบุบผา 

อุปกรณแจงเตือนระดับน้ำในถังน้ำ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธัญพิสิษฐ อินทรนอก 

คอมพิวเตอรสำนักงาน (MS-Office

2013) ระดับ ปวส.

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นาย สรนัฐ สายธารมณี 

อุปกรณละลายน้ำแข็งคอยลเย็นตู Vault

Room

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ณัฐวุฒิ ปลัดศรีชวย 

ประแจอเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ธีรดนัย วงศถิระศักดิ์ 

อุปกรณแจงเตือนระดับน้ำในถังน้ำ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ธงไชย เรืองอยู 

ชุดแจงเตือนถาดน้ำลน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย เจตนรินทร สหราโช 

อุปกรณละลายน้ำแข็งตู Vault Room

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย รักติบูล ศิลปสมบูรณ 

กระเปารอกยกของ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ศักดิ์สิทธ์ิ หอเยี่ยม 

ชุดตรวจสอบควบคุมการไหลของสาร

ทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นาย สิรภพ สาตรอด 

ทักษะเครื่องทำความเย็น

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวิทวัส วิมลประภา 

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธงไชย เรืองอยู 

ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ศักดิ์สิทธ์ิ หอเยี่ยม 

ทักษะงานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ือง

ตน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนวพล สุวรรณ 

ทักษะการติดตั้งไฟฟาในอาคาร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐดนัย รอดชยันต 

ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชลธิชา ลือโสภา, นางสาวบุญย

อารี กองสุข, นางสาวสุนันทิพย พินิจดี 

การแขงขันทักษะประเภท Marketing

Challenge

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายณปวร ลักษิตานนท 

อุปกรณแจงเตือนตูซาลาเปาชำรุด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

นายพชรพล สารสุวรรณ 

อุปกรณแจงเตือนตูซาลาเปาชำรุด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

นายประคอง ศรีสนไชย 

อุปกรณแจงเตือนตูซาลาเปาชำรุด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

นางสาววสิริมากรณ คุมหมู นางสาวพิฤดี

ลัดดาพวง 

การแขงขันประเภททักษะธุรกิจคาปลีก

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 45/154

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอนุรักษ ภูครองทุง นางสาวพิชชาพร

บุญเลิศ นายธนกฤต โสวภาค 

การแขงขันประเภทการเขียนแผนธุรกิจ

(ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายสดุดี ลอยแกว นายบุลากร ชัย

สุวรรณ นายวรินทร ชื่นชม 

อุปกรณตักบอดัก 2 in 1

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอภิชัย เลียมคำ นายรังสิมันต สุขุมา

ภัย นายเศรษฐพงศ พงษศักดิ์ 

หนักก็วางรมสิ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวนรินทรญา ปนทองสิริรักษ นาง

สาวปยะภรณ แกวขาว 

คิวอารโคดบอกโปรโมชั่น

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวยลดา สุขอรามตระกูล นางสาว

ปริยานุช ศีลพิพัฒน นางสาวสุธิดา สุข

สำราญ 

บัตรคิว All caf'e

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวกาญจนา ศรีภูมิ นายกฤษณ โน

ศรี นางสาวณัฐฐา พิศาภาค 

เบลทวอลกั้นสินคาแอลกอฮอล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวนันทิกานต หินจันทร นางสาวจิ

นทภา จันทรศิริ นางสาวธนภรณ หลงศิริ

ทำความสะอาดดวยแอพพลิเคชั่น 7ส

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวกุลธิดา ธนกสิกร นางสาวปยะ

นุช นามบุปผา นางสาวกชกร ภูวนิชลา

วัลย 

ปายบอกกันลื่น 3 ภาษา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอัครเดช สมเสียง นางสาวเบญจมาศ

ภูวิรัตน นางสาวสิริวรรณ ภิรมยคลอย 

แถบแพลนโนแกรมติดสื่อโปรโมชั่น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเอกรัฐ วังสะอาด นายวุฒิเมศร สุขสิ

นวรวัฒน นางสาวอรรถวรรณ เทียมตรี 

ขาวผัดตมยำทะเล 3 สหาย

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายณภัทร ขันทอง นายสุมงคล แสงส

วัสดิ นายฐณวัฒน โกสียวัฒนา 

สแกนปุบรูปบ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวอาทิตยา บุตรโคตร นางสาว

นันทกานต ทักษเสถียร นางธนิศา วงค

จิตติ 

ออลเวฟเซ็นเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวสิรีธร วงษกาญจนกุล นางสาว

ภาสินี เกียรติไกรศร 

ทำงานปลอดภัยดวย 7ส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายมังกรทอง ทองธนะเศรษฐ นางสาว

ปลิตา แซโล นางสาวอภิชญา สืบเหลา

รบ 

ดวยรักและหวงใยจากเซเวน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวอานันตยาภรณ สินธรมย

นางสาวมาลิณี พักโพธิ์เย็น นางสาววิชุ

ดา จันทรโต 

ท่ีเรียง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกิตติภพ วิมูลคะ นายเกียรติศักดิ์

กล่ันเกลี้ยง นายกษิณัท กุลวานิช 

ถุงชวยลดโลก

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายภัทรพล พูลสมบัติ นายพลตระการ

แกวกนก นายนพกร จันทรอุน 

บงชี้สะดวก

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกฤษดา แกวงาม นายนพรัตน เลิศ

ณรงค นายณัฐชนน บุญไชยเดช 

สวมใสปลอดภัยไวกอน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 47/154

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนุสรา ฝกฝน นางสาวมณีรัตน

มะโนใจ นางสาวมุกรวี รอดมี 

ถุงหอมสมุนไพรกำจัดแมลง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายนราธร ทรัพยทองถม นายธนภัทร

ชูณะวัฒน นายณัฏฐธเนศ ภูวิศาวิชญ

ภาส 

ช็อคบอลคลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายสมิทต สูยะนันทน นางสาวพรรณิภา

นาคเนม นางสาวพรปรียา จินดามล 

แพลนโอแกรมประหยัดเวลา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวิษณะ เนื่องพิมพ นางสาวเบญจพร

คำชุม นางสาวกัญญาวีร พุทธศรี 

แผนกันลื่นนิรภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาววิจิตตรา บูรณะเสรี นางสาว

ปาณิสรา พุมจันทร 

แขวนสะดวกกดสบาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปรัชญาวุฒิ เขื่อนคำ นางสาวสุนิสา

คงสืบเสาะ 

ท่ีตัดขนมปงเดนิชโทสต

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวอภิญญา ศรีเงิน นางสาวอารยา

อินทวัฒน นางสาวกวินธิดา แกวละออ 

สปริงดันกลองขาวแชแข็ง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายคุณานนท มะโนธรรม นางสาวชุติ

มณฑน นวลจร นางสาววรินรดา ทับเอม

สติกเกอรลูกคาไมรับถุง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปวเรศ ลือโสภา นางสาวกัญญารัตน

เรืองภู นางสาวณัฐธชา แกวมุขดา 

ขาวเหนียวหมู ๆ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายชัยวัฒน ทวมมะลิ นายศุภวิชญ

สนิทมาก นายประกาศิต ศรีภุมมา 

เสื้อสรางรอยยิ้มสำหรับลูกคาที่รอสินคาอุ

นรอนเปนเวลานาน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายครรชิต สถานพงษ นางสาวชนิกานต

ศิริสุข นางสาวบุญสิตา จันทรประเสริฐ 

สติ๊กเกอรบารโคดขาวกลองขาว

(PMA20)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายนนทวัฒน รมใหญ นางสาวสุพัตรา

กระดี่ทอง นางสาวไตรทิพยสุดา มี

ชำนาญ 

ปายราคาเพ่ือผูพิการทางสายตาและคน

ชรา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายจีราศักดิ์ ในสุราช นายกิตติณัฏฐ อิน

ทวงค นายณฐภัทร เฮงบุณยพันธ 

กิ๊ฟล็อก FC 01

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายจีราศักดิ์ ในสุราช นายกิตติณัฏฐ อิน

ทวงค นายณฐภัทร เฮงบุณยพันธ 

กิ๊ฟล็อก FC 01

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวรวีรรรณ แสงครจิต นางสาวกัลย

สุดา อรรถชีพ นางสาวพิมลมาศ แมนศิริ

สติ๊กเกอรปองกันออดิท

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวรัช วีระพรรณ นางสาวอรุณฉาย

ควมทอง นางสาวดลวรรณ แกวงามลอย

วุนกรอบ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวกชมน ทองคำ นางสาวอารียา

นบแยม นางสาวณัฐฐา เหมือนแจม 

ปลอกกันความรอน (แกวกาแฟ)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวุฒินันท ชินสมุทร นายเพชรัตน

พวงแพ นางสาวจารุวรรณ สุวรรณอรุณ 

ปุยจากกากกาแฟ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวนริศรา อินลี นางสาวอรษา ลาภ

มูล 

แกว 2 ฟอลออรคาเฟ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปยะพงษ ประเสริฐมหาโชค นาย

วัฒนชัย สมทรง นางสาวเปมิกา แซล้ี 

Front ชูกำลัง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวธิดารัตน วัฒนพงษ นายชนะชล

นานาวรรณการ นายพีรพัฒน แซเซียว 

ตะขอทันใจ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายคุณเพชร สักกบัญชร นายสุพรรณ

กนกศิลปเมฆิน นางสาวภิญญาพัชร เลิศ

ศิรินัทคุณ 

สัญญาณเตือนเครื่องดื่มเย็น

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธนนันท ขวัญหวา นายตฤณวัฒน

ทาประเสริฐ นายจีรวุฒิ เทพสุวรรณ 

คิปปงไอซ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายสุรวุฒิ วานิชล นายนิติภูมิ มวงนา

พูล นางสาวธนวันย พรสินไพสาน 

ไม FIFO EZYGO

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอานนท กลิ่นราตรี นางสาวธัย

ลักษณ สิทธ์ิประคอง นางสาวฐิติยา สุข

สมพงษ 

ซุปมักกะโรนี

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายรัตพล ฟูประเสริฐ นางสาวอรพรรณ

นอยกลำ นางสาวภาวิณี มนัสวงษกาญ

จน 

บันไดจัดสตอก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวกัญญารัตน ศรนุวัฒน นางสาวเม

โป แคน นายธนากร บุญทวี 

สอนนองเจาะเปา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวเกษราภรณ ชองคันปอน นาง

สาวปวรรัตน ขำมณี นายเศรษฐศาสตร

เวชโช 

Rub&Dry

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศราวุฒน ใจแสวง นายภาณุพงษ

ถวัลยภิญโญ นายจิรพัฒน มะโนคำ 

QA BOOK

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายเจตริน วีระพงษ นายพีรวัส เกตุทา

เสม็ด นางสาวสุภาวิดา ประเสริฐสังข 

3 สเต็ป ลางเจ็ทสะดวก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปญญา อรุณวิวัฒนกุล นางสาว

มินตรา ทิพยโภชน นางสาวเบญจวรรณ

เสียงแจม 

คูมือบริการภาษาจีน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวยุวดี นพคุณ นางสาวจุฑาทิพย

ทองอิน นางสาวฑศธร พิศาลกิจวนิช 

Sorting Product

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายภัทรวัฒน ทิวพัฒน นายเทวา

เรี่ยวแรง นายกิจจาณัฏฐ โตสงเคราะห 

Like Sticker All caf'e

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธนาวุฒิ บุญยะบุตร นายณัฐกร พล

สิมา นายชญานนท โพธิบันลังค 

FIFO 3 In 1 mini

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายเกียรติยศ รุงมณีจินดา นายอิงชนก

บุญธรรม นายชรินทร บุญเพ่ิม 

Ice precaution

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายศรณรังสรรค มาฆะธรรม นายอนุ

วัฒน ล้ำชนะ นายวทัญู มณีพงศกร 

มินิชั้นวาง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอานนท กะติกา นายธนัชชา ไชย

ผดุงพงษ นายคธากาญจน ศิริวรรณ 

เมนู ออลคาเฟ สรางยอดขาย

(Successful All caf'e menu)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกฤตพจน ดอกกะฐิน นายปฏิภาณ

ชาติเผือก นายอาทิตย เที่ยงธรรม 

กรรไกรตัดไสกรอก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 51/154

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอชิรญา ชุมชื่น นางสาวพลอย

ไพลิน ทองหอ นายปกรณ วรวรรณ 

Healthy drink

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธนายุทธ ดอนผา นายพงศกร พรหม

จันทร นายเขตตตะวน โคตามี 

Wipes for safety

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวชลธิชา อนัทสุข นายพรรษวัฒน

การมาสม นายอดิเทพ ดวงสาสม 

Promotion voices

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธนากร ดิษฐเจริญ นายภัทรพล เล็ก

รักชาติ นายจัตริน ติดยงค 

U Like (Spa)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวสุนันทา นันทเอกพงศ นางสาว

ขวัญตา สุดชีแสง นางสาวจิราวรรณ เพ็

ชรสังฆาต 

แผนกั้นอะคริลิก PMA 54

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวจิตรชนก วงษนาค นางสาวฐิติ

พร สงหพร นางสาวอนามิกา คำสิงห

นอก 

สปริงจัดเรียงสินคา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวจรัญญา สุขีภาพ นางสาว

ปนัดดา ไพรินทร 

ตั้วกั้นประตูพรอมสัญญาณเตือน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาววิศัญศญา กันยารัตน นางสาว

สโรชา พวงฉ่ำ นางสาวศุภธิดา กิจสม

วงศกุล 

กลองจัดเก็บฝา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวพิชญา ฉัตรพร นางสาววิลาสินี

เมรินทร นางสาวเบญจวรรณ ลายคราม 

ตะแกรงเอาใจเจ็ท

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสหัสวรรษ เรียงมูลตรี นายธนพงษ

กล่ินกลัด นางสาวสุกัญญา รุงเรืองสิน 

ซองขนมปงปงแสนสะดวก

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางอานนท เต็มจิตร นายวสันต สุขใย

นายทัพพสาร เลิศฆองหมู 

ปลอกแกวบอกรสชาติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธาวัน ใจดี 

เหรียญเงิน โครงงานสิ่งประดิษฐกลองนี้ดี

มีทิชชู

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นายนพรุจ เผือกทะชน 

เหรียญเงิน โครงงานสิ่งประดิษฐกลองนี้ดี

มีทิชชู

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นส.ปรียานุช อินทรีย 

เหรียญเงิน โครงงานสิ่งประดิษฐกลองนี้ดี

มีทิชชู

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นายณัฐตพล ลาภูตะมะ 

เหรียญทอง โครงงานสิ่งประดิษฐ

Arduino Convenant

ชนะ

เลิศ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นายชัยชนะกิตต หินใหญ 

เหรียญทอง โครงงานสิ่งประดิษฐ

Arduino Convenant

ชนะ

เลิศ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นายไอยรา ใจเพชร 

เหรียญทอง โครงงานสิ่งประดิษฐ

Arduino Convenant

ชนะ

เลิศ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นส.ศศิฏวรรณ พันธุสุภา 

เหรียญทอง สุนทรพจนภาษาไทย ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชนะ

เลิศ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นส.พิมพภัทรา ผาแกว 

เหรียญทอง สุนทรพจนภาษาไทย ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายฐานัฐ พันธุเพ่ิมพูน 

เหรียญทองแดง การประกวดมารยาท

ไทย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นายณัฐวุฒิ ขำสุวรรณ 

เหรียญทองแดง การประกวดมารยาท

ไทย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นายณัฐวุฒิ ขำสุวรรณ 

เหรียญทองแดง การประกวดมารยาท

ไทย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นายศุภณัฐ วินธนลธี 

เหรียญทองแดง การประกวดมารยาท

ไทย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นายกอบบุญ เอี่ยมพอคา 

เหรียญทองแดง การประกวดมารยาท

ไทย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นางสาวสุกัญญา รุงเรืองสิน 

การแขงขันการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกณิกนันต ทองเพ็ง 

การแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษา

อังกฤษ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา สยามบรมราชกุมารี

นางสาววรินยุพา พื้นมวง 

การแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษา

อังกฤษ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชารารัตน บุญณรงค 

การแขงขันการพูดสาธิตเปนภาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอนามิกา คำสิงหนอก 

การแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนครินทร ถิ่นทัพไทย 

ชมเชย โครงงานสิ่งประดิษฐ ที่กั้นหลัง

Shelf

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

โครงการหนอนวัตกรรม ครั้งที่ ๘ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน

นายทยากร ลัดใหม 

ชมเชย โครงงานสิ่งประดิษฐ ที่กั้นหลัง

Shelf

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

โครงการหนอนวัตกรรม ครั้งที่ ๘ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน

นายวทัญู นามมารดา 

ชมเชย โครงงานสิ่งประดิษฐ ที่กั้นหลัง

Shelf

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

โครงการหนอนวัตกรรม ครั้งที่ ๘ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน

นายพีรกานต รักคิด นายณัฐวุฒิ บูรณะ

นางสาวปุณยนุช คำจุมพล 

ตะแกรงกั้นน้ำแข็ง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภฯ

นางสาวพิชญสินี พิณพาทย นางสาวพร

ศิริ จิตตใจดี 

อุปกรณทำความสะอาด Shelf

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายสิริชัย ดีรักษา นายณภัทร กลัด

สุกใส นางสาวชนิตา ชางเผือก 

ซุปเปอรเฮอรริเคน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปริญญา ดิฐนา นายอรรถรินทร

ฤกษวิษณุรัตน นายคุณานนท ธีระวิคาวี 

All Caf'e โดนใจวัยเกา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปฏิภาณ นิ่มพานิชย นายภัทรบดี

ปณฑรนนทกะ นายยศภัทร ดำขำ 

ท่ีกั้นน้ำแข็งหายหวง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวัชรัตน ศรีโชค นายปฐวี ธุมา 

ส่ือ AR 4.0

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายภูดิศ ชอบวิทยาคุณ นายกฤษณะ

พุมพวง นายศรัณยรักษ วิบูลยกิจจา 

ชั้นวางสินคา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุลิลทิพย แสงจันทร นางสาว

ธนัญญา เชื้อเจริญ นางสาวสุภาวรรณ

บุญเลี้ยง 

กลองกันเหนียว

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวเพ็ญพิชา หลอบุญสม นางสาว

เจนจิรา บุตรเนตร นางสาวโชษิตา นนท

สูงเนิน 

กาวคนละกาว

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวชลิตา เอี๊ยบพันธ นายศักรินทร

ศรีเกษม นางสาววราภรณ อุตสาหกิจ 

ซองใสแกวปงปง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายนนทการณ ผลงาม นายพงศกร คำ

ภูเลิศ นางสาวจุฑาทิพย เตียอนุกูล 

บัตร All Caf'e

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวอรัชพร เรืองเที่ยง นางสาวเขมิ

กา แกวพินิต นางสาวดุจดาว วงคแสง 

Sandwich

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวภาวินี ภาษีผล นางสาวอรรณี

ศรีวิชัย นางสาวภัทรา สังขสวน 

มารคหนากาแฟ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวฐิติมา ชางศร นางสาวศิริวิมล มี

พลังทรัพย นางสาวพิริรดา อุโบสถ 

เมนูออคาแฟ ออนไลน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาววิลาวัลย สุขสาสนี นางสาววริ

ศรา วัตถา นางสาวเมย มากทรัพย 

ไมประหยัดเวลา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายศุภณัฎฐ เทือกทา นายวีรวัฒน สุข

รัตน นายศรัญยพงษ วิบูลยกิจจา 

สายรัดนิรภัย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอภิสิทธ์ิ สมรูป นางสาวณิชานันท

บุญวันต นางสาวจิรนันท มุสิกะบุญเลิศ 

Yummy Topping

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศราวุธ สายทอง นางสาวปาริฉัตร

กระจางโสตร นางสาวจิรัชยา ดิเรกศรี 

บล็อกจัดระเบียบ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวรินวัตร วงศแสนประเสริฐ นางสว

ศศินิภา ชมชื่น นางสาวมารีญา นุชทอง 

ปลอกแกวสื่อรัก All Caf'e

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปญญา แดงฉ่ำ นายอินทัช เพ่ิมสาย

นายพนิชพล พลขันธ 

เครื่องนับเหรียญอัจฉริยะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวีรชัย วงศประดิษฐ นายพรรษา บุ

สมศรีทรา นางสาววริษา มุขวัฒน 

ท่ีกั้นสินคาในตูวอลล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปริวัตร ยานุพรม นางสาวจรรยพร

สาตะมาน นางสาวชลดา โรจนสิงห 

แผนกั้นลูกกวาด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกฤษณพล สนองเกียรติ นางสาว

อัญชลี งามศรี นางสาวกรกนก สุทธิพงศ

สกุล 

รถเข็นสะดวกซื้อ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายพีรณัฐ ศรีประทุม นางสาวบัวชมพู

สวางงาม นางสาวกัญญารัตน ปทมะสนธิ

ไมฟรอนวอลล

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายเกรียงศักดิ์ ปรางคทอง นางสาววาสิ

ตา มหาชัยวงศ นางสาวศิริลักษณ ตัณ

ธวัชชารมน 

ท่ีแขวนไสกรอกแบบเสียบ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวบุญฑริกา สุวรรณกาญจน นาง

สาวณัฏฐิยา มวงนาพูล นางสาวตรีทิพ

โพธ์ิอำพร 

ไมเปลี่ยนสื่ออเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจิตรคุปต พิมพาทอง นางสาวกมล

ชนก ศรีคลัง นางสาวเยาวลักษณ สุข

มาก 

เมนู All Caf'e

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายเกริกยศ ภูหัวไร นายณัฐกานต

จินดาสถาน นายสิรกร โสภา 

ส่ือซิม 4 ภาษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวไพรินทร ดิเรกศิลป นางสาวอมิ

ตา บุญยม นางสาวรุงรัชนี รุณภัย 

ท่ีกั้นแกวอเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาววิไลวรรณ มาทรัพย นางสาวธิดา

ยศกริด นางสาวภาพันธ อินทรครรชิต 

อุปกรณไมติดสื่อ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวมิ่งขวัญ วัฒนจันทร นางสาวอนุ

สรา โซะพิทักษ นางสาวพีรดา พิทักษ

ดำรงกุล 

กลองรองน้ำ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอภิลักษณ แกวกล่ำ นงสาวจิรา

วรรณ สิมขุนทด นางสาวหน่ึงมีนา แกว

โมรา 

เครื่องแยกเหรียญ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธนากรณ เจ็กเกษม นายนัฐพงษ

สิงหโห นายธนธร เพียรดี 

ท่ีกั้นโยเกิรต ลังนม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวชรินธร กุลบุตร นางสาวปริมา

จันทรอ่ำ นางสาวจุฑาทิพย ทองศรีนวล 

เคารเตอรดริ้งคลองหน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวธัยพร ไชสุนทร นางสาวชนม

นิภา กิมสือ นางสาวสิริวิมล เรียงสอน 

ชั้นวางรถเข็นมหัศจรรย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกัลยา ภูมะลี นางสาวฐิติพร ปะ

วะภา นางสาวฐานมาศ เหงพุม 

ตะแกรงอเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปฏิภาณ นอยวงศษา นายนภดล

เกาะหมาก นายอัมรินทร โชนกระโทก 

ท่ีหั่นขนมปงปง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาววิภาวี อยูเย็น นางสาวกุสุมา

โยธาพิทักษ 

ท่ีกั้นน้ำรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวอริสา การบุญ นางสาวศิริญา

นาถ้ำพลอย นางสาวณัฐริกา พิกุลทอง 

ท่ีกั้น Shelf ในสต็อก

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายคุณเชษฐ สัคคบัญชร นายธนาวิทย

สมเขาลาน นายเอกราช วรรณกลาง 

Shelf Supply

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายชิษณุพงศ อึ้งจุติวง นางสาวพรรณ

ยมล ทับทิม นางสาวธันยชนก นาคแกว 

อุปกรณตัดขนมปง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปฏิภาณ เพชรสังหาร นายกมลภพ

รุงรามา นายสหรัฐ โยธารักษ 

อุปกรณกั้นน้ำแข็ง CSR

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายสุทธิภัทร แซอุย นายกิตติธัช

ชำนาญพันธุ นายภาสวุฒิ ไชยสุขเจริญ

กุล 

อุปกรณหลอดนับเหรียญ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวทัญู นามมารดา นายนครินท ถ่ิน

ทัพไทย นายทยากร ลัดใหม 

อุปกรณกั้นหลัง Shelf

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอาทิตย มีปลั่ง นายจักรพรรดิ์ ศรีตา

นาค นางสาวนรัตน แสงสวาง 

Silicone Safety

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพชร เอกภาพยิ่งยง นางสาวปนัดดา

จันทรรอด นางสาวเมธาวดี รอดปฐม 

อุปกรณ Font ขวดน้ำ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอาทิตย สีลา นางสาววิภารัตน ผง

ชานัน นางสาวณัฐพิไล วรรณธนาสิน 

อาคาเฟ เดลิเวอรรี่

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวจิรัตติกาล เพียราช นางสาวนิต

ยา สิมมา นางสาพรธันวา สุขสุวานนท 

เมนูยาฟลูออฟชั่น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาววรวัญช บุญปก นางสาววิดารัตน

ยอดนิล นางสาวศุภสุตา ปานนิยม 

อุปกรณดันขนม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกฤษณพงศ นรโคตร นายระพีพัฒน

ใยสะอาด นายสรรพวัต พัดทอง 

น้ำมะมวงหาวมะนาวโห

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวอภิญญา โพธ์ิศรี นางสาวศศิธร

รุงเรืองเดช 

อุปกรณขาวกลองขาว

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวชิรวิทย เศรษฐสุวรรณ นางสาว

สุภาวดี พลายละมูล นางสาวขนิษฐา

เผดิมรอด 

กลองรักษาความปลอดภัย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวรัตติกา สุธีวกุล นางสาวปุณฑริก

บัวง้ิวใหญ นางสาวอทิตยา เปยคง 

ขาวจี่เต็มคำ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายคัมภีร ไกรวิจิตร นายณัฐธัญวัฒน

กันภัย นายปรีชา สุวรรณนายก 

เทอรโนมิเตอร อัจฉริยะ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกองเกียรติ รัตนาคะ นายอภิรัตน สุ

วีรพร นายวิชานนท สุทันติกร 

Hook เติมสะดวก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจิรวัฒน สิมศิริวัฒน นายภรัณู สง

เสริม นายณัฐธัญวัฒน กันภัย 

QR Code ยาสามัญ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวรัตนาภรณ ขำเนตร นางสาวศิริ

วรรณ ชะอุม นางสาวปยวรรณ มาก

สวัสดิ์ 

แวนขยายอักษร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวรสรินทร อกอารีย นางสาววิมล

ยา เนตรพงษ นางสาวปราณิสา กิตติ

ไพบูลย 

ซูชูน้ำพริก 4 ภาค

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายรัชนาท ภิรมยศรี นางสาวพรประภา

ปริญญานุพรชัย นางสาวกรรวี เลิศวัฒน

นนท 

เสื้่อโคดขนของ เวอรชั่น 2

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายภัคพล ศรีทองอุน นายนัฐกร ศิลป

พันธ นายจิรวัฒน คงสมคำ 

กลองอำนวยความสะดวก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายณัฐวุฒิ เพียราช นายยืนยง ยิ้มดี

นายเต สุทธิ 

All Caf'e app

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายณัฐวุฒิ คลาดแคลวดี นางสาวนัฎ

ชฎา เรืองเท่ียง นางสาวจันทนิภา สุภ

ไตร 

Take a Break

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวจิราภรณ แขกบัว นางสาว

พิชชญา เจริญพิทักษ นางสาวพัสตราภ

รณ วงษเดือน 

อุปกรณชวยปลอกไสกรอก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรัช วีระพรรณ 

ทักษะการพิมพดีดอังกฤษดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชัยวัฒน ทวมมะลิ 

ทักษะการพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายติณณภพ พวงเงิน 

ทักษะการพิมพดีดอังกฤษดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกฤษณมน พุทรักษา 

ทักษะการพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวศศิภัส นิวาศานนท และนางสาว

เพ็ญนภา หอมดาว 

ทักษะธุรกิจคาปลีก

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวณฐมน สุขนิมิตร นางสาวณัฐภัค

สุขสวัสดิ์ และนางสาวอรพิน ศรีศิริจันทร 

ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ระดับ

ปวช.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวปวีณา เปยมออน นายพีรวุฒิ บุญ

ครอง นายประกาศิต ศรีกุมมา นางสาว

ปพิชญา คลองแคลว และนายกมลภพ

จิตตแจง 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพัชญสิตา รวินทวิรุฬห 

ทักษะคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือ

งานอาชีพ ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายฐิติวัฒน ศรีพุมใข 

ทักษะคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือ

งานอาชีพ ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอริสา การบุญ 

ทักษะคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงาน

ธุรกิจ ระดับ ปวส.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนกฤต งอกศิลป 

ทักษะคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงาน

ธุรกิจ ระดับ ปวส.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชลิต ทาคำ 

ทักษะคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงาน

ธุรกิจ ระดับ ปวส.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวนริศรา ออนนุย นายวรกมล

ขุนทอง และนางสาวปภัสภรณ ชาสิงห 

คิวอารโคดยา 3 ภาษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกิ่งแกว ปรากฎชื่อ นางสาวฉัตร

ชยา ศรีใส และนายปฐพี วัฒฐพิสิทธิ์ 

โรตีพัฟ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพรชนันทธ สุขชูศรี นางสาววิภาวี

ปูวัง และนางสาวอังคณา พันธุวัฒ 

ซูชิไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปญญวุฒิ เครือปลูก นางสาวมีสุข แซ

อ้ึง และนางสาวชนิตา ศรีพลเละ 

กลองขยายรายละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวมณฑิตา บุญภักดี นางสาวสกุล

ตรา ทองสุข และนางสาวพรนภา ชะอุม

พงศ 

Tafro FIFO

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวัลลภ ประทุมมาตย นางสาวเบญญา

ภา คงสวน และนางสาวกัญญารัตน เนตร

แดงโชติ 

ส่ือโปรโมชั่นเคลื่อนที่

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวุฒิพงศ ฤทธิโรจน นางสาวเพ็ญนภา

ภูประสงค และนางสาวเบญจวรรณ เส

ริฐสร 

กั้น Vault ตั้งแถว

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐพล สิริเกศจันทรแกว นายกำพล

ม่ันคง และนายเสกสรรค ยันประเวศ 

กลองใส Supply Use

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวีรพล สามา นายอิทธิพล ศรีภุมมา

และนายชยานันต พิเคราะหกิจ 

ทาวเวอรกลวย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวจิรนันท บุญยัง นางสาวนภัสกร

แสงจันทร และนายชาคริต สุขแสง 

ตระกราชวยมอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวภัทรลภา มีไชยโย นางสาวนวพร

ลาภหิรัญรักษ และนางสาวรัตนวลี โชค

โภคาสมบัติ 

ตระกลาประหยัดพ้ืนที่

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิชชาภรณ ศรีอำพล นางสาว

เสาวลักษณ แมงเหล็ก และนางสาวพัชญสิ

ตา รวินทวิรุฬห 

กลองกั้นน้ำแข็งจากตูกด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวศิริวรรณ หมอตำบล นางสาวสุ

นิษา เขียวมา และนางสาวนริศรา ฮวดศรี

ล้ินชักจัดเรียงสินคา PMA 29

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายภูธเนศ ลามอ นางสาวณฐมน สุข

นิมิตร และนางสาวณัฐภัค สุขสวัสดิ์ 

สแกนจบ ครบท่ีตราฮาลาล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอนันท ศรีเพชร นางสาวอรพิน ศรีศิริ

จันทร และนายศิลปชัย คำหลา 

หนูดูดี พี่หิ้วไหม

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุธาสินี โลหะเวช นางสาวเฟริ์น

จันทเชื้อ และนางสาวภานุมาศ เศษรักษา 

เทมการดเลื่อนไดงายจริง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุภัสสร เรืองขจร นางสาวณัฐธิดา

ใจกลา และนายภัทรพงศ แสงทอง 

ตะแกรงกั้นน้ำแข็งได ไมมีติด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวปยฉัตร เชื้อมาก นางสาวมนัส

นันท ชาติพาณิชย และนางสาวพรรษพร

ชมภูพ้ืน 

มินิสลัดผลไม 4 สหาย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายศุภากร ภักดีพงษมงคล นายกิตติกวิน

นัชฎา และนายมงคล กานศรี 

บงชี้เจ็ทสเปรยสะดวกใช

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพงษ บุญพวง นายศราวิน ปานศรี

แกว และนางสาวพลอยไพลิน ศรีจันเอี่ยม

เกาอ้ีบันได 2 ประโยชน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชุติภรณ อรุณเกษร นางสาวณัฐ

กานต ออนหวาน และนางสาวปราถนา

อยูเพ็ชร 

พริก PAT เบรคแตก

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชนยุทธ ภูแชมโชติ นายชาญวุฒิ

ทรัพยดาว และนายวศิน ผาลาภ 

แพลนโนแกรมเปดปุบเปลี่ยนปบ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวศุภกานต คำภาบุตร นางสาวศศิ

กานต รัตนจุล นางสาวภัทรวดี ดีขุนทด 

Mini Nham Nueng

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอธิวัฒน ทับพิมล และนายอเล็ก ซัน

เดอร รูทซ 

Healthy Alternative Media

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวจินตจุฑา พึ่งพงษ นางสาวอร

พรรณ พันธุทอง และนางสาวธนัญญา

เจียมชัยภูมิ 

Enlarged yellow

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกิตติคุณ ยามวัน นางสาวอทิตยา ตา

ขุมเหล็ก และนางสาวชนากานต มีชำนาญ

Mini fifo

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกลาตะวัน แสงทอง นายชาญชล สุข

ตน และนางสาวเกศา เกิดสติ 

V.2 Glass Cleaner

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปุณณวิช หนูไชยแกว นางสาววิไล

วรรณ กันจู และนางสาวอักษิพร วิไชยคำ

มาตย 

7-11 app Manual

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนนทวัฒน นบพูน นายวรากุล เทียม

สกุล และนายนิติกร ปงรัมย 

Product Pulling Device

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนกร สวางเถ่ือน นางสาวปาวิศรา

สหราโช และนางสาวศวรรยา มูซาพงษ 

Product Moving Rail

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชลฐิชา สุภาวะดี นางสาวณัทฐิฌา

สังขขำ และนางสาวสุดา อินอิ่ม 

All caf'e Delivery

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายรัฐธีร โรจนรัตนราศี นางสาวศศิธรณ

บุญชูวงศ และนางสาวชนิสรา ชาติสุข 

Dusting Brush

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐพล สมบุญจันทร นายสุรศักดิ์ รุง

เรือง นายธนากาญน กำพลวิญ 

Stuffed Instant

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพฤหัส สุขรอบ และนายวัชรพล รัตน

เสถียร 

Product Storage

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวณัฐกฤต วันสนธิ นางสาวสิริมาภ

รณ คุมหมู และนางสาวพิฤดี ลัดดาพวง 

เติมงายดวยเลข เรียงงายดวยราง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพงษ ไชยสาร นางสาวอารีรัตน มี

เบา และนางสาวธัญญรัตน สิระเนตรา

ศักดิ์ 

สปงฟรอนดสินคา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพิรุณ เนตรศรฤทธ์ิ นางสาววรพิภา

จันทรเพชร และนางสาวเตชินี ปนเพ็ชร 

หูหิ้วกระดาษกาแฟรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวญาดา ตั้งกิจกิตติพงศ นายจรัส

วิชญ เอนกพันธกุล และนางสาวทิพยภาภ

รณ บุตรยศ 

"โจซัน" ทอดมันหนอกะลา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวศศิธร สุขกอน นางสาวศิริวิมล คง

วิชา และนายนนทสิทธิ์ แจวเจริญกิจ 

ไมทำความสะอาดกริลล

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธิติพันธ เวียงคำ นายปองพล สิงหลอ

และนายกฤษณกร จักรกฤษณ 

เครื่องบีบอัดขวดพลาสติกและกระปอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวลินลดา สอาดศรี นางสาวภัทรวดี

วงษนอย และนางสาวมัลลิกา ระดมกิจ 

สายกั้นกันสินคาในตู Vault

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสันติ สันทรุนัย นางสาวสิริมา สีดา

เลี้ยง และนางสาวสุปรีญา บุญศรีเจริญ 

QR Code เพื่อสุขภาพ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเพ็ชรรัตน หลมแสง นางสาว

เยาวเรศ ราชา และนายธนพนธ วรรณศรี

QR Code All caf'e

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนิสสรณ สุขเกษม นางสาวนิด โนโชติ

และนางสาวภัทรวรินทร หรั่งโพธิ์ 

โรตี "ทันดูรี"

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกิตติการณ อันสุพรรณ และนายอติ

ภัทร นอยวงษ 

อุปกรณหั่นหนอกะลา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนพล สิทธิมหา นางสาวณัฐณิชา

เศรษฐกุลวานิช และนางสาวบุญอารีย

กองสุข 

ไมจัดเรียงสินคา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนพล รองกลาง นายชยานนท ดีทอง

ออน และนายพันธกานต ไพบูลย 

เครื่องเตือนน้ำลน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุพิชชา เปลี่ยนบำรุง นายสรวิช

แซลี และนางสาวธัญชนก หาญคำแหง 

ท่ีกั้นชั้นขนม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเพ็ญนภา หอมดวย นางสาวศศิภัส

นิวาศานนท และนางสาวปานทิพย สุข

ทองคำ 

Planogram อเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพัชรพร เครื่องพาที นางสาว

ปาริฉัตร ศรีเพ็ญ และนางสาววันดี

แสงอรุณ 

ท่ีกดขยะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอภิวัฒน ปแกว นายสหรัฐ สุขสำราญ

และนายศักรินท วารินทร 

ท่ีกั้นขนมปง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายฤทธิ์ ขันติเตชุกัน นายพชร กิจพัฒน

นายภาณุวัฒน สุภาพ 

รถเข็นอเนกประสงค

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนราทร เปลี่ยนไทสง นางสาวชลธิชา

ลือโสภา และนางสาวแววตา กุละคำแสง 

ชั้นวางสินคาโปรโมชั่น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุภัค ผินมีทรัพย นางสาวสุนันทิ

พย พินิจดี และนางสาวธัญสุดา ปนสันเที

ยะ 

อะคริลิคชวยชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนวพล พันทวี นายวุฒิชัย ภูระยับ

และนายสรวิช โพชนา 

ส่ือแขวนสะดวกสบาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายจิรายุ เลิศสุขกิจวัฒนา นายศุภเกียรติ

แสงชัย และนางสาวพรสวรรค วงษศิลป 

กลองใสสินคากอนเวฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเกรียงศักดิ์ ภูอวด นายชาญชล รัศมี

และนายดนัย ทองอินทร 

Equipment life box

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวจริญญา ศรีแยม นางสาวกัญญา

รัตน ขันทอง และนางสาวรัตนินทร สิงห

ทอง 

ไอศครีมชานมไขมุก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวลลิตา เน่ืองพิมพ นางสาวหน่ึง

ฤทัย ฤทธิ์โรจน และนางสาวศิรดา ยอด

หงษ 

ท่ีกั้นหรรษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจิรเดช สิทธิพลพร นายสุกฤษฎิ์

ลักษณะบุญสง และนายศุภกิตติ์ ขยันคิด 

ตูจัดเก็บความเรียบรอย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวงศกร จันทรามยุเรศ นางสาววรา

รัตน เปลงปลั่ง และนางสาวอัญชิสา

รัตนบุรี 

คิวอารโคด&อักษรเบรลลสรรพคุณยา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอิทธิพันธ เผื่อนพงษ นายกฤษฎางค

บุญลือ และนายศุภสวัสดิ์ ศรีจาด 

รางกั้นน้ำหลน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธีรพัฒน หอมดอกพลอย นายรัชโรจน

ไขมุก และนายพงศกร อิ่มสนธิ์ 

นมไมลมอีกตอไป

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายทิวากร คัชพงษ นายนพศก บงแกว

และนายอรรถฑากร คำสอน 

Electric protection fabric

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพันธมิตร พันธมะณี นายปนิก พระวิ

วงศ และนายธนันชัย เลาหบุตร 

กลองใสสินคา Supply

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอรรถบูรณ อังปนานนท นายณัฐปพน

เย็นบานควน และนายชาญ อารีพร

ประภา 

ICE EQUIPMENT OF BUSINESS

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวภานะมาศ มณี นางสาวนองเตย

สายกลิ่น และนางสาวนันทพร เอกตระกูล

ล้ินชักเตาหูไขใชสะดวก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววรรณกุล ศรีราชา นางสาวชุติ

กาญจน ถิ่นปากมาง และนางสาวธารา

รัตน ปฐมภาคย 

แปะติดสื่อสะดวก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวบงกช แซเอี้ยว นางสาวน้ำฝน

ยอดสายออ และนางสาวสลิลทิพย ทอง

ละเอียด 

ปาทองโกอาหรับ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวญาดา จิตสถิน นางสาวลักขณา

กลัดทอง นางสาวอนันตา ทองกระทุม 

ถุงน้ำแข็งหยิบสะดวก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายจิรพันธ เขตนิมิตร นายปรมัตถ ทอง

แท และนางสาวนารีรัตน เฟองวงษ 

จัดเรียงสินคาเปนระเบียบ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายทศพร แตงชมพู นายธนพล ศิลป

สาธิต และนายณัฐพล ประตูเงิน 

เบอรเกอรโรตีโอง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายประเสริฐทรัพย ทองใบ นางสาวสุ

วนันท แสงขุรัง และนางสาวจันทิมา ภู

เณร 

ไซเรน Safety

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวประภัสสร ชางแชม นางสาวปยะ

ฉัตร บุญยประทีป และนางสาวเดือน

แจมจันทร 

ลอเลื่อนเคลื่อนลังเบรก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวมณีรัตน เกษมณี นางสาวนิตยาภ

รณ บุญเรือน และนายธัชธรรม เปลงสัน

เทียะ 

เซนเซอรเซฟตี้

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวมาริษา บุญเฉลิม นางสาวอิศริยา

เผือกโอภาส และนายพีรนันต เติมเจิม 

ขูดน้ำแข็งมหัศจรรย

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวมยุรี ปะหมี นางสาววิไลวรรณ ทวี

นันท และนางสาวณัฐรัตน เรือนภู 

แทงจัดระเบียบ PMA 50

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชลธิดา บวรรัมย นายอรรถพร

เวียงสิมา และนางสาวรุงนภา งอมสระคู 

ไมคฑาวิเศษ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวณัฐวดี เรืองวังสรรค นางสาวภ

คมน แกวศรี และนายธนพนธ ภูมิภักดิ์ 

ฐานวางจัดระเบียบ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวธิดา ผาลิชัย นางสาวระพีพรรณ

ลิยี่เก และนางสาวปวีณา พูลพวง 

อุปกรณชงเครื่องดื่มเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพลพล ซิมซี นายธิติพันธ พรมเสนา

และนายเดชณรงค พรรณอาราม 

เมนู All Caf'e ตะลุยอาเซียน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสรอยลดา น่ิมมา นางสาวอนั

ญญา ใครครวญ และนายวชิระ รัตนวิลัย 

บล็อกจัดเรียงวัตถุดิบขาวไขเจียวทรง

เครื่อง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเปรมวดี ยาสมุทร นางสาวอร

อนงค พงษไทย และนายศุภโชค ตั้งจิตร

ถนอม 

หูหิ้วรัก (ษ) โลก

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวบุณยนุช สุขจอย นางสาว

นวลละออง บุญเรือน และนายจรณบูรณ

เกื้อกูล 

ถังขยะจัดเก็บเพิ่มข้ึน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวรากรณ บุญทัน นางสาววิไลพร พิม

สอน และนายกิตศกร โนนตูม 

ล็อค เรียง วัน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวนรีรัตน เย็นจิตร นางสาวกฤษณา

สุนทรวรวิทย และนายจิรายุ ทิมปทุม 

กลองจัดระเบียบน้ำหอม PMA 50

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายปญจพล อภิวันทนันท นางสาวรัตนา

ภรณ เพ็งเมือง และนางสาวณฤวามล

จันทรเพชร 

Power Boom

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพงศกร เชิดชาญชัยศรี นางสาววราภ

รณ สุวรรณโณ และนางสาวปภาวี คิดรัมย

Front Valut ประหยัดเวลา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณฐพล หอมยามเย็น นายบารมี สิงห

ชัย และนายพงศพลิน สุขวนิช 

7-Clean Food

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฎฐพล นุชทองมวง นายธีระวัฒน

ลามอ และนายบูรพา ศักด์ิกะทัศน 

เติม-เรียงงาย By กั๊กกั๊ก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเบ็ตตี้ โบรา โอกุนเดะเระ นางสาว

สุกัญญา แดงก่ำ และนางสาวฐิตา พรมมี 

Egg E Egg Egg Box

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจิรศักดิ์ วันดี นายปฏิภาณ สวยดูดี

และนายอัครพล พรหมสวาง 

รางเรียงเติม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพงศสิษฐ อยูรักคุณ นายกิตติศักดิ์

เลิศศรี และนายขจรศักดิ์ คนดี 

Safety Box PMA 50

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเวียนนา พัสสาริกิจ นายวรวุฒิ มี

ยามกิจ และนางสาววรรณษา สายน้ำ 

เกี๊ยวซาหนอกะลา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐวุฒิ เสาเงิน นายชิษณุชา เขียวศรี

และนายเอกรักษ เรณู 

เข็นเข็นเติมสะดวก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวทิพวรรณ เฉลิมจาน นางสาวณีร

วัลย จัตุภัทรกุล และนางสาวปยณิดา

ทองดอนออน 

ครอบแกวสะอาด...สะอาด

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวณัฎฐณิชา แซตั่น นางสาวฐานิดา

ฉาบพิมาย และนางสาวเบญญาภา

สุขสวัสดิ์ 

ขาวตุน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายภัคพงษ วิเชียรเลิศ นายพิชิต สุขศิริ

และนางสาวพิชชาภา โตเจริญ 

เครื่องมือตัดขนมปง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวภัคธีมา เพชรแสง นายอาณัฐ เห

ยมสวรรณ และนางสาวปยะพร บัวศรี 

QR Code ความรูสำหรับนอง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนพล มีหมู นางสาวปยะฉัตร พูล

สวัสดิ์ และนายภูวดิท สุขเจริญ 

กลองเก็บความเย็น Delivery

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายจักรกฤษณ สุขเลี้ยง นางสาววราภรณ

อุบายลับ และนายปรวัฒน ทองสะอาด 

แวนขยายชวยบริการคนชรา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวฤทัยรัตน ทับเลิก และนางสาวน้ำ

ฝน เพ็ญเกตุการ 

พรมอเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอริสรา นามอรรถ นางสาวเจริญ

ขวัญ หาญณรงค และนางสาวภัทรวดี

สวางกลา 

ราวแขวนอุปกรณทำความสะอาด

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพิชญาพร สุขจิตร นางสาวปทมา

หงษา และนางสาวคัทลียา สวามิภักด์ิ 

อักษรเบรลลสำหรับคุณ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพิมพชนก แดงงาม นางสาวภาวิณี

ดอกปาน นางสาวนิตยา บุตรสะสม 

ท่ีใสสื่ออเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุนิศา ขจร นายพรเทพ สิงหโม

และนางสาวสุทธิรักษ วุฒิภาภรณ 

CONTROL ICE OF BUSINESS

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐเศรษฐ เกิดสุข และนายศุภโชค

สุขเอี่ยม 

ชั้นวางไขตมสะดวกสบาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณัฐพร รุงเรืองวงศ นางสาวชมพู

นุช จุลเจิม และนางสาวธัญญนันท บัว

นาค 

โลกสดใสลดใชถุงพลาสติก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอาคเนย ใหญดี นางสาวพิมพชนก

หนูสุ และนางสาวสุภัสสรา แสงแกว 

ขนมจีบเพื่อสุขภาพ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอารียยา อาจหาญ นางสาวรุงรัตน

ไตรยศ และนางสาววิยะดา ยิ่งเชิดงาม 

กากกาแฟไลมด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายมงคง วงศษา นางสาวสตรีรัตน อาจ

หยุด และนางสาวสุทธิภา หงษทอง 

คิวอารโคดสื่อโปรโมชั่น 3 ภาษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวัฒนา สพานแกว นางสาวบุญญิสา

วงควีระสิทธิกุล และนางสาวปรารถนา

แกวเนตร 

QR Find Things

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายศุภกร นุชนอย นายฐานพัฒน แกว

เกิด และนายธีรพัฒน วงควิไลย 

ท่ีตัดขนมปงปง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพิมพชนก วันประยูร นางสาววานิ

สา สะราคำ และนางสาวกมลชนก พงษ

ไพศาล 

โปรเดน เนนซ้ือคู

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอภิรักษ ประทุมป นายธนูศักดิ์ สืบ

สันต และนายศรันทร พุมสุวรรณ 

QR Easy

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเกษร หมวดผา นางสาวรมิตา แจ

งบำรุง และนางสาวขวัญนภา ทันพรม 

QR เพื่อสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายจิรภัทร ศิริรัตนชัยวงศ นางสาวพิม

มาตา หนูสุ และนางสาวพัชริดา ภาคภูมิ 

Delivery Online

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายศุภกิจ กรีสุธา นายธนาคาร ตันติเวช

กุล และนายสิทธิพงษ วัฒนา 

สัญญาณเตือนเครื่องแซนวิช

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสุกัญญา พิมพพรมมา นางสาว

จินดา โรจนสิงห และนางสาวอารยา ประ

ดิษฐวงค 

วงลอสงเสริมการขาย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายปยะณัฐ แกลวกลา นายภานุสรณ

กิริยา และนางสาวพิมพลัดดา จำปามี 

สะดวกมือถือสบาย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวกณิกนันต ทองเพ็ง นางสาวอ

รัญญา อองกลิ่น และนางสาวเยาวภา ธิ

มาชัย 

QR หาของ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนทัต สวนพรไพศาล นายอรรพล

ครองเกียรติเลิศ และนางสาวชนากานต

สวัสดิ์นที 

ขาวโอตเพ่ือสุขภาพ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวณัฐจีรา จันทรขวาง นางสาวมนัส

นันท สุทธิบุตร และนางสาวแกวประกาย

พันธุพิพัฒนกุล 

อุปกรณกั้นไข

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปยานุช ธรรมรัตน นางสาวอรอุมา

บัวพรม และนางสาวธัญธร อยูแดง 

บัตรคิว All Caf'e

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเจษฎากร แสงจันทร นางสาวปวริศา

วามา และนางสาวญาณิศา พาเลิศ 

ไมเทาผูสูงอายุ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐพล สุขกิจพงษ นายณัฐพล ธน

กสิกร และนายพงษนที ทองแสง 

ปฏิทินแจงเตือน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพิสิฐชัย แสงจันทร นายพีระพัฒน

ฟอนสันเทียะ และนายปรีชา เจริญพานิช 

ถุงดับกลิ่นกากกาแฟ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสหรัฐ เกตุราฤทธ์ิ นายกฤษฎา

ประทุม และนายปฐวี เอี่ยมอราม 

พริงมะนาวสูญญากาศ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายดนัยณัฏฐ จริยะกุลชัยพร นายอัครพล

หมัดหนัก และนายอรรถพล ออนทาลาด 

QR ยืมของ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณรงคชัย ตระกูลปาน , นายนวพล

สุวรรณ , นายคมสัณห สุภาแสน 

เครื่องตรวจสอบคอนเดนซิ่งยูนิตเครื่อง

ปรับอากาศเบื้องตน (ระดับ ปวช.3 สาขา

งานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจักริน บุญเกิด , นายศราวุฒิ สาริยา ,

นายศราวิทย สาริยา 

เครื่องบายพาสน้ำ Open Type อัตโนมัติ

(ระดับ ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐดนัย รอดชยันต , นายเกียรติศักดิ์

เดชพรศักดา 

เครื่องเตือนกระแสไฟฟารั่วไหลผานโลหะ

ในระหวางปฏิบัติงาน (ระดับ ปวช.3

สาขางานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกฤติเดช ดวงผาสุขโรจ , นายชัชชัย

ภูธร , นายพีรณัฐ วารีวนิช 

เครื่องวิเคราะหและตรวจสอบการทำงาน

ของตู Open type เบื้องตน (ระดับ

ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวณัฐชา เลิศณรงค , นายอนุชา ทับ

สวัสดิ์ , นายประวันวิทย ทวมปาน 

อุปกรณควบคุมการทำงานและแจงเตือน

การทำสูญญากาศในวงจรทางกลของ

เครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.3 สาขา

งานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวิทวัส วิมลประภา , นายอภิภู วุฒิ

สังข , นางสาวศศิวิมล จิตนา 

อุปกรณนับการทำงานของคอมเพรสเซอร

(ระดับ ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวชัญญพัศ สุมาลี ,นายพีรณัฐ นอม

ทอง , นายปรัตถกร อาคม 

ชุดเซนเซอรตัดน้ำอัตโนมัติ (ระดับ ปวช.3

สาขางานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายทศพร สุขสุนทร , นายสุรเชษฐ ใน

ทอง , นายคมสัน สมนึก 

ปมฉีดน้ำสะพายหลัง (ระดับ ปวช.3 สาขา

งานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุรชัย ธรรมกิจ , นายเจษฎา พลนอก

, นายกิติพงษ สุขพรรณ 

ชุดอุปกรณสำรองการทำงานคอนเดนซิ่ง

ยูนิตของเครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.3

สาขางานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนนทวัฒน คำหอม , นายทักษิณ ศิริ

แกวเลิศ , นายธนวัฒนชัย กรมแสง 

อุปกรณตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่อง

ทำความเย็น (ระดับ ปวช.3 สาขางาน

ไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเมธาศิษฐ แสงทอง , นายบวรวิชญ

สีหอม , นางสาวธนวรรณ ทายตะคุ 

ชุดแจงเตือนน้ำรอนรั่วจากเครื่องตมน้ำ

ยี่หอ EZ-HOT ดวยเสียง (ระดับ ปวช.3

สาขางานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวนภัศสร นอมผล , นายนิคม เสวก

สุตร , นายณัฎฐนิรุทธ ทวิพัฒน 

อุปกรณควบคุมสปริงเกอรรดน้ำสวนผัก

อัจฉริยะ (ระดับ ปวช.3 สาขางานไฟฟา

กำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายภูมิภัทร ยิ่งสม , นายณัฐวุติ สุปญญา

บุตร 

อุปกรณควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ระดับ

ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอาภัสสร รัตนสิทธิโรจน , นาย

กิตติบดี สีนันทา , นายชุติพงศ นุมเหมือน

เครื่องมือทำละลายน้ำแข็งตูแช open

showcase (ระดับ ปวช.3 สาขางาน

ไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนภณ วายุพัตร , นายวรวิทย ผานัด

, นายศิวัช มิคราม 

อุปกรณชารจแบตเตอรี่เคล่ือนที่ (ระดับ

ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนากร พวงมาลัย , นายณัชนนท อิน

ทโกสุม , นายศิลา ศรีเมฆ 

มานละอองน้ำลดฝุน (ระดับ ปวช.3 สาขา

งานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเตชสิทธ์ิ วานนท , นายพรเทพ อุพล

เถียร 

อุปกรณตรวจจับแกสรั่ว (ระดับ ปวช.3

สาขางานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกฤตนนท ผิวงาม , นายพิชชายุทย

ลือลาภ 

บานอัจฉริยะเวอรชั่น 1 (ระดับ ปวช.3

สาขางานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชัยชนะกิตติ์ หินใหญ 

ทักษะการติดตั้งไฟฟาในอาคาร (ระดับ

ปวช.2 สาขางานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายศราวิชย สาริยา 

ทักษะเครื่องทำความเย็น (ระดับ ปวช.3

สาขางานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพิชชายุทย ลือลาภ 

ชางปรับ (ระดับ ปวช.3 สาขางานไฟฟา

กำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวธนัชญา เรียนดารา 

ชางปรับ (ระดับ ปวช.2 สาขางานไฟฟา

กำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐตพล ลาภูตะมะ 

นิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน (ระดับ

ปวช.2 สาขางานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพีรณัฐ นอมทอง 

การควบคุมเครื่องกลไฟฟา (ระดับ ปวช.3

สาขางานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกฤตนนท ผิวงาม 

เครื่องยนตแกสโซลีน (ระดับ ปวช.3 สาขา

งานไฟฟากำลัง)

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐดนัย รอดชยันต 

เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

(ระดับ ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาวสาวอาภัสสร รัตนสิทธิโรจน .

นางสาวธนวรรณ ทายตะคุ , นายณัฏฐ

นิรุทธ ทวิพัฒน 

อุปกรณควบคุมจัดการเกษตรดวยระบบ

IoT (ระดับ ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวสิริมาภรณ คุมหมู 

การแขงขันรองเพลงลูกทุง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

การแขงขันทักษะวิชาชีพ กลุมภาคกลาง ประจำปการ

ศึกษา 2562

นางสาวปยธิดา พุฒเสน 

การแขงขันรองเพลงสากล

ชนะ

เลิศ
ชาติ

การแขงขันทักษะวิชาชีพ กลุมภาคกลางประจำปการ

ศึกษา 2562

นางสาวนภัสกร มะกรครรภ 

การแขงขันรองเพลงสากล

ชนะ

เลิศ
ชาติ

การแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลางประจำปการ

ศึกษา 2562

นายทินภัทร แยมเกษร 

การประกวด Vr.Star หนุมหลอสาวสวย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลางประจำปการ

ศึกษา 2562

นางสาวสุกัญญา ผาลารักษ 

ประกวด Vr.Star หนุมหลอสาวสวย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลางประจำปการ

ศึกษา 2562

นายธาวัน ใจอารีย 

Beauty Queen

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลาง ประจำปการ

ศึกษา 2562
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิชชามญชุ พ่ึงสวัสดิ์ 

การแขงขันเตน/แดนเซอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลางประจำปการ

ศึกษา 2562

นายอภิสิทธ์ิ กริชปชา 

การแขงขันเตน/แดนเซอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ การแขงขันทักษะวิชาชีพประจำปการศึกษา 2562

นายหัสดินทร รักไทย 

การแขงขันเตน/แดนเซอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
การแขงขันทักษวิชาชีพกลุมภาคกลางประจำปการ

ศึกษา 2562

นายสิรภัทร เผาสุวรรณ 

การแขงขันเตน/แดนเซอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลาง ประจำปการ

ศึกษา 2562

นายมูเนาวาเราะห ผูดี 

การแขงขันเตน/แดนเซอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลางประจำปการ

ศึกษา 2562

นายกิตติศักดิ์ สวรรคพิทักษ 

การแขงขันเตน/แดนเซอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลาง ประจำปการ

ศึกษา2562

นางสาวสิริมาภรณ คุมหมู 

การแขงขันรองเพลงลูกทุงหญิง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิ

ชการการองคกรนักวิชาชีพแหงประเทศไทย

นายนวพล สุวรรณ 

นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาดีเดนรางวัล

พระราชทาน

ชนะ

เลิศ
ชาติ สมาคมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

นายกิติพงษ สุขพรรณ 

แขงขันมาตรฐานฝมือแรงงานระดับ

ชาติ(กลุมภาคกลาง) สาขาระบบไฟฟา

ภายในอาคาร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค1 จังหวัด

สมุทรปราการ

นายนวพล สุวรรณ 

แขงขันมาตรฐานฝมือแรงงานระดับ

ชาติ(กลุมภาคกลาง) สาขาระบบไฟฟา

ภายในอาคาร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค1 จังหวัด

สมุทรปราการ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพีรณัฐ วารีวนิช 

แขงขันมาตรฐานฝมือแรงงานระดับ

ชาติ(กลุมภาคกลาง) สาขาเครื่องปรับ

อากาศ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค1 จังหวัด

สมุทรปราการ

นายเจษฎา พลนอก 

แขงขันมาตรฐานฝมือแรงงานระดับ

ชาติ(กลุมภาคกลาง) สาขาเครื่องปรับ

อากาศ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค1 จังหวัด

สมุทรปราการ

นายนวพล สุวรรณ และ นายณัฐดนัย

รอดชยันต 

การแขงขันทักษะฝมืออาชีวศึกษา(ระดับ

จังหวัด) สาขาทักษะการติดตั้งและควบคุม

ระบบไฟฟา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายเจษฎา พลนอก และนายศราวุฒิ สาริ

ยา 

การแขงขันทักษะฝมืออาชีวศึกษา(ระดับ

จังหวัด) สาขาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับ

อากาศ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายนวพล สุวรรณ และ นายณัฐดนัย

รอดชยันต 

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น

ฐานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ

กรุงเทพ สาขาทักษะการติดตั้งและ

ควบคุมไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กรุงเทพและ

ภาคตะวันออก)

นายเจษฎา พลนอก และ นายศราวุฒิ สา

ริยา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น

ฐานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ

กรุงเทพ สาขาทักษะการติดตั้งและ

ควบคุมไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กรุงเทพและ

ภาคตะวันออก)
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน

ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 86/154

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 87/154

สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิธีการดำเนินการ 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2564 

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2562 เพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู

เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ  ทฤษฎี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่

เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี หรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพระดับ ปวช. และปวส. ตามกลยุทธที่ 1.2  ผูเรียนมีความพรอมทำงาน มีคุณภาพตาม

ความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษา ป

การศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำใหสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล และความตองการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเปนผู

ประกอบการโดยมีจุดเนนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความ

เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะดาน เรียนรูจากสถานการณจริงและสถานการณจำลองและเรียนรูจาก

กิจกรรมตาม 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

กลยุทธที่ 1.1  สรรหาและรักษาผูเรียนใหเพียงพอและทันตอความตองการของสถานประกอบ

การ 

กลยุทธที่ 1.2 ผูเรียนมีความพรอมทำงาน มีคุณภาพตามความตองการของสถานประกอบการ  

                     

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดใหผูเรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเขาทดสอบการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตร ดำเนินการใหผูสำเร็จการศึกษา ทุกสาขาวิชา  สาขางานไดรับการสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ โดยแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อดำเนินการตาม

กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

    วิทยาลัยฯ จัดประชุมชี้แจงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหทุก
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แผนกวิชา ชี้แจงใหผูเรียนเห็นความสำคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในกิจกรรมประชุม

ผูปกครอง รวมถึงรับทราบเกณฑการประเมินของระดับ ปวช. และปวส. และไดทำการติว

ทบทวนสอดแทรกในรายวิชา เนนย้ำผูเรียนตองใหความสำคัญของการผานเกณฑ ในการจบ

การศึกษานักเรียนตองมีผลคะแนนมาตรฐานวิชาชีพเปนผาน จัดโครงการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพข้ึน และใชขอสอบที่เปนสวนกลางมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ในการสอบนักเรียน โดยครูผูสอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

นักเรียนมีความรู  เกิดทักษะ  และมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตาม

คุณลักษณะท่ีวิชาชีพนั้นตองการ  ผูเก่ียวของในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน หัวหนา

แผนกวิชาตางๆ ไดจัดกิจกรรม นำนักเรียนรวมกิจกรรมปฎิบัติการวิชาชีพ  เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูมาสูการฝกทักษะจนเกิดกิจนิสัยที่ดีในวิชาชีพสาขางานธุรกิจคาปลีก  สาขางานไฟฟา

กำลัง   

 

ผลการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนผูเรียน ปวช.3  และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

807 คน 

2. จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกดานความรู และดานทักษะและ

การประยุกตใช 

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ จำนวน 426 

คน 

4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟากำลัง จำนวน 50 คน 

5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ จำนวน 

251 คน 

 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

1. ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 85.03 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

2. ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟากำลัง 

3. ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 98.05 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

4. ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร คิดเปนรอยละ 90.09 

 

1.1.3) ผลสะทอน 
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ผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  เขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา จำนวน  801 

คน จากผูเรียนทั้งหมด 807 คน คิดเปนรอยละ  99.26  (นักเรียนที่ไมไดเขารับการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพเปนนักเรียนพนสภาพ, พักการเรียน, ซ้ำชั้น, ลาออก และจบการศึกษาป 

1/62)   ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกทั้งสองดาน จำนวน 727 คน จาก

จำนวน 

ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 807 คน คิดเปนรอยละ 

90.09 ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)   

  

1.2 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของการจัดใหผูเรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เขารับการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคกร

มหาชน) โดยดำเนินการใหผูสำเร็จการศึกษา ทุกสาขาวิชา  สาขางาน เขารับการการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ทุกคน มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนิน

งานเตรียมความพรอมกอนการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

Net) ประจำปการศึกษา 2562  จัดประชุมคณะกรรมการ เตรียมทีมจัดแผนการจัดติวใหทุก

แผนกวิชารับทราบและปฏิบัติ  และมีการชี้แจงใหนักเรียน/นักศึกษาเพื่อใหเขาใจและตระหนัก

ถึงความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ซึ่งผูเรียนตอง

ผานเกณฑระดับชาติ 

     วิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมการติว V- Net นักเรียนปวช.3 เพื่อเตรียมความพรอม

กอน การสอบ มีการจัดอบรมใหกับนักศึกษาปวส.2  สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติ ดานอาชีวศึกษา  (V-net)    มีการจัดตารางการติว V-Net ในตารางเรียนของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และจัดการติว V-Net รวมกับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 โดยมีการสอบ Pre V-Net ในสถานศึกษาโดย

ใชขอสอบจากสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน ปวช.3 และปวส.2 ทบทวนกอนทำการทดสอบ และ

สงผลกับผูเรียนเพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติของนักเรียนและนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

- จัดทำเอกสารเพ่ือชี้แจงขอมูลในการติว (V-NET) เชน หนังสือ คูมือ 

- กิจกรรมการเตรียมความพรอม ติวเนื้อหา การทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน (V-NET) 

- กิจกรรมฝกทักษะ V-NET (Online Game) ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

- จัดทำสื่อสรุปเนื้อหาความรู ตามกลุมรายวิชา 

- จัดกิจกรรมสอบ Pre V – NET ลงในตารางสอบปลายภาคเรียน 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนักใหนักเรียนและนักศึกษาเตรียมความพรอม

ในการสอบ 
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- กิจกรรมการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

- สรุปผลการทดสอบเพื่อนำผลไปพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.2.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป (V-NET)  

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ จำนวน 238 

คน 

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟากำลัง จำนวน 28 คน 

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ จำนวน 

121 คน 

2. จำนวนผูเรียน ปวช. ปวส.ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ จำนวน 500 

คน 

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟากำลัง จำนวน 50 คน 

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ จำนวน 

262 คน 

 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

ระดบ ปวช. 3 - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติ  จำนวนผูที่สอบผาน 266 คน  คิดเปนรอยละ 48.36 จากจำนวนผูเรียนที่ลง

ทะเบียนเขาสอบ ทั้งหมด 550 คน ของจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาสอบทั้งหมด 

ระดับ ปวส. 2 - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ของนักศึกษา จำนวน

ที่สอบผาน 121 คน  คิดเปนรอยละ 46.18 จากจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาสอบทั้งหมด 

262 คน ของจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาสอบทั้งหมด 

ผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตั้งแตคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปเทียบกับ ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 47.66  

 

1.2.3) ผลสะทอน 

ผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  เขาทดสอบทางการศึกษา (V-NET)  จำนวน 760 คน จากผู

เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  812 คน คิดเปนรอยละ  

93.59   

ผูเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตั้งแตคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปเทียบกับ ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 47.66 

( ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา )
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4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิธีการดำเนินการ 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2564 

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2562 เพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีทักษะที่

จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระดับ ปวช. ปวส. ใหสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและ

จุดเนนกระทรวงศึกษา ปการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให

สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และความตองการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

บริการ และเปนผูประกอบการเอง โดยมีจุดเนน - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผูเรียนให

มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะดาน เรียนรูจากสถานการณจริงและสถานการณ

จำลองและเรียนรูจากกิจกรรมตาม 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

กลยุทธที่ 1.1  สรรหาและรักษาผูเรียนใหเพียงพอและทันตอความตองการของสถานประกอบ

การ 

กลยุทธที่ 1.2 ผูเรียนมีความพรอมทำงาน มีคุณภาพตามความตองการของสถานประกอบการ  

 

1.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีความตระหนักในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการ

เปนผูประกอบการ มีแผนงาน โครงการ จัดสรรงบประมาณ และผูรับผิดชอบ ในการจัดกิจรรม

ตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและประกอบอาชีพอิสระในการจัดการเรียนการสอน 

และมีการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะฯ มีการสงเสริมความรูประสบการณใหกลุมเปา

หมาย เปนผลทำใหผูเรียนสามารถประกอบธุรกิจไดจริง 

    วิทยาลัยฯ จัดกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการ

เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบ

การวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ในปการศึกษา 2562 ตอเนื่องปการศึกษา 2563  ศึกษา

เรื่องระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน  อบรมเตรียมความ

พรอมในการจัดตั้งศูนยบมเพาะฯ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

ศึกษาดูงาน ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน เพื่อรับการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษาระดับชาติในปการศึกษา 2563 มีโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผู

เรียนอาชีวศึกษา มีการประชาสัมพันธโครงการแกนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจ รับสมัคร

นักเรียน นักศึกษาเพ่ือเขารวมสมัครเปนสมาชิกโครงการ จัดอบรมการทำแผนธุรกิจเชิงพาณย
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ใหกับนักเรียนระดับชั้น ปวส.2  นำเสนอแผนธุรกิจ นักศึกษาดำเนินธุรกิจ โดยนำความรูจาก

การบมเพาะไปดำเนินธุรกิจ จัดทีมนิเทศและประเมินผลการดำเนินการ  

 

ผลการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ     

1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือผูประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 10 คน 

2. จำนวนผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 6 คน 

 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนที่มีสมรรถนะในการเปนผู็ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน 6 คน คิด

เปนรอยละ 60 จากจำนวนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือผู

ประกอบอาชีพอิสระ 

  

1.1.3) ผลสะทอน  

ผูเรียนที่มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 60  

โดยผูเรียนที่ผานกระบวนการจากการบมเพาะ นำไปประกอบการธุรกิจออนไลน และออฟไลน

และมีรายไดสำหรับการเลี้ยงดูครอบครัวและตนเองได ( ระดับคุณภาพ ดี ) 

 

1.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผูเรียนใหมี

สมรรถนะวิชาชีพและปรากฎผลงานในการเขาประกวดแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ มีแผนงาน 

โครงการ งบประมาณเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเขาแขงขันภายใน และเวทีภายนอก 

     วิทยาลัยฯ จัดโครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ (ทักษะภายในและทักษะภายนอก)  

ทั้งสาขาวิชาไฟฟากำลัง และ สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด 

แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา เพื่อมุงสูการแขงขันทักษะภายนอก ใหผูเรียนไดฝก

ทักษะ มุงเนนการประยุกตใชและแกปญหาการทำงานรวมกันเปนทีม เพื่อเกิดความสามัคคีของ

นักเรียน นักศึกษา สรางความเปนเลิศและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีในวิชาชีพ 

เพ่ือนำทักษะไปปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา สอดคลองกับอัตลักษณ

ผูเรียน สรางความภาคภูมิใจในตนเอง มีการเตรียมความพรอมของผูเรียนสูเวทีการแขงขัน อาทิ

เชน 

- แขงขันทักษะงานเชื่อมไฟฟา โดยใหนักเรียนที่ผานการเรียนในรายวิชางานเชื่อมไฟฟา มา

สมัครแขงขันเพ่ือคัดเลือกผูที่มีฝมือไปแขงขันทักษะภายนอกตอไป 

- แขงขันทักษะงานติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร ใหผูเขาแขงขันทำการจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุ
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อุปกรณ ตรวจสอบความปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติ ติดตั้งไฟฟาตามแบบ และใชเวลาในการติด

ตั้งไฟฟาตามระยะเวลาที่กำหนด  

- แขงขันทักษะงานตะไบ ใหผูเขาแขงขันทำการจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุใหพรอม ตรวจสอบ

สภาพของเครื่องมือ ศึกษาแบบ และลงมือปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อคัดเลือกไป

แขงขันภายนอกตอไป 

- แขงขันทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ โดยผูเรียนลงมือปฏิบัติทั้งระบบกระบวนการจัดทำแผน

ธุรกิจและลงมือขายจริง 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.2.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนผูเขาแขงขันทักษะวิชาชีพ  419 คน โดยการแขงขันเปนทีม ทีมละ 3 คน เปนผล

งานที่เขารวมแขงขัน 149 ผลงาน   

2. จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

   ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟากำลังไดรับรางวัลระดับภาค 18  ผลงาน 

   ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟากำลังไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ (วช.) 1 ผลงาน 

   ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกไดรับรางวัลระดับภาค 129 ผลงาน 

   ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกไดรับรางวัลระดับชาติ 1 ผลงาน 

   รวมเปนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ จำนวน 148  ผลงาน 

   รวมเปนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ (วช) จำนวน 1 ผลงาน 

 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

จำนวนรางวัลที่ไดรับจากการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค และระดับชาติจำนวน 148 ผล

งาน คิดเปนรอยละ 99.32 

(ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ) 

 

1.2.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะภายนอกไดแก การ

แขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลาง จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนฯ 

และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะ

กรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลายภายนอก

สถานศึกษา รวมถึงเปนการเผยแพรความรูความสามารถของนักเรียน และสรางชื่อเสียงใหกับ

ทางวิทยาลัยฯ สรุปผลการแขงขันที่ไดรับรางวัล ระดับชาติและระดับชาติ จำนวน 3 สาขาวิชา 

ไดแกสาขาวิชาไฟฟากำลัง สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ และสาขาวิชาการจัดการคา

ปลีกรานสะดวกซื้อ โดยเขาแขงชัน จำนวน 419 คน  การแขงขันเปนทีม ทีมละ 3 คน รวมผล

งานที่เขารวมแขงขัน 149 ผลงาน ไดรับรางวัลจำนวน 148  คิดเปนรอยละ 99.32 (ระดับ



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 94/154

คุณภาพ ดีเลิศ ) 

 

1.3 ทักษะของผูเรียนที่สถานประกอบการตองการ  

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีโดยเรียนภาคทฤษฎี

ควบคูกับภาคปฏิบัติ ซึ่งใหความสำคัญกับการฝกอาชีพภาคปฏิบัติ โดยไดดำเนินการจัดทำขอ

ตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการตางๆ เพื่อใหผูเรียนในแตละสาขางานมีที่ฝกอาชีพตรง

กับสาขาที่เรียน รวมถึงจัดการประชุมรวมกับสถานประกอบการเพื่อใหจัดการฝกอาชีพภาค

ปฎิบัติของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ  

     วิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการจัดการฝกอาชีพ โดยจัดปฐมนิเทศผูเรียนกอนเขาสูสถาน

ประกอบการ มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะในการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อใหครูฝกมีขอบเขตการ

สอนงานที่ชัดเจนและครบถวนจึงมีการจัดทำแผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ โดยมี

กรอบมาตรฐานอาชีพและแบงงานตามตำแหนงงาน หลังจากนั้นจึงจัดทำแบบประเมินความ

สามารถในการปฏิบัติงานแบงตามระดับชั้นป จัดใหครูนิเทศผูเรียนในสถานประกอบการ จัดทำ

คูมือปฏิบัติงานนิเทศ และมีกระบวนการแกไขปญหาการฝกอาชีพ จัดทำผลการเรียนรวมกับ

สถานประกอบการ จัดทำคูมือเกณฑการวัดและประเมินผลรายวิชาที่ฝกอาชีพในสถานประกอบ

การ โดยมีปฏิทินการจัดทำผลการเรียน รวมกับสถานประกอบการ จัดสอบมาตรฐานฝมือสิ้น

หลักสูตร        

     วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาในการปฏิบัติ

งาน(Skill Rank) ใน 3 ดาน คือ  

ดานกระบวนการในการปฏิบัติงาน ดานผลลัพธของงาน และดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดย

กลุมสถานประกอบการ หนวยงาน ผูรับบริการ มีการเก็บขอมูลและนำขอมูลมาวิเคราะหผลอ

ยางถูกตองในทุกระดับชั้นทุกสาขางาน จัดทำแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 

สอดคลองกับแผนฝกอาชีพทุกระดับชั้นและทุกสาขางาน เมื่อผูเรียนฝกอาชีพจนครบกำหนดใน

แตละภาคเรียนนั้น ครูฝกจะประเมินผลการฝกอาชีพของผูเรียนตามความสามารถในการปฏิบัติ

งานผูเรยนเพ่ือประมวลผล และจัดทำรายงานปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลประเมินความสามารถใน

การปฏิบัติงานเสนอผูบริหารรับทราบ และหนวยงานที่เกี่ยวของนำผลไปหาแนวทางปรับปรุง

เปนประจำทุกปการศึกษา 

มีโครงการและกิจกรรมดังนี้  

  1.โครงการเพชรปญญาเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อใหรางวัลผูเรียนที่ตั้งใจเรียนทั้ง

ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 

  2.กิจกรรมสัมมนาวิชาชีพ (บานนี้มีรัก)เปนกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อเปนขวัญและกำลัง

ในการฝกอาชีพ รับทราบปญหาการฝกอาชีพ เพื่อนักเรียนจะไดมีความเขาใจสถานประกอบ

การและตั้งใจในการฝกอาชีพ 

 

ผลการดำเนินงาน 
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1.3.1) เชิงปริมาณ 

จำนวนผูเรียนที่ฝกปฏิบัติงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพจำนวน 2,280 คน ทุกสาขาวิชา 

รอยละของจำนวนผูเรียนที่ฝกปฏิบัติงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพคิดเปน 100 % 

 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพเฉลี่ยในระดับรอย

ละ94.49 ( ดีมาก ) ซึ่งมีระดับประเมินที่มากกวาเกณฑกำหนด เนื่องจากเกณฑกำหนดผล

ประเมินตองไมนอยกวารอยละ 80 

 

1.3.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 %  จัดการเรียนการ

สอนรวมกับสถานประกอบการ เรียนรูจากประสบการณจริง มีผลการประเมินความสามารถใน

การปฏิบัติงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพเฉล่ียในระดับรอยละ94.49 ( ดีมาก ) สงผลใหผูเรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการตองการ  สงผลใหผูสำเร็จการ

ศึกษามีงานทำ และเรียนตอได 100 % (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม )

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิธีการดำเนินการ 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2564 

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2562 เพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 

เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม ผานโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย และการมีสวนของผูบริหาร ครู บุคลากร 

นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

กลยุทธที่ 1.1  สรรหาและรักษาผูเรียนใหเพียงพอและทันตอความตองการของสถานประกอบ

การ 

กลยุทธที่ 1.2 ผูเรียนมีความพรอมทำงาน มีคุณภาพตามความตองการของสถานประกอบการ 

 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการจัดระบบดูแล

ผูเรียนรายบุคคลและชวยเหลือผูเรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกำหนด  ให



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 96/154

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ดีและผานเกณฑการประเมินผลตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา  มีกระบวนการดูแลผูเรียนทั้งระหวางเรียน และระหวางฝกอาชีพเพื่อลดการลา

ออกกลางคัน มีการจัดการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา  มีโครงการ/กิจกรรมระหวางครู 

นักเรียน ผูปกครองและสถานประกอบการเพื่อดูแลผูเรียน แตงตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อใหคำแนะนำ

ดูแลผูเรียน และนิเทศนักเรียนระหวางฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

    วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ

เรียนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการปรับเกณฑการวัดผลและประเมินผลการ

ศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  มีกระบวนการ

วัดผลและประเมินผลการศึกษาอยางเปนระบบ มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน 

นักศึกษา

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกวาเกณฑ หรือไมถึง 2.00 กิจกรรมติดตามผูเรียน ของครูที่

ปรึกษา โครงการเยี่ยมบาน และการมีสวนรวมของผูปกครอง มีระบบ PAT Connect เพื่อ

รายงานผลการเรียนที่ผูเรียน และผูปกครองสามารถเขาถึงขอมูลการเรียนได มีโครงการปรับพื้น

ฐาน  มีกระบวนการดูแลผูเรียน การแกไขปญหาระหวางเรียน และ การฝกอาชีพโดยการมีสวน

รวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในโครงการ Student Care กิจกรรมบานนี้มีรัก 

โครงการสัมมนาวิชาชีพ มีชองทางสื่อสารกับผูเรียนและผูปกครอง 24 ชั่วโมงผาน Call 

Center ที่เรียกวา Smile Center และผานระบบ Line โดยครูที่ปรึกษา จัดโครงการเพชร

ปญญาเพ่ือใหรางวัลผูเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติ  จัดใหมีกองทุนตนกลา

เพ่ือชวยเหลือผูเรียนมีปญหาผานการดูแลอยางใกลชิดของครูที่ปรึกษา และการพิจารณาใหทุน

โดยคณะกรรมการกองทุนฯ  มีการสำรวจความพึงพอใจผูเรียน ผูปกครองในการจัดการเรียน

การสอน และการดูแลผูเรียนเพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานในทุกภาคเรียน  

 

ผลการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. 1 แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษา 757 คน 

2. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. 1 แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษา 289 คน 

3. จำนวนผูเรียน ปวช. และ ปวส.แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษารวม 1,046 คน   

4. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช.3 ที่สำเร็จการศึกษาของรุน 418 คน 

5. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาของรุน 229 คน          

6. จำนวนผูเรียน ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาของรุน รวม 647 คน  

 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

1. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 คิดเปน 55.22 

2. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส.2 คิดเปน 79.24 

3. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตร



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 97/154

ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบแรกเขาคิดเปน 61.85 

 

1.1.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดระบบการดูแลชวยเหลือ และแนะแนวผูเรียนผาน

กระบวนการ โครงการ กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือลดการลาออกกลางคัน โดยการมีสวนรวมของผู

เรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหาร สถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนสำเร็จการศึกษาเทียบแรกเขา

คิดเปนรอยละ 61.85 (ระดับคุณภาพ ดี ) 

 

1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ไดตระหนักถึงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคใหความสำคัญของการดำเนินการสงเสริมการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรใหผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) มีการจัดำแผนการปฏิบัติงานประจำป ประชุม

วางแผนงานรวมกันเพ่ือออกแบบกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อใหครู บุคลากร ทุกฝายในสถาน

ศึกษา นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการ/กิจกรรมไดมีสวนรวม และทำงานรวมกับผูอื่นอยาง

เปนกัลยาณมิตร มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย สงเสริม

ประชาธิปไตย พัฒนาภาวะผูนำ การกลาแสดงออก ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ปลูกจิต

สำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     วิทยาลัยฯ ดำเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู

เรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมประชาธิปไตย และเปนผูมี

จิตสาธารณะ เห็นคุณคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความเสียสละเพื่อสวนรวม 

ทำงานรวมกับผูอื่นดวยกัลยาณมิตร ไดแก โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาภาวะ

ผูนำ กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ชมรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  

กิจกรรมการลดใชถุงพลาสติก เปนตน ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดดำเนินการใหผูเรียน ครู บุคลากรของ

สถานศึกษาเขารวมโครงการ / กิจกรรม และมีการประเมินผลการดำเนินการ ประเมินความพึง

พอใจของผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือนำผลการดำเนินการมาปรับปรุงกระบวนการ การบริหาร

จัดการ การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ใหมีคุณภาพมากขึ้น  จากระบบการเรียนแบบทวิภาคี

ของวิทยาลัยฯ  ซึ่งแบงกลุมนักเรียน นักศึกษา เปน 2 กลุม  กลุม A และ กลุม B ใน 1 ปการ

ศึกษา เปนจำนวน 4 รอบการเรียนเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรม ครบทุกคนคิด

เปน รอยละ 100  

มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการคายปฐมนิเทศนักเรียนใหม  

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

3. โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 

4. โครงการคายพัฒนาภาวะผูนำ 
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5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

6. โครงการกีฬาภายใน (กีฬาสีสัมพันธ) 

7. โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

8. โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียน (รวมกับภายนอก) 

9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กิจกรรมแหเทียนจำนำพรรษา 

11. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 

12. โครงการปญญาภิวัฒนสานสัมพันธฉันทนองพี่ 

13. โครงการกิจกรรมชมรมพัฒนาผูเรียน 

14. โครงการพิธีถวายพระพร 

15. โครงการพิธีไหวครู 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.2.1) เชิงปริมาณ    

1. จำนวนผูเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา รวม 2,280 คน 

2. จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค นักเรียน ปวช. จำนวน 

1,776 คน และ นักศึกษา ปวส. จำนวน 504 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,280 คน  

 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

รอยละผูเรียนในปการการศึกษา 2562 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคหรือผล

การประเมินอวท.คิดเปน 100 

 

1.2.3) ผลสะทอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันที่พึงประสงค 

โดยผูเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม  มีผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมคิดเปนรอยละ 97 ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม )  

 

1.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามคุณภาพของผู

สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา โดยมอบหมายงานแนะแนวใน

การติดตามขอผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือศึกษาตอภายใน 1 ป ผานชองทางตางๆ และ

ประสานงานกับหนวยงานตางๆทั้งภายในวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายนอก 

     วิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการติดตามผูสำเร็จการศึกษา มีการทำความรวมมือกับ ซีพี 

ออลล จำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ในการแนะนำนักเรียน นักศึกษา
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เขาทำงานและศึกษาตอ กับหนวยงานในเครือ มีการโครงการปจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความ

พรอมในการทำงานใหแกนักศึกษากอนสำเร็จการศึกษา โดยความรวมมือของหนวยงาน

ทรัพยากรบุคคลบริษัทซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน รวมทั้ง

สถานศึกษาในอุดมศึกษาอื่น ๆ เขามาสรางความมั่นใจ พรอมแนะนำโอกาสและความกาวหนา

ของเสนทางอาชีพการทำงาน และแนะแนวการศึกษาตอใหแกนักเรียนนักศึกษา  มีการจัดทำ

แบบสำรวจเพ่ือเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษา สำรวจความตองการทำงานและศึกษาตอ 

กอนสำเร็จการศึกษา สรางเครือขายระหวางครูปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา เพื่อติดตาม

สอบถามขอมูลของการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา หลังจบการศึกษา นำขอมูลการทำงาน

และศึกษาตอของนักเรียน นักศึกษา มาติดตามประเมินผลความพึงพอใจ และคุณภาพของผู

สำเร็จการศึกษาเพ่ือนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.3.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 581 คน แยกเปนระดับ  ปวช. 397 คน 

ระดับ ปวส. 184 คน 

2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำ ทั้งหมด 84 คน คิดเปนรอยละ 14.46 ของผูสำเร็จการ

ศึกษาทั้งหมด   

     ระดับ ปวช.3  43 คน คิดเปนรอยละ 10.83 ของผูสำเร็จการศึกษา 

     ระดับ ปวส.2  41 คน คิดเปนรอยละ 22.28 ของผูสำเร็จการศึกษา 

3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอทั้งหมด 497 คน คิดเปนรอยละ 85.54 ของผูสำเร็จการ

ศึกษาทั้งหมด  

     ระดับ ปวช.3  354 คน คิดเปนรอยละ 89.95 ของผูสำเร็จการศึกษา 

     ระดับ ปวส.2  143 คน คิดเปนรอยละ 77.72 ของผูสำเร็จการศึกษา 

 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช.และ ปวส.ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอคิดเปน 100 

 

1.3.3) ผลสะทอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เรียนรูจากประสบการณ

จริง จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาอัตลักษณผูเรียน ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ โดยผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ 

ประกอบการอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอคิดเปนรอยละ 100 สงผลใหไดรับการยอมรับจากสังคม

ในการสรางงาน สรางอาชีพ เรียนจบมีงานทำและสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ( ระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม )
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  2) จุดเดน

  1. ผูสำเร็จการศึกษา ไดรับมีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เรียนรูจากประสบการณ

จริงสามารถนำความรู ทักษะ ไปการประกอบอาชีพ และศึกษาตอ 

2.ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

3.สถานศกษามีกระบวนการและระบบดูแลผูเรียนทั้งในสถานศึกษา และขณะฝกอาชีพ โดยครูที่ปรึกษา รวมกับ

สถานประกอบการ 

4.สถานศึกษาระบบชวยเหลือผูเรียนผานกองทุนตนกลาปญญาภิวัฒนเพื่อชวยเหลือผูเรียนที่ขาดแคลนและตองการ

การสนับสนุนคาใชจายระหวางเรียน

  3) จุดท่ีควรพัฒนา

  1. จำนวนผูเรียนที่มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปมีจำนวนนอยในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  

2.การพัฒนาผูเรียนสูการเปนผูประกอบการ  หรือประกอบอาชีพอิสระ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1.  ควรเตรียมความพรอมผูเรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) 

และสงเสริมใหผูเรียนใหความสำคัญในการเขาสอบ 

2. ควรดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะตอเนื่อง

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิธีการดำเนินการ 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และจำนวนตามเกณฑที่กำหนด 

ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการ

ทรัพยากรของวิทยาลัยฯ อยางมีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตน

สังกัด วิทยาลัยฯ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำป 2562 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษา ระดับอาชีวศึกษาตาม 

ยุทธศาสตรที่ 2 เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สรางความยั่งยืนดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 2.1  สรางภาพลักษณการเปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ 

           2.2 ผลิตงานวิจัย และผลงานวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ

ทวิภาคี  

           2.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการภายในสูองคกร

คุณภาพและนวัตกรรม 
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1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ โดยแผนงานประจำปในการในการพัฒนาหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะ

จากการมีสวนรวมของสถานประกอบการอยางตอเนื่อง มีการวิเคราะหสมรรถนะของผูเรียน 

รวมกับขอมูลผลการนิเทศการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการของครูฝก และผูแทนสถาน

ประกอบการ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะตรงตามความตองการ  

     วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยเริ่มจากการศึกษาความ

ตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม สังคม 

เทคโนโลยี  ทำการวิจัยดานการจัดการศึกษา จัดทำโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการตลาด รวม

กับหนวยงานกลางการศึกษาของบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) ทำการสำรวจความพึง

พอใจของผูมีสวนไดเสียตอผลงานดานการศึกษา เรื่อง “กรณีศึกษาเชิงปริมาณนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา และครูฝก ราน 7-Eleven เพ่ือสรุปผลความพึงพอใจดานตาง ๆ ไดแก ดานความรู

ความสามารถ  ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  ดานคุณลักษณะสวนบุคคล  มีการพัฒนา

ครู บุคลากร ทางการศึกษาเพ่ือเรียนรูสถานประกอบการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“Train the Trainer” เพื่อเรียนรูการบริหารจัดการในสถานประกอบการ ทักษะที่ผูเรียนตอง

ไดรับการพัฒนา แนวโนมธุรกิจ และการเรียนรูการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเพื่อนำมา

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมินการใชหลักสูตร และนำผลการประเมินมาพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ 

ประเภทวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจำนวน 3 สาขา

วิชา คิดเปนรอยละ 100.00 

 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

1. มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน ความตองการของสถานประกอบการเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จากโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  การวิจัยดานการ

ศึกษา 

2. ประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร มีกิจกรรมวิพากษหลักสูตร โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ Train the Trainer และจากผลการนิเทศผูเรียนระหวางฝกอาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ เพื่อใหผู

เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ

ตลาดแรงงาน  

4. นำหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนจริง  
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5. มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา

อยางตอเนื่องใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

 

1.1.3) ผลสะทอน 

จากการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของครูผูสอน ครูฝก 

และตัวแทนจากสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ทำใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน ทั้งดานความรู ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทำใหผู

สำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาตอไดคิดเปนรอยละ 100 ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ มีกระบวนการวิเคราะหสมรรถนะของผูเรียน รวมกับขอมูลผลการ

นิเทศการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการของครูฝกและผูแทนสถานประกอบการ มีการ

พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และ

คุณลักษณะตรงตามความตองการของสถานประกอบการ  

     วิทยาลัยฯ พัฒนาจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกและเพิ่มเติม จุดประสงครายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มเติม ความตองการของสถานประกอบการครูผู

สอนจำนวน 66 คน มีการพัฒนาจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกและเพิ่มเติม จุดประสงค

รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มเติมความตองการของสถานประกอบ

การ เชน ทักษะอาชีพ การใหบริการ Signature Service ความมีระเบียบวินัยตรงตอเวลา, 

ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายมาตรฐาน 7 ส ( สะสาง สะดวก สะอาด สราง

มาตรฐาน สรางวินัย สวยงาม สิ่งแวดลอม ) มาตรฐานความปลอดภัย ( SHE : Safety ความ

ปลอดภัย, Health สุขภาพอนามัย, E = Environment สิ่งแวดลอม )  

  

ผลการดำเนินงาน 

1.2.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  3 สาขาวิชา 

2. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  3 สาขา

วิชา 

 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมคิดเปนรอยละ 100  
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1.2.3) ผลสะทอน 

จากการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของครูผูสอน ครูฝก 

และตัวแทนจากสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ทำใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน ทั้งดานความรู ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทำใหผู

สำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาตอไดคิดเปนรอยละ 100 ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม )

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิธีการดำเนินการ     

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และจำนวนตามเกณฑที่

กำหนด โดยมีอัตราสวนครู:ผูเรียน 1:35 คน ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปน

ผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพ จัดการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนตามหลักสูตร และมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ

ประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณตาม 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

กลยุทธที่ 1.2 ผูเรียนมีความพรอมทำงาน มีคุณภาพตามความตองการของสถานประกอบการ  

           1.3 ผูมีสวนไดสวนเสียหลักพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สรางความยั่งยืนดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 2.1  สรางภาพลักษณการเปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ 

           2.2 ผลิตงานวิจัย และผลงานวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ

ทวิภาคี  

           2.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการภายในสูองคกร

คุณภาพและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบการบริหารจัดการองคกรมุงสูความเปนเลิศ  

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

           3.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดานนวัตกรรม และการจัดการเรียนการสอน 

     3.4 เสริมสรางความผูกพัน และความสุขของบุคลากร 

 

1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของสนับสนุนใหครูผูสอนไดจัด

ทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โครงการ
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และงบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสอนแบบฐานสมรรถนะ โดยผาน

กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน           

    วิทยาลัยฯ ใหครูทุกคนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ จัดทำแผนการเรียนรู และจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่

เนนสมรรถนะ เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูสูการปฏิบัติผาน สงเสริมใหครูทุกคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะ

สมในการจัดการเรียนการสอน การใช Google for Education : Google Classroom เพื่อ

จัดการเรียนการสอนออนไลน เสริมจากการเรียนในชั้นเรียน การจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย มี

ฝายพัฒนาวิชาการเพ่ือพัฒนาและใหคำแนะนำครูผูสอนในดานการจัดการเรียนการสอน มีการ

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ใหครูแตละคนทำบันทึกหลังสอน โดยผลการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอนไปทำวิจัยเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน การเชิญวิทยากรผู

เชี่ยวชาญ ดานธุรกิจคาปลีก และชางไฟฟากำลังจากหนวยงานภายนอกรวมเปนผูนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน และมีการบูรณาการมาตรฐานอาชีพโดยใหครูผูสอนไดศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทำงานในสถานประกอบการเพื่อนำมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ ไดแก 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และโครงการความรวมมือระหวางองคกรภายในและ

ตางประเทศ ครูมีความเขาใจและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการเชื่อมโยง

ระหวางหลักสูตรอาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงสมรรถนะตามความ

ตองการของสถานประกอบการไดแก  รานสะดวกซื้อ 7-11 บริษัท ซีพี   รีเทลลิงค จำกัด  

สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) เปนตน 

     วิทยาลัยฯ สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบ

ถวนสมบูรณ ตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ โดยมีการ

ดำเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนการสอน” โดย แผนกบริหารหลักสูตร สำนักวิชาการ 

  1.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จำกัด ดานกระบวนการทำงานตาง  ๆ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพของบริษัท ซีพี  รีเทลลิงค จำกัด เพื่อนำมาพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนใหแตรายวิชาใหมีความสอดคลองกับธุรกิจและตรงตามความ

ตองการของสถานประกอบการ  

2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 

   2.1 ครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการสอน โดยนำความรูจากการอบรมโครงการ “พัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน”  และหลักสูตรอาชีวศึกษา ป 2562 ในการจัดทำแผนการสอน รวมถึง

เทคนิค รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลายหลาย  

   2.2 การตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู โดยหัวหนาภาควิชา และแผนกหลักสูตร มี

เกณฑการประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PJBL  
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ACTIVE LEARNING   รวมถึงการใชสื่อเทคโนโลยีในการสงเสริมการจัดการเรียนรู โดยแผนการ

จัดการเรียนรูเขาสูฐานขอมูลบนเวปไซhttp://academicptc.panyapiwat.ac.th/qa315  

แผนกหลักสูตรตรวจสอบความสมบูรณของแผนการจัดการเรียนรู ประเมินและใหคะแนน หาก

ไมผานเกณฑจะมีการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูจนผานเกณฑ 

ปการศึกษา 2562  จำนวนครู 66 คน สงแผนการสอนจำนวน 66 คน คิดเปน 100% 

-ภาคเรียนที่ 1 จำนวนครู 66 คน มีแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 183 แผน 

-ภาคเรียนที่ 2 จำนวนครู 66 คน มีแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 176 แผน 

 การตรวจสอบความสมบูรณจากแผนกหลักสูตรทุกแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพสูการ

ปฏิบัติ100% 

   2.3 การบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครูผูสอนบนระบบการจัดการเรียนรู

ออนไลน เมื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตามแผนแลว จะทำการบันทึกปญหา หรืออุปสรรค 

แนวทางการแกไข และผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรู หัวหนาภาคและ

แผนกหลักสูตรสามารถเขาประเมินแผนการจัดการเรียนรู และใหขอเสนอแนะ  

3. การนิเทศการจัดการเรียนรูภายในชั้นเรียน 

   การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียนนักศึกษา ครูผูสอนทุกทานไดรับการนิเทศการ

จัดการเรียนรูภายในชั้นเรียน จากหัวหนาภาควิชา และแผนกหลักสูตร โดยประเมินคุณภาพ

การจัดการเรียนรู ใช Rating scale 5 ระดับประกอบดวย 6 ขั้น ไดแก  

1.  ขั้นเตรียม (Preparation Step)   

2. ขั้นนำเขาสูบทเรียน (Introduction Step)    

3. ขั้นการจัดการเรียนรู (Learning Delivery Step)  

4. ขั้นการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู   (Learning Competency Development Step)    

5. ขั้นประเมินผลสัมฤทธิ์ (Achieve Assessment Step)    

6. ขั้นการทบทวน (Review Step)  

   การประเมินผล  ติดตามผล และพัฒนาผานคลินิกการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน โดยการพูด

คุย และรับคำแนะนำจากหัวหนาแผนกวิชา  หัวหนาภาควิชา  และแผนกหลักสูตร นำคำ

แนะนำที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ     

รอยละของแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพสูการปฏิบัติ (176 รายวิชา) คิดเปนรอยละ 100 

 

1.1.2) เชิงคุณภาพ   

1. ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 

2. บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
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3. กำหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติผาน PJBL  Active Learning   

4. สงเสริมใหครูทุกคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีอบรมครู

ในการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย และนำ Google Classroom มาใชในการเรียนการสอน 

5. กำหนดใหมีการวัดและประเมินผลผานกระบวนการนิเทศอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และ

คลินิกเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผลการตรวจสอบความสมบูรณจากแผนกหลักสูตร

ทุกแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพสูการปฏิบัติ100% 

 

1.1.3) ผลสะทอน  

จากการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพสงผลใหผูเรียนมีมีสมรรถนะที่ตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน และ ไดรับ

รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ผลงานดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมในเวทีระดับชาติ และผู

เรียนไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทานในปการศึกษา 2561  ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของสนับสนุนใหครูผูสอนไดจัด

ทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โครงการ

และงบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสอนแบบฐานสมรรถนะ โดยผาน

กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

           

ผลการดำเนินงาน 

1.2.1) เชิงปริมาณ 

จำนวนครูผูสอนของวิทยาลัยฯ  66 คน 

จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน 66 คน 

 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไป

ใชในการจัดการเรียนการสอนตอจำนวนครูผูสอนทั้งหมดคิดเปน 100   

 

1.2.3) ผลสะทอน   

จากการที่ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสงผลใหผูเรียนมีมีสมรรถนะท่ีตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน และไดรับรางวัลการ
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แขงขันทักษะวิชาชีพ  ผลงานดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมในเวทีระดับชาติ ผูเรียนไดรับรางวัล

นักเรียนพระราชทานในปการศึกษา 2561  ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.3 การจัดการเรียนการสอน  

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนโดยครูผู

สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนจำนวน 66 คน  มีอัตราสวน จำนวนผูเรียน : จำนวนครู

บุคลากร คือ 1:35 คน (อางอิงเกณฑ กคศ มาตรฐานอัตรากำลังสถานศึกษา) และครูผูสอนจัด

ทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ครบทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอน

ตามแผนการเรียนรูดวยเทคนิควิธีที่หลากหลายนำไปใช และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช

สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา มีแผนปฏิบัติงานในการ แผนงาน โครงการในการ

พัฒนาครู สนับสนุนพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู และทักษะ

ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการสงเสริมงานวิจัยครู  

     วิทยาลัยฯ สงเสริมใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่เนน

สมรรถนะเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และความเปนพลเมืองโลก สงเสริมใหครูทุกคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะ

สมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รวมถึงจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงาน 

สงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขัน รวมทั้งการนำผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา ไดรับ

รางวัลระดับชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติ  

 

ผลการดำเนินงาน 

1.3.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนครูผูสอนของวิทยาลัยฯ 66 คน 

2. จำนวนครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาสอน 66 คน 

3. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน  66คน 

4. จำนวนครูจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 66 คน 

5. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการจัดการเรียนรูในการ 

จัดการเรียนการสอน 66  คน 

6. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

64คน  

 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

รอยละเฉล่ียของครูในดานการจัดการเรียนการสอนคิดเปน 96.96 
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1.3.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดสงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยไป

พัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสงผลโดยตรงตอผูเรียนและองคกร โดยไดจัดสงครูเขา

รวมการประกวดแขงขันของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปการ

ศึกษา 2562 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี สงผลงานวิจัยครูจำนวน  64  

ผลงานไดเกียรติบัตรระดับดี-ดีมาก-ดีเยี่ยม ถึงรอยละ 87  และสงผลใหผูเรียนมีมีสมรรถนะที่

ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผู

เรียน ผูเรียนไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ผลงานดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมในเวที

ระดับชาติ และผูเรียนไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทานในปการศึกษา 2561 ( ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ) 

 

1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของครูผูสอนที่จะตองมีการจัด

ทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเพื่อ

บริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อเปนการเสริมแรงผูเรียน มี

กระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนอยางเปนระบบ กระบวนการดูแลชวยเหลือผูเรียน มีการ

แตงตั้งครูที่ปรึกษา กระบวนการนิเทศ การรายงาน กำกับ ดูแล ประเมินผลเพื่อชวยเหลือผู

เรียนในดานตาง ๆ ทั้งระหวางเรียน และการฝกอาชีพ  มีกระบวนการแกไขปญหาระหวางฝก

อาชีพรวมกับสำนักฝกอาชีพ และสถานประกอบการ 

    วิทยาลัยฯ ไดกำหนดใหครูผูสอนทุกคน จัดทำแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน และ

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู เพื่อบันทึกปญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู/กิจกรรมการปฏิบัติ

การแกไขปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูในดานผูเรียนและดานผูสอน และมีกระบวนการ

นิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการชั้นเรียน มีกิจกรรมนิเทศการจัดการ

เรียนรู โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ประกอบดวยหัวหนาภาควิชาและบุคลากรแผนกบริหาร

หลักสูตร เขารวมสังเกตการณการจัดการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนพรอมใหคำแนะนำ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำผลการนิเทศ ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

อยางตอเนื่องมีกระบวนการในการดูแลชวยเหลือผูเรียน มีแบบรายงานการติดตามแกไขปญหา

นักเรียน/นักศึกษา (ไมสงงาน/ขาดเรียน 2 ครั้งขึ้นไป/คะแนนไมถึง 50% ของการทดสอบยอย) 

และการสงแบบบันทึกผลการเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอน มีการบันทึกการใหคำ

ปรึกษา มีระบบบริหารสถานศึกษา RMS สำหรับขอมูลผูเรียน บันทึกการใหคำปรึกษาที่เปน

ปจจุบัน  นักเรียน นักศึกษา ผูปกครองสามารถดูผลการเรียนในระบบได การสื่อสารกับ

นักเรียน นักศึกษา ผูปกครองผานกลุม Line  โทรศัพท  SMS อีเมล และการประชุมผูปกครอง 

นอกจากนี้ยังประสานงานกับครูฝกในสถานประกอบการอยางตอเนื่องเพื่อรวมกันในการแกไข
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ปญหา และดูแลชวยเหลือผูเรียน  มีระบบ Smile Center ( หรือ Call Center 24 ชั่วโมง ) 

อำนวยความสะดวกใหกับผูเรียน ผูปกครองสามารถติดตอ และรับการดูแลชวยเหลือ การ

ติดตอเพื่อแกปญหาระหวางฝกอาชีพผานระบบ QR Code  จัดทำโครงการเพชรปญญาเพื่อ

เสริมแรงผูเรียน การมอบเกียรติบัตร และรางวัลสำหรับผูเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียน

ดี    

 

ผลการดำเนินงาน 

1.4.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนครูผูสอนของวิทยาลัยฯ 66 คน 

2. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 66 คน 

3. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 66 

คน 

4. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

66 คน 

5. จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 66 คน 

6. จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 66 คน 

 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 

รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100 

 

1.4.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีกระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนอยางเปนระบบ มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในติดตามผูเรียนเพ่ือใหขอมูลเปน การพัฒนาครูผูสอนในการเสริมแรงผู

เรียน มีรางวัลการจัดการเรียนการสอนยอดเยี่ยมในวิทยาลัยฯ และครูผูสอนไดรับการประเมิน

ผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนในระดับดี-ดีมาก ๅ  ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 

โครงการเชิดชูครูซีพี ออลล ในการดูแลรักษาผูเรียนไดยอดเยี่ยม ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของครูผูสอนที่จะตองมีการจัด

ทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ใหไดรับการพัฒนาตนตาม

แผนการพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีผลงานเปน 

ที่ยอมรับหรือเผยแพร มีแผนปฏิบัติการประจำปในการพัฒนาครู บุคลากร เพื่อพัฒนาครู 

บุคลากร เพ่ือใหมีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธ

กิจของวิทยาลัย ที่เรียกวา PAT-MB  

            P – Professional   มีความเปนครูมืออาชีพ 
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            A – Analysis Thinking and Design Thinking มีทักษะการคิดวิเคราะห และคิด

เชิงออกแบบ 

            T – Technology กาวทันเทคโนโลยี 

            M – Management เกงกาจการจัดการ 

            B –  Business Partner  หม่ันเรียนรูธุรกิจ  

มีการจัดโครงการอบรม/พัฒนาบุคลากร เพื่อเปนการเตรียมความพรอมบุคลากรใหมและ

พัฒนาบุคลากรประจำการอยางตอเนื่องใหเปนตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้ง

เปนการพัฒนาทักษะ ศักยภาพของบุคลากรใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และได

มีการเขารวมการฝกอบรม หลักสูตร Functional courses ของกลุมธุรกิจ CP All และ

หลักสูตร Basic courses ใหแกครูผูสอนตามแผนการพัฒนาความรูดานวิชาการวิชาชีพของ

สถานศึกษากำหนด รวมถึงการสงเสริมการสรางผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การนำไปใชไดจริง เพื่อใหไดการยอมรับ หรือเผยแพร  

    วิทยาลัยฯ ไดมีการดำเนินการจัดโครงการอบรม/พัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ 

(Functional Development) ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 3 ไตรมาส 6 หลักสูตร  

การฝกอบรมในหลักสูตร Functional courses ของกลุมธุรกิจ CP All จำนวน 9 หลักสูตร 

และ การฝกอบรมในหลักสูตร Basic Course (ปญญธารา)   

มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้  

1. โครงการอบรม/พัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ (Functional Development) ประจำปการ

ศึกษา 2562 

1.1 หลักสูตร เทคนิคการแตงหนังสือเรียนอาชีวศึกษา 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  โดยทางฝายพัฒนาวิชาการ ไดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อใหครูผูสอน

และบุคลากรภายในสำนักวิชาการไดรับความรูดานเทคนิคการแตงหนังสือเรียนอาชีวศึกษา การ

แตงหนังสือเรียนที่มีคุณภาพและถูกตองตามมาตรฐานได โดย อาจารยธงชัย กัณฑานนท ผูมี

ความรูและประสบการณจากการเปนคณะกรรมการตรวจหนังสือเรียนฟรี (ปวช.) ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.2 หลักสูตร การนิเทศการฝกอาชีพ 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 . โดยฝายพัฒนาวิชาการ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และเปน

แนวทางปฏิบัติงานการไปนิเทศนักเรียนในสถานประกอบ การติดตามดูแล แกไขปญหา รวมถึง

สงเสริมและใหความชวยเหลือในดานตาง ๆใหกับครูนิเทศก โดยอาจารยประพจน มีจันทร ผูมี

ประสบการณดานการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

1.3 หลักสูตร Creative Thinking of Robotics Education 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยฝายพัฒนาวิชาการ เพื่อใหครูผูสอนและบุคลากรสำนัก

วิชาการไดรับความรู ความเขาใจในดานเทคโนโลยีและสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใช

ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดร.ภู 

เอี่ยมเจริญยิ่ง ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมหุนยนตและดานการเขียนโปรแกรมเพื่อประดิษฐและ
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ควบคุมหุนยนต (Robotics) วิทยากรจากทางบริษัทเจริญปญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  

1.4 หลักสูตร การวางแผนการดำเนินงานจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  โดยฝายพัฒนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมี

ประสบการณดานการทำธุรกิจท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมในการวางแผนการดำเนินงานจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในสถาน

ศึกษาอาชีวเอกชน โดยอาจารยสุมนา กันแยม ศึกษานิเทศน สอศ. 

1.5 หลักสูตร Google Classroom for Education หองเรียนดิจิตอลในยุค 4.0 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563  โดยฝายพัฒนาวิชาการ เพื่อใหครูผูสอนและบุคลากรสำนัก

วิชาการไดรับความรู ความเขาใจในการนำสื่อเทคโนโลยี Google Classroom มาประยุกตใช

ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับสถานการณในยุค 4.0 โดยอาจารยพุทธรักษ มุลเมือง ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนดวย Google for Education จาก The S Curve Company 

Limited   

1.6 หลักสูตร เทคนิคการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563  โดยทางแผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ฝายพัฒนา

วิชาการ เพ่ือใหครูผูสอนและบุคลากรสำนักวิชาการไดเพิ่มพูนความรู และเปนแนวทางการ

วัดผลและประเมินผลทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดดำเนินการเชิญวิทยากรที่มีความ

รู ความเชี่ยวชาญ ดานเทคนิคการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษามาอบรมให

ความรูแกบุคลากรสำนักวิชาการ ซึ่งไดรับเกียรติจาก ดร.ชนาธิป ทุยแป รองผูอำนวยการสำนัก

ทดสอบทางการศึกษา 

 

2. การเขารวมการฝกอบรม หลักสูตร Functional courses อาทิเชน 

2.1 การบริหารจัดการการเงินสวนบุคคล  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยากร จำนวนผูเขา

รวม 93 คนจาก บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

2.2 การดับเพลิงข้ันตน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และ 15 ตุลาคม 2562 จำนวนผูเขารวม 

102 คน   วิทยากรจากสำนักประสานรัฐกิจ บมจ.ซีพี ออลล 

2.3 HR FOR NON ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผูเขารวม 52 คน โดย ผู

บริหารสายงาน ผูบริหารสำนัก ของวิทยาลัยฯ และผูเชี่ยวชาญจาก บมจ.ซีพี ออลล 

2.4 จป.หัวหนางาน  เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 จำนวนผูเขารวม 39 คน โดย คุณบุญสง  

นิมิตทรัพย 

2.5 Growth mindset เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผูเขารวม 94 คน โดย

แพทยหญิง สุภาพร  เจริญเศรษฐศิลป 

2.6  อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ โดยสำนักนโยบายและระบบ

คุณภาพ 
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2.7  อบรมโครงการเตรียมความพรอมการตรวจประเมินจากตนสังกัด โดยสำนักนโยบายและ

ระบบคุณภาพ 

2.8  อบรมและใหคำปรึกษากิจกรรมสงเสริมและเพิ่มผลผลิต  มาตรฐาน 7   Ant Mission  

Productivity Improvement  

2.9  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ในโครงการจัดการความรู โดยสำนักนโยบายและระบบคุณภาพ 

2.10 อบรมการบริหารความเสี่ยง  และมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

โดยสำนักนโยบายและระบบคุณภาพ 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.5.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนครูผูสอนของวิทยาลัยฯ 66 คน 

2. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 66 คน 

3. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง จำนวน 66 คน 

4. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 66 

คน 

5. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 64 คน  

6. จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพไดรับการยอมรับ

และเผยแพร  จำนวน 60 คน   

 

1.5.2) เชิงคุณภาพ 

1. รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการพัฒนาตนเอง และเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน 

100 

2. รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป คิดเปน 100

3. รอยละของครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน คิดเปน 100 

4. รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน 96.97 

5. รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรือเผยแพร คิดเปน 90.91 

6. รอยละเฉล่ียของครูที่มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน 97.58 

 

1.5.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีแผนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากร และแผนการพัฒนา

ตนเอง ทั้งดานหลักสูตรทั่วไป และพัฒนาวิชาชีพ ครูผูสอนจำนวน 66 คนไดรับการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวิชาชีพผานการอบรม/พัฒนาบุคลากรโดยไดรับการฝกอบรม/พัฒนาตาม

แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปการศึกษา 2562 คิดเปนรอยละ 100  ซึ่งครูผูสอนมีชั่วโมง
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การฝกอบรมโดยเฉล่ีย 92 ชั่วโมง/คน/ปการศึกษา และนำมาประยุกตใชในการจัดทำแผนการ

สอนประจำรายวิชาคิดเปนรอยละ 100 นอกจากนี้ครูผูสอนยังมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพ จากการสงประกวดผลงานวิจัย จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย

ธนบุรีคิดเปนรอยละ 96.97 และมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได

รับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 90.91 (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดใหมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  เพื่อสงเสริมใหครู

ผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ มีการจัดทำแผนงาน งบประมาณ มีกระบวนการจัดหา ตรวจสอบ 

บำรุงรักษา การตรวจสอบอุปกรณเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน โดย แผนกเทคโนโลยี

การศึกษา และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการดำเนินงาน 

1.6.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของวิทยาลัยฯ 32 

หอง      

2. จำนวนหองเรียนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 25 หอง 

3. จำนวนหองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 5 

หอง 

หมายเหตุ : หองปฏิบัติการที่ไมมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงคือ หองฝกตะไบ หองฝกปฏิบัติ

ติดตั้งไฟฟาในอาคาร  

 

1.6.2) เชิงคุณภาพ 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

คิดเปน 94  

 

1.6.3) ผลสะทอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดใหครู บุคลากร ผูเรียนเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครอบคลุมในหองเรียน และหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ภาษา และจัดใหมีบริการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนในหองวิทยบริการเพื่อ

อำนวยความสะดวกแกผูเรียนในการเรียนรู  ครู บุคลากร สามารถใชในการคนควา พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู สื่อการสอน และใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการศึกษา
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการประเมินความพรอมของประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงเพ่ือใชงานดานสารสนเทศในระดับดีมากคิดเปนรอยละ 90 ( ระดับคุณภาพ ยอด

เยี่ยม )

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิธีการดำเนินงาน 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน 

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ โดยมีการจัดทำแผนงาน เงิน คน ที่สอดคลองกับแผน

พัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือใหวิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามเปาประสงค  

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

กลยุทธที่ 1.3 ผูมีสวนไดสวนเสียหลักพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบการบริหารจัดการองคกรมุงสูความเปนเลิศ  

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

     

1.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการบริหารสถาน

ศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ นำมาใชงาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติ

งาน จัดทำงบประมาณ โครงการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารวิ

ทยาลัยฯ โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากการมีสวนรวมของผูบริหาร  

ผูใชงาน และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนาระบบงานเดิม โดยนำเทคโนโลยีมา

ชวยในการทำงานผานกิจกรรมกลุมคุณภาพ มีเจาหนาที่ดูแล รับผิดชอบจัดการเขาถึงขอมูล มี

ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ และใชขอมูล 

    วิทยาลัยฯ มีการจัดทำขอมูลพื้นฐานที่สำคัญ 9 ประเภท เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล

สารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของ  สามารถเขาถึงผานระบบเครือขายไดทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ มีระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับการเรียนการสอน มีระบบความเร็วของ

สัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ใชงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  มี

ระบบสารสนเทศ พ้ืนที่แลกเปลี่ยนขอมูลชั่วคราว(File Sharing) ฐานขอมูลระบบตางๆ เพื่อ

เชื่อมโยงการบริหารจัดการสารสนเทศภายในสถานศึกษา กับทุกสำนัก สวนงานตางๆ  มี IT 

Security และปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร มีการตรวจสอบ และปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน และสำรองขอมูลอยางสม่ำเสมอ  มีการใหความรู ผูบริหาร ครู บุคลากร เรื่องภัย

คุกคามจากไซเบอร ( Cyber Security ) เพื่อใหตระหนัก และปองกันอันตรายจาก



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 115/154

อาชญากรรมไซเบอร  และดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ 

มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับการบริหารจัดการภายในสถานศีกษาครอบคุม 

และครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 

 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

1. มีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเว็บที่ใชเชื่อมโยงฐานขอมูลพื้นฐาน 

9 ประเภท ดังนี้

ขอมูลสถานศึกษา  ขอมูลนักเรียน   ขอมูลหลักสูตร   ขอมูลบุคลากร  ขอมูลงบประมาณและ

การเงิน  ขอมูลครุภัณฑและทรัพยสิน  ขอมูลอาคารสถานที่  ขอมูลตลาดแรงงาน   ขอมูลพื้น

ฐานจังหวัด 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา เชน การบริหารขอมูลผูเรียน ศธ.02  

RMS PAT-Connect  การบริหารงบประมาณ การเงิน ทรัพยสินผานระบบ SAP  การบริหาร

โครงการผานระบบ PMS  การบริหารบุคลากร และการประเมินผลงานผาน HR Connect 

และ All Perform  การบริหารงานจัดซื้อผาน E-Procurement เปนตน 

3. มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

4. มีการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอผูบริหาร

ประจำเดือน โดยมีความพรอมใชเฉล่ีย มากกวารอยละ 95 และผลการประเมินการใชขอมูล 

และการใหบริการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีความพึงพอใจมากกวารอยละ 

90 

5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนงาน อาทิ

เชน 

   1.) ระบบบริหารโครงการ ( PMS : Project Management System )  เพื่อใชในการ

บริหารโครงการ เสนอโครงการ อนุมัติ สรุป และประเมินผลคุณภาพโครงการ และการใชงบ

ประมาณที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ และเปาหมาย 

  2.) ระบบ E- Procurement  เพื่อใชในการบริหารงานจัดซื้อ 

  3.) ระบบ SAP – TM1 เพื่อบริหารงานบัญชี และการเงิน งบประมาณ บริหารทรัพยสิน 

  4.) ระบบ HR Connect เพ่ือบริหารงาน HRM  HRD   

  5.) ระบบ All Perform เพ่ือบริหาร/ประเมินผลการทำงาน 

  6.) การพัฒนาเพ่ิมเติม RMS. panyapiwat.ac.th  และ ศธ.02  

  7.) การใช Google Application for Education โดยการประยุกต Google Drive  

Google Form Google Site เปนตน มาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  
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1.1.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่หลาก

หลาย ทั้งการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงาน ที่ทันสมัย และเปนปจจุบันที่เอื้อตอการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา ( ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ) 

 

1.2 อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน สภาพ

แวดลอม หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู และมีแผนงาน และงบประมาณในการ

ปรับปรุง  แผนบำรุงรักษา  แผนงานประจำในการดูแลระบบงานอาคาร สถานที่ ภูมิทัศนตางๆ 

ใหอยูในสภาพที่สมบูรณสวยงาม และมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 

    วิทยาลัยฯ ดำเนินตามแผนงาน มีผูรับผิดชอบงานประจำ  งานโครงการ มีการติดตาม 

ประเมินผลความสำเร็จของงาน 

และใชการบริหารอยางมีสวนรวมของบุคลากร มีนโยบายในการบริหารความปลอดภัย บริหาร

งานดวยมาตรฐานบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เปนหลักสากล ( SHE 

Standard ) และปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ มีเจาหนาที่ความปลอดภัย

วิชาชีพในการบริหารงานความปลอดภัย แตงตั้งคณะกรรมการดานความปลอดภัย  อาชีว

อนามัย และส่ิงแวดลอม เพ่ือการมีสวนรวมในการจัดการใหเกิดความปลอดภัยในการเรียน การ

ทำงาน มีนโยบาย 7 ส  ( สะสาง สะดวก สะอาด สรางมาตรฐาน สรางวินัย สวยงาม สิ่ง

แวดลอม ) ผูบริหาร สงเสริมใหนักเรียน บุคลากรดำเนินกิจกรรมอยางทั่วถึงและตอเนื่อง เพื่อ

ใหวิทยาลัยฯ มีความพรอมและเพียงพอในการใชงานดานอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผูเรียน ครู บุคลากร และบุคคล

ภายนอกที่มาใชบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

      1.) วิทยาลัยฯ มีอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติงาน อาคารอเนกประสงค  หองเรียน 25 

หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา  หองปฏิบัติการคาปลีก  หอง

ปฎิบัติการชางอุตสาหกรรม  ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน   

ศูนยทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพคาปลีก ศูนยวิทยบริการ  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มีฝาย

อาคารสถานที่  แผนกวิทยบริการ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผูรับผิดชอบศูนยการ

เรียนรู และใหบริการตาง ๆ ในการดูแลสภาพแวดลอม วัสดุ  อุปกรณ เครื่องมือ เพื่อใหพรอม 

และเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

     2.) วิทยาลัยฯ มีโครงการ/กิจกรรม/แผนงานในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม โดย

การมีสวนรวมของนักเรียน ครู บุคลากร และผูบริหาร ไดแก โครงการ 7ส   กิจกรรมตรวจ

ความปลอดภัย   แผนงานปรับปรุงหองน้ำอาคารเรียนชั้น 2-5  แผนงานจัดพื้นที่จราจรแผนใน

วิทยาลัยฯ แผนการทำความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร  การจัดทำมาตรฐานพื้นที่ตามหลัก 7 ส 

     3.) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 117/154

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกตามแผนงานซอมบำรุง 

แผนการตรวจพื้นที่ดานความปลอดภัย แผนการตรวจพื้นที่ตามมาตรฐาน 7 ส มี มีผลคะแนน

การตรวจ 7 ส ประจำปเฉลี่ยรวมรอยละ 90 

     4.) วิทยาลัยฯ จัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง

เรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวย ความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู  

     5.) วิทยาลัยฯ ปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู

สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยฯ  จากแผนซอมบำรุง แผนปรับปรุงพื้นที่หองน้ำ การปรับปรุง

ตามมาตรฐานพ้ืนที่ และมาตรฐานกลาง การปรับปรุงตามรายการตรวจสอบดานความ

ปลอดภัย  

และ ตรวจ 7 ส มีการรายงานผูบริหารและติดตามผลตอเนื่อง  

 

ผลการดำเนินงาน 

1.2.1) เชิงปริมาณ 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการเรียนรู คิดเปน 

100 

    

1.2.2) เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย

วิทยบริการ ในระดับดี-ดีมาก มากกวารอยละ 85 

 

1.2.3) ผลสะทอน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีการพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียน

รูสอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยฯ  โดยกำหนด บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และแผน

งานที่ชัดเจน  การดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

นโยบาย 7 ส อยางมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากร  นักเรียน เพื่อเอ้ือตอการจัดการเรียน

รู และการทำงาน สงผลใหวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ตอเนื่อง 4 ป ( 2558-

2562 ) จากกระทรวงแรงงาน และเปนสถานศึกษาแหงแรกที่ไดรับรางวัล Thailand 5 S 

Award ระดับ Silver จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน ในป 2561  เปนแหลงศึกษาดู

งานจากหนวยงานภายนอก เชน รพ.รามาธิบดี ธนาคารออมสิน  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนตน ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบ



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 118/154

ไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ระบบ

รักษาความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออำนวยประโยชนใหบริการกับนักเรียน ครู 

อาจารย บุคลากร และบุคคลที่เขามาติดตอ   

    วิทยาลัยฯ มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในการติดตาม ตรวจสอบ ใหเปนไปตามแผน

งาน ทั้งหนวยงานภายในที่รับผิดชอบและหนวยงานภายนอกที่เขามาบำรุงรักษา  เพื่อใหมี

สภาพพรอมใชงานตลอดเวลา จัดแผนงานซอมบำรุง ( Preventive Maintenance ) โดย

บุคลากรภายในและหนวยงานภายนอกที่ไดรับความไววางใจในการบำรุงรักษาอยูสม่ำเสมอ เชน

มีการใหหนวยงานภายนอกเขามาบำรุงรักษา   หมอแปลง หนวยงานการประปา ตรวจสอบ

สภาพน้ำ ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียกอนระบายออกสูภายนอก การบำรุงรักษาระบบการ

สื่อสารภายในองคกร และภายนอก  รวมถึงมีการจัดจางบริษัทรักษาความปลอดภัยในการ

อำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องความปลอดภัย รวมถึงมีกิจกรรม 7ส และ คณะกรรมการ

ความปลอดภัย และคณะกรรมการ 7 ส ตามนโยบายของผูบริหาร     

 

ผลการดำเนินงาน 

1.3.1) เชิงปริมาณ 

1. วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ระบบสงกำลัง ระบบควบคุม ระบบ

ไฟฟาภายในอาคาร  การตรวจสอบภาพระบบไฟฟา ใหพรอมใชงานและปลอดภัยประจำปโดย

หนวยงานภายนอก  มีผลการประเมินระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา

รอยละ 98 ของการปฏิบัติตามแผนงาน 

2. วิทยาลัยฯ มีระบบประปา  ระบบน้ำดื่มเพียงพอตอการใชงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

ของสถานศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม  ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามระยะเวลา ผล

การตรวจสอบผานตามกฎหมาย   

3. วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบจราจรภายในวิทยาลัยฯ ที่สะดวก  ปลอดภัย  จัดทำเสนทาง การ

จัดทำสัญลักษณที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย การกำกับ ดูแลวินัยจราจร และขับขี่ปลอดภัยให

กับผูเรียน  มีระบบ ระบบระบายน้ำ  ระบบกำจัดขยะ รณรงคสงเสริมการแยกประเภทขยะ  

การลดใชถุงพลาสติก  การใชภาชนะสวนตัว ลดขยะ รักษสิ่งแวดลอม  

4. วิทยาลัยฯ มีระบบการสื่อสารภายในและ ภายนอกที่ทันสมัย โดยนำระบบ ip phone มาใช

ติดตอระหวางหนวยงาน  การใชระบบ Internet  Line  Google Meet  ในการสื่อสาร

ภายใน  และภายนอก 

5. วิทยาลัยฯ มีระบบรักษาความปลอดภัย ระเบียบการเขา-ออก  การตรวจอาคารสถานที่  

และการบริหารงานความปลอดภัย เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูเรียน ครู บุคลากร  บุคคล

ภายนอกที่มาติดตอ  รานคา โรงอาหาร  ผูรับเหมาที่เขามาปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ 

 

1.3.2) เชิงคุณภาพ  

ระดับผลการประเมินและการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
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1. ผลการประเมินระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 98 ของ

การปฏิบัติตามแผนงาน 

2. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปา หรือน้ำดื่มน้ำใชเพียงพอตอความตองการคิดเปนรอย

ละ 96 ของผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

3. ผลการประเมินระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก  ปลอดภัย  ระบบระบายน้ำ  ระบบ

กำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 95 ของ

แผนการปฏิบัติงาน 

4. ผลการประเมินระบบการสื่อสารภายใน  และภายนอกคิดเปนรอยละ 97.68 ของการปฏิบัติ

ตามแผนงาน 

5. ผลการประเมินระบบรักษาความปลอดภัยคิดเปนรอยละ 79.92  

6. วิทยาลัยฯ มีการดำเนินการตามแผนงาน ในปการศึกษา 2562 ผลการประเมินรอยละ 

95.66  

 

1.3.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชนสำหรับใหบริการทางการ

ศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภคพื้น

ฐานของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 93.32 สงผลใหวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลสถานศึกษา

ปลอดภัย ตอเนื่อง 4 ป ( 2558-2562 ) จากกระทรวงแรงงาน และเปนสถานศึกษาแหงแรกที่

ไดรับรางวัล Thailand 5 S Award ระดับ Silver จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  

ในป 2561  เปนแหลงศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก เชน รพ.รามาธิบดี ธนาคารออมสิน  

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนตน ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญสถานศึกษาใหมีแหลงเรียนรูและ

ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสำหรับใหครูบุคลากรทางศึกษา และ

ผูเรียน ผูสนใจ เพ่ือใชบริการคนควาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการจัดการเรียนการ

สอน โดยมีแผนปฏิบัติงานประจำป แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมการจัดสภาพ

แวดลอม แผนงาน จัดงบประมาณในการดำเนินงานในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู  การปรับปรุงสภาพแวดลอม การจัดทำมาตรฐานสถานที่ จัดโครงการพัฒนาแหลงเรียน

รูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสง

เสริมการเรียนรู และการใชศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยฯ โดยศูนยวิทยบริการอยางตอเนื่อง   

    วิทยาลัยฯ มีสื่อ อุปกรณ โรงฝกชางอุตสาหกรรม  หองปฏิบัติการคาปลีก หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการทางภาษา ศูนยวิทยบริการ  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  

ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขา
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อาชีพชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็กระดับ 1 ที่ไดรับรองมาตรฐานจาก

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และเปนองคกรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิ

วิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจคาปลีก ระดับ 1  ระดับ 2 ที่ไดรับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ   ที่มีความพรอมและเพียงพอสำหรับผูเรียน  บุคคลภายนอก เขาใชบริการคนควา

หาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  และรับบริการศูนยวิทยบริการดำเนินการพัฒนา สื่อ กิจกรรม 

โครงการตาง ๆ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหองสมุด เพื่อสรางบรรยากาศใหเกิดการ

เรียนรู มีคอมพิวเตอรใหบริการสืบคนขอมูลความรู  ฐานขอมูลการจัดเก็บ สืบคน ปญญา

นิพนธของนักเรียน นักศึกษา ( ระบบ One Stop Service ) และการตอยอดดานการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือรองรับสังคมแหงการเรียนรู สูยุคดิจิตอล  

มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้  

1. กิจกรรมสัปดาหหองสมุด ประจำปการศึกษา 2562 

2. กิจกรรมปญญาภิวัฒนเสริมศิษยรักเปนนักอาน ประจำปการศึกษา 2562 

3. กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ประจำปการศึกษา 2562  

4. กิจกรรมยุวบรรณารักษ ประจำปการศึกษา 2562 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.4.1) เชิงปริมาณ 

จำนวนผูเรียนทั้งหมด 2,411 คน ผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ จากกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา และผูเรียนสนใจเขาคนควาดวยตนเอง จำนวน 2,050 คน คิดเปน

รอยละ 85.02 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 

1. วิทยาลัยฯ มีศูนยวิทยบริการที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอ การศึกษา คนควา ของครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

มีหนังสือและส่ือท่ีเพียงพอตอการคนควาหาความรู โดยมีผลสัมฤทธิ์ จากจำนวนผูเขาใชบริการ

ศูนยวิทยบริการ คิดเปนรอยละ 85.02 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา วัดไดจากผูเขาใชมี

ความพึงพอใจการใหบริการของศูนยวิทยบริการ ตลอดปการศึกษา 2562  คิดเปนรอยละ 

96.22 มีคาเฉล่ีย 4.81  

2. ศูนยวิทยบริการมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไป ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และ

มีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ (1 คน/10 เลม)  กลาวคือ มีหนังสือและสื่อตาง ๆ จำนวน 

26,345 เลม เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน ปการศึกษา 2562  

ที่มีจำนวน 2,411 โดยอางอิงจากมาตรฐานหองสมุดสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรฐานที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศ ขอ 3.2 จำนวนทรัพยากร

สารสนเทศ ขอ 3.2.1 สื่อสิ่งพิมพ ควรมีข้ันต่ำดังนี้ ขอ 3.2.1.1 เรื่อง หนังสือ กลาวคือ 

นักเรียนต่ำกวาปริญญาตรี ตองมีหนังสือ 10 เลม ตอ นักเรียน 1 คน  
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3. วิทยาลัยฯ สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ ไมนอย

กวา รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ จากผู

เรียนทั้งหมด 2,411 คน ผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ จากกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชา และผูเรียนสนใจเขาคนควาดวยตนเอง จำนวน 2,050 คน คิดเปนรอยละ 

85.02 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยมีผูเขาใชทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช

บริการศูนยวิทยบริการ ตลอดปการศึกษา 2562  คิดเปนรอยละ 96.22 มีคาเฉลี่ย 4.81

 

1.4.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดใหมีแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ ที่มีความพรอมและ

เพียงพอตอการใหบริการคนหาความรู เพื่อสงเสริมการเรียนรู ใหกับผูเรียน ครู บุคลากร และผู

ใชบริการภายนอก ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงไดรับรางวัลสถานประกอบการรักษสิ่ง

แวดลอม ประจำป 2561 ปจจุบันเปนแหลงเรียนรูผูเรียน และชุมชนรอบขาง ศูนยทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาอาชีพชางเครื่อง

ปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็กระดับ 1 ที่ไดรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน และเปนองคกรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา

วิชาชีพธุรกิจคาปลีก ระดับ 1  ระดับ 2 ที่ไดรับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ไดรับ

การยอมรับและใชบริการจากบุคคล และหนวยงานภายนอก ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

   

1.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศใหเกิด ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความ

สะดวก รวดเร็ว ถูกตองทันเหตุการณและเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวาง

สถานศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

    วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ที่ใชสำหรับการ

เรียนการสอน การปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Policy ) ในการจัดการสิทธิเขาถึงขอมูล มีระบบความปลอดภัยใน

การจัดเก็บ และใชขอมูล สำรองขอมูล และบริหารจัดการตามพรบ.วาดวยการกระทำผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร  มีระบบความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 200 Mbps 

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ใชงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศ พื้นที่แลกเปลี่ยน

ขอมูลช่ัวคราว (File Sharing) ฐานขอมูลระบบตางๆ เชน ศธ.02  RMS  PMS   SAP E-

Procurement  เพ่ือเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ  กับทุกสำนัก สวนงานตางๆ 

และเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกกับหนวยงานราชการตนสังกัด  สำนักงานคณะ

กรรมการอาชีวศึกษา และหนวยงานบมจ. ซีพี ออลล เชน CP ALL Connect   HR Connect  

All Perform เปนตน 
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ผลการดำเนินงาน 

1.5.1) เชิงปริมาณ 

ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 200  

Mbps 

 

1.5.2) เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินความพรอมใชระบบสารสนเทศประจำเดือน เฉลี่ยรายป คิดเปนรอยละ 95 

 

1.5.3) ผลสะทอน   

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชงาน

ดานสารสนเทศของวิทยาลัยฯ คิดเปนรอยละ 90 ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.6 การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสถานศึกษาใหมีความ

ปลอดภัย ทั้งดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม มีนโยบายการบริหารงาน

ความปลอดภัย กำหนดเปาหมาย มีเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่มีบทบาทหนาที่ตาม

กฎหมาย แตงตั้งคณะกรรมการดานความปลอดภัยฯ โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู 

บุคลากร  มีแผนการดำเนินงานดานความปลอดภัยฯ ตลอดปการศึกษา กำหนดมาตรฐานการ

จัดการดานความปลอดภัย ฯ ( SHE Standard ) โดยแผนงานประกอบดวย การประชุม

ประจำเดือน การอบรมใหความรู/การอบรมตามกฏหมาย  การประเมินความเสี่ยง การตรวจ

สอบความปลอดภัยเพ่ือปองกันและควบคุมอันตราย การจัดฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคี

ภัย การจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมดานความปลอดภัยฯ ทบทวนแผนงานและงบประมาณใน

การดำเนินงานดานความปลอดภัยฯ กิจกรรมรณรงคสงเสริมดานความปลอดภัย สุขอนามัย

ของนักเรียน ครู และบุคลากร รวมถึงการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน และการจัดการ

สิ่งแวดลอม  

     วิทยาลัยฯ ดำเนินการตามแผนงาน มีการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เปน

ประจำทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานดานความปลอดภัยฯ การจัดกิจกรรมโครงการ

รณรงคสงเสริมดานความปลอดภัย รวมถึงติดตามการแกไขปรับปรุงงานสืบเนื่องตางๆที่ไดจาก

การตรวจสอบความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เจาหนาที่ความปลอดภัย 

และหนวยงานอื่นๆ ภายในกลุมธุรกิจฯ หรือหนวยงานราชการ จัดใหมีการปองกันละควบคุม

ปองกันอันตราย โดยการตรวจสอบความปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัย และคณะ

อนุกรรมการนโยบายความปลอดภัย พื้นที่สายการศึกษา เปนประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการ

ตรวจสอบการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

โดยกลุมธุรกิจฯ และสำนักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี(จากการเขารวม
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กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยของกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน) เปนประจำ ปละ 1 ครั้ง จัด

ใหมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน ตรวจวัดความเขมของแสงสวาง ตรวจความ

ปลอดภัยของระบบไฟฟา และคุณภาพของน้ำดื่ม เปนประจำปละ 1 ครั้ง จัดอบรมใหความรู

แกนักเรียนเรื่องการขับข่ีปลอดภัย เปนประจำ ปละ 2 ครั้ง ใหนักเรียนทั้ง 2 กลุม จัดอบรมตา

มกฏหมายดานความปลอดภัย ดังนี้ การอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนางานปละ 

1 ครั้ง การดับเพลิงข้ันตน ปละ 1 ครั้ง การทำงานในสถานที่อับอากาศใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ 

อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เมื่อมีการแตงตั้ง(แตงตั้งลาสุด พ.ศ. 2562) และติดตาม

ใหพนักงานใหมทุกคนผานการฝกอบรมดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน มีการรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารประจำไตรมาส เพื่อพัฒนาอยางตอ

เนื่อง 

มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

โครงการรณรงคสงเสริมดานความปลอดภัยฯ มี 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ออกกำลังกายสรางสุข : จัดกิจกรรมออกกำลังกายเตนแอโรบิคสลับกับโยคะ ใหแกครู และ

บุคลากรเขารวม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแตเดือนมกราคม 2563 – มีนาคม 2563   

จัดกิจกรรม จำนวน 8 ครั้ง ผูเขารวมสะสมจำนวน 65 คน 

2. PAT Safety Rally : จัดกิจกรรมคนหาปริศนาดานความปลอดภัย โดยนำเรื่องเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยใกลตัว ตั้งเปนคำถามใหแกครู บุคลากร และนักเรียนไดเขารวม ระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรมตั้งแตเดือนมกราคม 2563 – มีนาคม 2563  

จัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง จำนวนผูเขารวมจำนวน 28 คน 

3. อบรมใหความรูเกี่ยวกับ Office Syndrome : อบรมใหความรูเชิงปองกันเกี่ยวของกับ 

Office Syndrome โดยวิทยากรจากบริษัท เอ็กซตา พลัส พรอมตรวจเช็คสุขภาพใหแก ครู 

บุคลากร และนักเรียน ในวันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2563 จำนวนผูเขารวม จำนวน 67 คน 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.6.1) เชิงปริมาณ  

ความสำเร็จตามแผนการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในสถาน

ศึกษารอยละ 81.82% 

 

1.6.2) เชิงคุณภาพ 

ผลการดำเนินงานผานมาตรฐานความปลอดภัย SHE Standard ที่ 90 % 

 

1.6.3) ผลสะทอน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง

แวดลอมอยาง เพ่ือใหผูเรียน ครู บุคลากร มีความปลอดภัยในสถานศึกษา จากการดำเนินงาน

อยางตอเนื่องสงผลใหและผานการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละ
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สภาพเเวดลอมในการทำงาน เเละประเมินความสอดคลองการปฏิบัติตามกฏหมายดานความ

ปลอดภัยฯ โดยไดรับคะแนน 91.06% ผานเปาหมายระดับกลุมธุรกิจการตลาดและจัดจำหนาย 

บริษัท ซีพี ออลล จำกัด(มหาชน) ที่เปาหมาย 80% ขึ้นไป และวิทยาลัยฯ ไดรับเกียรติบัตร 

สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเดน เปนปที่ 4 ติดตอกัน ตั้งแตป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน จาก

การเขารวมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ของสำนักงานสวัสดิการเเละคุมครองเเรงงาน

จังหวัดนนทบุรี ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม )

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิธีการดำเนินงาน 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนดำเนินการบริหารจัดการตามนโยบายสำคัญหนวยงานตน

สังกัด และหนวยงานที่กำกับดูแล สอดคลองกับกรอบการปฏิรูปการศึกษา และยุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ.2561-2580) ดานการเสริมสรางศักยภาพและทรัพยากรมนุษย ที่มุงใหคนไทยเปน

คนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 นโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ ป 2562 ระดับอาชีวศึกษาคือ จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำใหสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล และความตองการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และ

เปนผูประกอบการเอง โดยมีจุดเนนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ

และความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะดาน เรียนรูจากสถานการณจริงและสถานการณจำลอง และ

เรียนรูจากกิจกรรม - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใชเพื่อการประกอบอาชีพ - เรียนรู 

Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร ผู

เรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครองชุมชน สถานประกอบการ และ

หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตาม 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สรางความยั่งยืนดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 2.1 สรางภาพลักษณการเปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบการบริหารจัดการองคกรมุงสูความเปนเลิศ  

กลยุทธที่ 3.1  พัฒนาระบบบริหารองคกรตามแนวทางบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total 

Quality Management:TQM)  

                และผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา  

    3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

             

 

1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเปนการจัดการ

เรียนการสอนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อฝกทักษะวิชาชีพของผู

เรียนใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ โดยจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 
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% ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 ประเภทวิชาคือ  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก สาขางานธุรกิจ   คาปลีกรานสะดวกซื้อ 

และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขางานไฟฟากำลัง และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ เปนการเรียนการสอน

ที่อยูในรูปแบบการสลับเรียน หรือ Block Course ภายใน 1 ปการศึกษา แบงเปน 2 เทอม 

แตละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบงการเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุม A และ กลุม B  

     วิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยสำรวจความพรอม

ของสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ไดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ 

บริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน ) เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ในรูปแบบการ

เรียนการสอนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ เรียนทฤษฎีควบคูกับ

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ การจัดทำแผนงาน แผนการเรียน แผนการเรียนรู  

แผนฝกปฏิบัติ  การรวมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ แผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบ

การ มีการประชาสัมพันธ แนะแนวหลักสูตรในสถานศึกษาตางๆ ตามแผนงานแนะแนว มี

กระบวนการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  การทำสัญญาการฝกอาชีพ การทำ

สัญญารับทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรคาปลีก ปฐมนิเทศผูเรียน  ประชุมผูปกครอง  และ

จัดการเรียนรูภาคทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน มีระบบการดูแลรักษานักเรียน นักศึกษา 

ผานครูที่ปรึกษา  ครูนิเทศ  จัดโครงการ/กิจกรรมระหวางเรียน กอนและหลังจากฝกปฏิบัติ 

รวมกันของสำนักวิชาการ สำนักกิจการนักเรียน และสำนักฝกอาชีพ มีการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผลรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และการฝกอาชีพ ติดตามและ

รายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร  มีกระบวนการติดตามผูสำเร็จการศึกษาผานสำนัก

กิจการนักเรียน  และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ  มี

การดำเนินการของแตละหลักสูตรดังนี้ 

  

หลักสูตร สาขางาน ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

    วิทยาลัยฯ เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา

ธุรกิจคาปลีก สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ (105 หนวยกิต) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขางานธุรกิจคา

ปลีกรานสะดวกซื้อ (86 หนวยกิต) โดยมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 100%  รูปแบบการ

เรียนการสอนแบงเปน 1 ภาคเรียน เรียนในสถานศึกษา จำนวน 3 เดือน สลับกับเรียนในสถาน

ประกอบการ (ฝกอาชีพ) จำนวน 3 เดือน ตลอดจนสิ้นหลักสูตร มีการจัดแผนฝกอาชีพโดย

ความรวมมือของสถานศึกษาและสถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) เพื่อให

สอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำคูมือฝกอาชีพในระดับ ปวช. 

จำนวน 6 เลม (คูมือการฝกอาชีพ) ในระดับ ปวส. จำนวน 4 เลม (คูมือฝกอาชีพ)  
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- ดานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (รวมกับสถานประกอบการ) 

  วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อใหผูเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ โดยไดเชิญตัวแทน

จากสถานประกอบการบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) มารวมวิเคราะหหลักสูตรเพื่อ

วางแผนการจัดการเรียนการสอน เมื่อไดผลของการรวมการวิเคราะหหลักสูตร ทางวิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดนำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนฐานสมรรถนะที่ตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการ ซึ่งครูผูสอนนำขอมูลดังกลาวไปใชในการออกแบบการจัดการ

เรียนการสอน โดยมีเปาหมายมุงพัฒนาผูเรียนใหตอบโจทยความตองการของสถานประกอบ

การ และตลาดแรงงานในปจจุบัน 

- แผนการนิเทศระหวางฝกอาชีพ 

  วิทยาลัยฯ ไดออกคำสั่งแตงตั้งครูนิเทศกนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพในสถานประกอบการทุก

ปการศึกษา เพ่ือใหการบริหารจัดการระบบนิเทศนักเรียน นักศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่

กำหนดไว และดูแลนักเรียน นักศึกษาระหวางลงฝกภาคปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพในการดูแล

นักเรียน นักศึกษา  

- ระบบดูแลผูเรียน   

  วิทยาลัยฯ ไดวางระบบในการดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการแตงตั้งครูที่ปรึกษา 

และกำหนดบทบาทหนาที่ในการดูแลผูเรียนทั้งระหวางเรียน และฝกอาชีพ  มีกิจกรรมเยี่ยม

บานนักเรียนในความดูแลอยางนอยภาคเรียนละปการศึกษาละ 1 ครั้ง   การบริหารความเสี่ยง

สถานศึกษา จัดโครการ/กิจกรรม ดูแลผูเรียนโดยจัดใหมีโครงการวิทยาลัยสีขาว ซึ่งประกอบไป

ดวย 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอบรมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย  กิจกรรมใหความรูดานการ

ทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานการพนันและม่ัวสุม  กิจกรรมอบรมใหความรูดานสังคมและ

การตั้งครรภ เพ่ือใหความเสี่ยงดานการตั้งครรภลดลง กิจกรรมหองเรียนสีขาว และ  กิจกรรม

แขงขันฟุตซอลตานภัยยาเสพติด นอกจากนั้นยังจัดใหมีครูเวรดูแลจุดเสี่ยงตามจุดตาง ๆ  จัดทำ

ทะเบียนการใช รถจักรยานยนตผูเรียน รวมกับการทำมาตรการขับขี่ปลอดภัยผาน QR code 

เพ่ือดูแลดานความปลอดภัย 

- การนิเทศระหวางฝกอาชีพ  

  การติดตามใหความชวยเหลือระหวางการฝกอาชีพโดยครูนิเทศก ไดมีการวางแผนการเดิน

ทางไปนิเทศนักเรียน นักศึกษา ยังสถานประกอบการ จะมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงราย

ละเอียดที่สำคัญตาง ๆ โดยแผนกบริหารหลักสูตร จากนั้นครูนิเทศกจะตองจัดทำปฏิทินการ

นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ตามตารางสอน สงหัวหนาแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก หัวหนาภาค

วิชาบริหารธุรกิจ เพ่ือตรวจสอบ จากนั้นนำสงแผนกบริหารหลักสูตร ครูนิเทศกจะตอง โทร

นิเทศนักเรียน นักศึกษา คนละ 2 ครั้งตอ 1 ไตรมาส และเดินทางนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝก

อาชีพท่ีสถานประกอบการ นักเรียน 1 คน/1 ครั้ง ตอ 1 ไตรมาส เมื่อโทรนิเทศ และเดินทาง

ไปนิเทศนักเรียนนักศึกษายังสถานประกอบการ ครูนิเทศกจะตองจัดทำขอมูลการนิเทศนักเรียน 

นักศึกษา ลงในแบบฟอรมที่กำหนด เพื่อรายงานสถานะการฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
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กรณีท่ีพบวานักเรียนนักศึกษา มีปญหาในการฝกอาชีพจะตองทำหนาที่เปนผูติดตอประสานงาน

ระหวางนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง สถานประกอบการเพื่อนัดหนายมาพบเพื่อรวมหา

แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวผลลัพธของการนิเทศระหวางฝกอาชีพสามารถชวยเหลือผู

เรียนระหวางฝกอาชีพใหสามารถฝกอาชีพจนจบตลอดหลักสูตร รวมถึงสามารถพัฒนาความรู 

ความสามารถ และทักษะในอาชีพใหกับผูเรียนได 

นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานในการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย

จัดตั้งศูนยทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยฯ ไดรับการรับรองจาก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ใหเปนองคกรรับรอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจคาปลีก (อาชีพพนักงานขายชั้น 2,3)  มีหองปฎิบัติการคา

ปลีกจำลองเปนหองจำลองการดำเนินการรานคาปลีกเพื่อใชเปนสถานที่ในการจัดการเรียนการ

สอน และเปนสถานที่สำคัญในการใชจัดการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจคาปลีก 

(พนักงานขายระดับ 2,3) ซึ่งใชเปนหองจำลองสถานการณในการบริการลูกคา ณ จุดชำระเงิน 

นอกจากนั้นยังเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานโดยผูสนใจเขามาเยี่ยมชมอยางตอเนื่อง 

 

หลักสูตร สาขางาน ไฟฟากำลัง 

    วิทยาลัยฯ  เปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา

วิชาชางไฟฟากำลัง สาขางานไฟฟากำลัง ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขางานไฟฟากำลัง จะตองศึกษารายวิชาจากหมวด

วิชาตางๆ รวม 106 หนวยกิตและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่วิทยาลัยฯ กำหนดมีการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีซึ่งเปนการเรียนการสอนโดยความรวมมือระหวาง สถาน

ศึกษากับสถานประกอบการ จัดการเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน 1 ปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคเรียน ตลอดจนสิ้น

หลักสูตร ทั้งนี้ การฝกอาชีพ ในสถานประกอบการ ใชระยะเวลาไมต่ำกวากึ่งหนึ่งของหลักสูตร

แตละระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา

ชางไฟฟากำลัง สาขางานไฟฟากำลัง   ฝกอาชีพไมนอยกวา 3 ภาคเรียน จากทั้งหมด 6 ภาค

เรียน โดยมีการจัดแผนการฝกอาชีพ โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบ

การ บริษัทซีพี รีเทลลิงค จำกัด มีการจัดทำคูมือฝกอาชีพที่สอดคลอง    ตรงตามลักษณะงาน

ของสถานประกอบการ และสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพและรายวิชาในหลักสูตร เพื่อใหผู

เรียนใชบันทึกการปฏิบัติงานขณะที่ฝกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ครูฝกใชเปนคูมือ

สำหรับการสอนงานตามแผนการฝกอาชีพ ครูนิเทศกใชกำกับติดตามนักเรียนระหวางการฝก

อาชีพในสถานประกอบการ ใหเปนไปตามแผนการฝกและ สอดคลองกับหลักสูตร นอกจากนี้

เพ่ือใหการวัดและประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการของนักเรียนมีมาตรฐานที่

ชัดเจน  

- ดานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ( รวมกับสถานประกอบการ)  
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  วิทยาลัยฯ สนับสนุนสงเสริมใหมีโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยใหมีการสำรวจ

ขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ มีการทดลองใชหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และมีการนำหลักสูตร

ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชา มีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตรงตามความตองการ

ของสถานประกอบการ  

โดยมีการจัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรรวมกับตัวแทนจากสถานประกอบการบริษัท ซีพี ออลล 

จำกัด (มหาชน) เพ่ือรวมวิเคราะหหลักสูตรไดแก จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำ

อธิบายรายวิชา และสรุปผลจากการประชุมที่รวมวิเคราะหหลักสูตร นำมาพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรรายวิชาใหเปนหลักสูตร  ฐานสมรรถนะท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 

ซึ่งครูผูสอนนำขอมูลหลักสูตรรายวิชาไปใชในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตอไป  

นอกจากนี้ไดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ที่สถานประกอบการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จำกัด เพื่อ

ใหครูผูสอนนำองคความรู ที่ไดจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ มาพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีตอบโจทยความตองการของสถานประกอบการ และพรอมสูการประกอบอาชีพใน

ตลาดแรงงาน 

- แผนการนิเทศระหวางฝกอาชีพ  

  วิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการนิเทศนักเรียนระหวางฝกอาชีพ โดยจัดทำคำสั่งแตงตั้งครูนิเท

ศกนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพในสถานประกอบการทุกปการศึกษา เพื่อใหการบริหารจัดการ

ระบบนิเทศนักเรียน นักศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว และดูแลนักเรียน นักศึกษา

ระหวางลงฝกภาคปฏิบัติเพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน นักศึกษา  

- ดานสถานประกอบการ 

  วิทยาลัยฯ ไดจัดทำแผนการฝกอาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง 

สาขางานไฟฟากำลัง โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ บริษัทซีพี

รีเทลลิงค จำกัด โดยมีการจัดทำคูมือฝกอาชีพตามลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อใหผู

เรียนไดใชบันทึกขณะที่ฝกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ครูฝกใชเปนคูมือสำหรับการสอน

งานตามแผนการฝกอาชีพ ครูนิเทศกใชกำกับติดตามนักเรียนระหวางการฝกอาชีพในสถาน

ประกอบการ ใหเปนไปตามแผนการฝกและ สอดคลองกับหลักสูตร และมีการวัดและประเมิน

ผลการฝกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการของนักเรียนมีมาตรฐานที่ชัดเจน  

 

ผลการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ 

สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  3 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 

 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 100 
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หนวยงาน สถานประกอบการ องคกร  ที่รวมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) 1,074 

แหง 

 

1.1.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % โดยทำความรวมมือ

กับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง โดยการบริหารอยางมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงผล

ใหวิทยาลัยฯ ไดรับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเปนสถานศึกษา

ตนแบบทวิภาคี สานหลังประชารัฐ Excellent Model School สาขาธุรกิจคาปลีกในปการ

ศึกษา 2561  เปนแหลงศึกษาดูงานจากสถานศึกษา หนวยงานตาง ๆ ในดานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการบริหารจัดการ ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม )

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % สถานประกอบการมีสวนรวมใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝกอาชีพ และการดูแลผูเรียน  

2. สถานศึกษามีการจัดการดานการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การพัฒนาแผนการสอน การนำไปใช และการบริหาร

ชั้นเรียนที่เปนระบบ และระบบครูที่ปรึกษาที่เขมแข็ง 

3. สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ  พัฒนาแผนการฝก คูมือฝกอาชีพตามระดับชั้น แยกตามสาขา

วิชา มีการประเมินผล และจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูฝกรวมกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง 

4.สถานศึกษามีการบริหารงานดานความปลอดภัย และ 7 ส อยางตอเนื่อง สงเสริมใหครู บุคลากร และนักเรียนมี

สวนรวม และขยายผลไปยังบาน และชุมชน จนเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานใหกับหนวยงานตาง ๆ  

5. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 

6.สถานศึกษาจัดแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ในการจัดทำโครงการ กิจกรรมตลอดปการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 

และครู บุคลากร  

5.ผูบริหาร ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 

6.ผูบริหารใหการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพของครู บุคลากรตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

PAT-MB 

ึ

  3) จุดท่ีควรพัฒนา

  1. การนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และเสริมสรางความ

สามารถดานการใชเทคโนโลยี

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. ควรจัดทำแผนพัฒนาครู บุคลากร ผูเรียน ในดาน Digital Literacy ใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เขาสูไทยแลนด 4.0

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิธีการดำเนินการ 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ทำความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสราง

สังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม งานสรางสรรค งานวิจัยตาม 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

กลยุทธที่ 1.3 ผูมีสวนไดสวนเสียหลักพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สรางความยั่งยืนดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 2.1  สรางภาพลักษณการเปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ 

           2.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการภายในสูองคกร

คุณภาพและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบการบริหารจัดการองคกรมุงสูความเปนเลิศ  

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารองคกรตามแนวทางบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total 

Quality Management : TQM)  

               และผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา เชน สอศ. 

สมศ.  

 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนรวมของคณะผู

บริหาร ครู และบุคลากรสายสนับสนุนทุกฝายในสถานศึกษา ในการกำหนดมาตรฐานการ

ศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 

แผนปฏิบัติการประจำป พรอมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจำป 

วิทยาลัยฯ มีการทบทวนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายประจำป การวิเคราะห SWOT  

ขอเสนอแนะจากรายงานประเมินตนเอง นโยบายของตนสังกัด และแนวโนมการจัดการศึกษา

ในอนาคต จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ  แผนคน โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู 

บุคลากร  รับฟงความคิดเห็นของผูเรียน นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย นำเสนอแผนพัฒนา

สถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปที่ความสอดคลองกัน มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือทบทวนมาตรฐานสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากร ผานการอนุมัติ

โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง   มีการดำเนินงานตามแผน

ปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล สรุปการใชงบประมาณ คุณภาพโครงการ และนำ

ขอเสนอแนะ มาทำการปรับปรุงพัฒนางาน โดยพัฒนาระบบบริหารโครงการ PMS ( Project 

Management System ) จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำป เพื่อรายงานใหคณะผู
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บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง  จัดใหมีการเรียนรู และนำเกณฑคุณภาพการ

ศึกษาเพ่ือดำเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 

EdPEx) มาปรับใชกับวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาองคกร แตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ  มี

กระบวนการประกันคุณภาพภายในมีการแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ และคณะทำงานมาตรฐาน มีแผนงานในการประชุม จัดโครงการอบรม/

สัมมนา การตรวจติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานประเมินตนเองประจำปเพื่อนำมาพัฒนา

วิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง  

           

ผลการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ 

รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 191 คนคิดเปน 100 

 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน บริหารงานอยางมีสวนรวมโดยผูบริหาร ครู บุคลากรในการ

ดำเนินการดังนี้  

1. วิทยาลัยฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา 

2. วิทยาลัยฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนกลยุทธ และจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ประจำป ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกป  

3. วิทยาลัยฯ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2562 ผานกระบวนการแผนงาน เงิน คน 

ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกป 

4. วิทยาลัยฯ นำเสนอมาตรฐานสถานศึกษา  แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงาน

ประจำป กับผูบริหารระดับสูงตนสังกัด และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณา

อนุมัติทุกป ตามวาระการประชุม 

  

1.1.3) ผลสะทอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนบริหารงานแบบมีระบบ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และใชหลักการ

มีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนบรรลุตาม

แผนที่กำหนดไว มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง ทำใหระบบการบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม รายงานผลโดยระบบ PMS กับผูที่มีสวนเกี่ยวของสงผลใหการ

ประเมินคุณภาพในอยูในระดับยอดเยี่ยม และไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ

อาชีวศึกษา ขนาดใหญในป 2561  

( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในการ



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 132/154

สรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ

หรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น  ครูผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิสถาน

ประกอบการ  ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

     วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการทำงาน โดยจัดใหมีโครงการและกิจกรรมตางๆ รวมถึงติดตอ

ประสานงานกับสถานศึกษาเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ และหนวยงานอ่ืนๆ 

เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมถึงมีการจัดครูพิเศษ ครู

ภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ หนวยงานภายนอกเพื่อ

รวมพัฒนาผูเรียนตามวัตถุประสงค วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของวิทยาลัยฯ   เพ่ือพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

รวมถึงมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

วิทยาลัยฯ ทำความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (MOU) โดยมีเครือขายความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ จำนวน 14 หนวยงาน ดังนี้ 

1. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑพัฒนาชีวิตชนบท โรงเรียนเปนเลิศการบริบาล มีวัตถุประสงค เพื่อ

สรางโอกาสและทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพที่สุจริต และรับผิดชอบตอสังคมเพื่อเปนทาง

เลือกในการประกอบอาชีพตามความถนัดและเหมาะสมกับตนเอง มีรายได และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี เพื่อใหมีความรูความเขาใจในงานดานการบริบาล และพัฒนาศักยภาพ และเพื่อสงเสริมสุข

ภาพผูสูงอายุใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน ความรู

เกี่ยวกับเพศศึกษาแผนใหม เพื่อลดปญหาการทองไมพรอมในวัยเรียน เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ดูแลเมื่อตั้งครรภ และการใหบริการการคุมกำเนิดฟรี 

3. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กับศูนยการเรียนศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรนอย บริษัทเนสเล (ไทย) จำกัดและบริษัทจำกัด Audit 

Accounting มีวัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนที่อยูในความดูแลของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให

สามารถดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุขภายหลังไดรับการปลอยตัวจากสถานแรกรับเด็กและเยาวชน

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี โดยไดศึกษาตอและหรือประกอบ

อาชีพ 

4. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

องคกรท่ีมีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาที่มี

การตกลงรวมกันใหไดมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐาน เกณฑท่ีกำหนด และเพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพขององคกรที่มีหนาที่รับรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใหสามารถทดสอบบุคลากรใหไดถูกตองครบถวนตามที่
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กำหนดไวในสมรรถนะ 

5. บริษัท DynEd International, Inc. เปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการฝกอบรมการ

ใชงาน และบริการสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่สอดคลองกับกรอบ CEFR 

มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานการฟงและการพูด โดยมีการกำหนดเปาหมายและระยะเวลา

การเรียนอยางชัดเจน และมีระบบบริหารจักการเรียนและรายงานผลการเรียนของผูเรียนแตละ

บุคคล 

6. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มูลนิธิชวยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการกอเหตุราย มีวัตถุประสงค เพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานของ สกสค. และมูลนิธิ และใหโอกาสกลุมบุตรหลานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ไดรับโอกาสในดานการศึกษา การฝกอบรมอาชีพในการงาน 

ตลอดจนมีรายได สามารถดำรงชีวิตในสังคมเปนพลเมืองที่ดี และเปนกำลังสำคัญของประเทศ

ชาติตอไปในภายภาคหนา 

7. คณะศึกษาศาตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูและความสามารถในดานการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การ

นิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การวิจัยทางการ

ศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหความรูดานการฝกงาน ฝกสอน เก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือการวิจัยรวมกัน รวมไปถึงเพ่ือรวมกันดำเนินกิจกรรม โครงการอื่นๆ ที่ทั้งสอนฝาย

เห็นสมควรรวมกัน 

8. บริษัท HONDA ในกิจกรรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอยและลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ของผูเรียนนักศึกษา 

9. ผูปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี และเจาหนาที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร 

ประชุมวางแผนเรื่องการดูแลผูเรียน นักศึกษา ภายนอกวิทยาลัย (จุดเสี่ยง) 

10. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จังหวัดนนทบุรี รวมกับวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมอบรมให

ความรูเรื่องยาเสพติดในโครงการวิทยาลัยฯ สีขาว เพื่อใหปลูกจิตสำนึกของผูเรียนนักศึกษาใหมี

ความรูความเขาใจ มีความตะหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลตอรางกาย สุขภาพอนามัย รวมถึง

การสงผลตอปญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ  

11. สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานนนทบุรี กับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 11 แหง 

เรื่องการพัฒนาการศึกาษและทักษะวิชาชีพ กำลังคนอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกัน

ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน เปนการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรีมีขีด

ความสามารถสมรรถนะ และมาตรฐานฝมือรวมกานแขงขันฝมือแรงงานในทุกระดับ เพื่อสราง

โอกาสและการมีงานทำที่ตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษาเลาเรียน ของผูเรียนอาชีวศึกษา 

12. กระทรวงยุติธรรม และบริษัทซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม และใหโอกาศกลุมผูกระทำผิดรวมทั้งผูพนโทษที่อยูในความ
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ดูแลชองหนวยงานกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ไดรับโอกาสในดานการศึกษาการฝกอบรม 

อาชีพการงาน ตลอดจนมีรายได และไมกลับไปกระทำผิดซ้ำ เพื่อใหผูกระทำผิดและผูพนโทษ

สามารถดำเนินชีวิตในสังคม เปนพลเมืองที่ดี และเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติตอไปในภาย

ภาคหนา 

13. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จังหวัดปทุมธานี รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด 

(มหาชน) 

14. เทศบาลนครนนทบุรี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ To Be Number One สรางภูมิคุมกันยา

เสพติดใหแกผูเรียนในโครงการปองกันและบำบัดการติดสารเสพติด 

 

     วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาภายใน

ประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอการ 

ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดำเนิน

งานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูผานครูภูมิปญญา

ทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ทั้ง 3 สาขา ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาความรูบุคลากร มีการจัดกิจกรรมการใชงานขอซื้อออนไลน (E 

Procurement) ความรูเรื่องพรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล การเขียนกระบวนการ (Work 

Process ) โดยวิทยากรจากบริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน)  

2. โครงการซอมอพยพหนีไฟ การอบรมดับเพลิงขั้นตน มีกิจกรรมฝกซอมอพยพหนีไฟ 

3. โครงการแผนปฏิบัติงานดานความปลอดภัย มีกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 อบรมพัฒนางานใหม/ทดสอบทัศนคติและทดสอบความรูดานความปลอดภัย และ 7ส  

3.2 อบรมตามกฏหมายความปลอดภัย (จป.หัวหนางาน, จป.บริหาร, ดับเพลิงขั้นตน) 

3.3 อบรมขับข่ีอยางปลอดภัย (ผูเรียน) 

3.4 อบรมการปฐมพยาบาล (ครู ผูเรียน) 

3.5 การเตรียมดานความปลอดภัย กอนปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

4. โครงการอบรม/พัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ มีกิจกรรม การนิเทศการฝกอาชีพ มีกิจกรรม

ดังนี้ 

4.1 เทคนิคการแตงหนังสือเรียนอาชีวศึกษา 

4.2 เตรียมความพรอมการจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

4.3 การประยุกตใชพนังงานแสงอาทิตย 

4.4 Learning Management in 21st Century (การเรียนรูสำหรับศตวรรษที่ 21) 

4.5 เทคนิคการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.6 เทคนิคการสอนและการใชสื่อเทคโนโลยีชวยสอน 

5. โครงการสงเสริมนวัตกรรมของผูเรียน มีการจัดกิจกรรม การเขียนแผนธุรกิจเชิงพาณิชย 

ปวส. 2 โดยคุณวัชรีย ทองยอย จากวิทยาลัยภาคตะวันออก (อีเทค)  

6. โครงการสงเสริงการสรางนวัตกรรมของผูเรียน มีการจัดกิจกรรมเขาคายระดับชั้น ปวช. 3 
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โดยคุณปรรณพัชร ฤทธิมาศ ผูจัดการเขต BN 

7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ ระดับชั้น ปวส. 2 จำนวน 7 

กิจกรรมดังนี้ 

7.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ เรื่อง “Mindset for Business success 

in the future” นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 จำนวน 37 คน โดยคุณปรรณพัชร ฤทธิมาส ผู

จัดการเขตภาค BN 

7.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ เรื่อง “กาวทันการปลี่ยนแปลงโลก

ธุรกิจ” นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 จำนวน 40 คน โดยอาจารยอภิรมย  กระแสรฉาย 

วิทยากรอิสระ 

7.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ เรื่อง “รูจริงเรื่องกฎหมายกอนทำธุรกิจ” 

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/3 จำนวน 32 คน โดยคุณบุรินทร  โบบทอง ทนายอาวุโส/หัวหนา

ฝายบังคับคดี 

7.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ เรื่อง “เคล็ดลับสูความสำเร็จของธุรกิจคา

ปลีก” นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/4 จำนวน 30 คน โดยคุณพัชรี  ขัดกันทา ผจก.รานเซเว

นอีเลฟเวน สาขาชินเขต 2 

7.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ เรื่อง “เทคนิคการทำธุรกิจออนไลนให

ปรัสบความสำเร็จ” นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/5 จำนวน 37 คน โดยคุณชุติมา  ศรีกุดเลาะ  

กรรมการผูจัดการบริษัท ฮาเทอร โคลเวอร จำกัด 

7.6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ เรื่อง “ปนธุรกิจออนไลนใหไดอยางมือ

อาชีพ” นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/6 จำนวน 32 คน โดยร.ต.อ. สี่ทิศ อ่ำถนอม ผูเชียวชาญ

ดานการทำ Facebook Marketing 

7.7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ เรื่อง “เสนทางการเปนเจาของธุรกิจที่

ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน” นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/7 จำนวน 37 คน โดยคุณพิพัฒน  

สรนะสมบูรณ เจาของแฟรนไซน รานเซเวนอีเลฟเวน สาขา เดอะเลกาซี่ งามวงศวาน 

8. โครงการอบรมเพ่ิมความรูใหกับผูเรียนและบุคลากร ดังนี้ 

8.1 KM Talk เรื่อง “Education 4.0: นวัตกรรมและการจัดการทรัพยสินทางปญญา” โดย

ผศ.ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาดานดารจัดการกลยุทธนวัตกรรมและทรัพยสินทาง

ปญญา บริษัท ซีพี ออลล จำกัด(มหาชน) 

8.2 KM Talk เรื่อง “ปญญาประดิษฐ สรางสรรค:นวัตกรรมแหงการจัดการธุรกิจคาปลีก” โดย 

ดร.พงสศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล Assistant Chief Information Technology Officer 

สำนักงาน Creative AI ปญญาประดิษฐสรางสรรค CP ALL 

8.3 อบรมใหความรูการสรางสิ่งประดิษฐนวัตกรรม สำหรับ ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3A สาขางาน

ไฟฟากำลัง โดยคุณชยุต   

สุวรรณโกศัย  ผูจัดการฝายฝกอบรมบริษัท ซีพี รีเทลลิงค จำกัด 

8.4 อบรมใหความรูการสรางสิ่งประดิษฐนวัตกรรม สำหรับ ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3B สาขางาน
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ไฟฟากำลังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยคุณชยุต  สุวรรณโกศัย ผูจัดการฝายฝกอบรมบริษัท 

ซีพี รีเทลลิงค จำกัด คุณชยุต  สุวรรณโกศัย ผูจัดการฝายฝกอบรมบริษัท ซีพี รีเทลลิงค จำกัด  

8.5 โครงการหนอนนวัตกรรม ครั้งที่8 โดยคุณดนัย ไหลริน รองผูจัดการฝายวิศวกรรมบำรุง

รักษา บริษัท ซีพี แรม จำกัด 

8.6 การอบรม/พัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ หัวขอ “ทักษะ 7C ของครูยุค 4.0 “กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยากร คุณภาณุวัฒน  สุทธิมาศ รองผูจัดการฝายวิศวกรรมโรงงานบอเงิน 

บริษัท ซีพี แรม จำกัด 

8.7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรม/พัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ หัวขอ “แนวคิดการ

จัดทำสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมฯ(นวัตกรรมเปลี่ยนโลก)” โดยอาจารยสุวรรณา จำแนกวงษ 

และคณะ จากบริษัท พีเพิล แวลู โซลูชั่น โพรไวเดอร จำกัด 

8.8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรม/พัฒนาบุคลากรวิชาการ หัวขอ “ทักษะการใหคำ

ปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา” โดย 

อาจารยธนัชพร  คุณารยกุล และคณะ จากบริษัท พีเพิล แวลู โซลูชั่น โพรไวเดอร จำกัด 

อาจารยบุรณินทรธารา บุษปภาชน  จากบริษัท พีเพิล แวลู โซลูชั่น โพรไวเดอร จำกัด  

8.9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรม/พัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ หัวขอ “การใช E-

Learning เพ่ือการเรียนการสอน” รศ.ดร.สุรพล บุญลืม อาจารประจำภาควิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 

8.10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรม/พัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ หัวขอ “หมากลอม

กับการพัฒนาการทำงาน” โดยคุณโรเบิรต จิณโณ ไพมาร ผูเชี่ยวชาญระดับความสามารถเชิง

หมากลอม 3 

8.11 การอบรม/พัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ หัวขอ “Motivation And Inspiration (การ

สรางแรงบันดาลใจจุดไฟพลังครู)” โดยรศ.ประวิทย แซเตีย ตำแหนง ที่ปรึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 

8.12 การอบรม/พัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ หัวขอ “เทคนิคการวัดผลและประเมินผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุค 4.0”วิทยากร ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผูชวยอธิการบดี ฝายประกัน

คุณภาพและติดตามผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงา

นอื่นๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ ไดจัดการเรียน

การสอนรวมกับสถานศึกษาในระบบทวิภาคี และระบบปกติ ทั้ง 3 สาขาวิชา ซึ่งในปการศึกษา 

2562 นั้น วิทยาลัยฯ ไดรวมมือกับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษา ดังนี้                          

1. สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ โดยบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) จำนวน 693 

แหง จำนวนผูเรียน 1,650 คน                 

2. สาขาไฟฟากำลัง โดยบริษัท ซีพี รีเทลลิงค จำกัด จำนวน 28 แหง จำนวนผูเรียน 126 คน 

3. สาขางานการจัดการธุรกิจรานสะดวกซื้อ โดยบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) จำนวน 
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373 แหง จำนวนผูเรียน 504 คน                   

รวมสถานประกอบการ 1,094 แหงสำหรับผูเรียน 2,280 คน 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.2.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 

3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาไฟฟากำลัง สาขาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ สาขาการจัดการธุรกิจคา

ปลีกรานสะดวกซื้อ 

2. รอยละของสาขาวิชา หรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนคิด

เปน 100  

 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

1. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อจัดการเรียนการสอน

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 

2. วิทยาลัยฯ มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน 

) บริษัทรีเทลลิงค จำกัด บริษัทปญญธารา จำกัดเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และครูฝกในสถาน

ประกอบการ 

3. วิทยาลัยฯ จัดใหมีวิทยากรพิเศษ วิทยากรผูเชี่ยวชาญ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ

จากสถานศึกษา  สถานประกอบการ หนวยงานภายนอก และชุมชน รวมพัฒนาผูเรียนรอยละ 

100 ของจำนวนสาขาที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน 

4. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ เชน งบ

ประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคขอ

วการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  

การระดมทุนการศึกษา วิทยาลัยฯ ไดรับเงินบริจาคเขากองทุน ตนกลาปญญาภิวัฒน โครงการ

ระดมทุนกองทุนตนกลาในปการศึกษา 2562 จำนวน 352 รายการ รวมเงินบริจาคจำนวน 

4,189,674.20 บาท นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ไดรับการบริจาค วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ดังนี้ 

1.)  เคร่ือง POS จำนวน 4 ไดรับจากเครื่องจากบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)  

2.) โตะ จำนวน 15 ตัว ไดรับจากเครื่องจากบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) 

3.) หนังสือรับบริจาคเขาหองสมุด จำนวน 272 เลม จาก 31 หนวยงาน  

4.) หนังสืออานเสริม จำนวน 110 เลม ไดรับจาก Thai-Yazaki Electric Wire Co.,Ltd 

5.) แผนตัวอยางสายไฟ จำนวน 1 ชุด ไดรับจาก Thai-Yazaki Electric Wire Co.,Ltd 

5. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน

การจัดการอาชีวศึกษาผานระบบ PMS  ติดตาม  ประเมินคุณภาพของโครงการในระดับดีมาก  

รายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผูบริหาร เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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1.2.3) ผลสะทอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากร และ

ดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยการบริหารงานอยางมี

สวนรวม มีผลตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ครู บุคลากร 

การยอมรับจากสถานประกอบการ  ผูปกครอง  ชุมชน หนวยงานภายนอก สงผลใหวิทยาลัยฯ 

ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญในปการศึกษา 2561  ( 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ) 

 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีแผนปฏิบัติการประจำป จัดสรรงบประมาณในการ

บริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลา

การ และผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและ

สังคม  

    วิทยาลัยฯ ดำเนินการใหผูเรียน นักศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน และจิตอาสา 

โดยมีการประชุมชี้แจงใหเห็นถึงความสำคัญของการบริการชุมชน และการเปนผูเสียสละ 

บำเพ็ญประโยชน ตอชุมชน สังคมเสริมสรางศักยภาพของผูเรียน นักใหไดแสดงความรู ความ

สามารถ ในการออกไปเผยแพรใหความรู สรางจิตสาธารณะท่ีดีเปนคนดีศรีสังคม โดยผูบริหาร 

ครู บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการ มีการสำรวจความตองการของชุมชน ดำเนินงาน 

ประเมินผล และรายงานผลเพ่ือนำมาปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม

บริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และจิตอาสา รับผิดชอบโดยแผนกวิชาธุรกิจคา

ปลีก แผนกชางไฟฟากำลัง แผนกพ้ืนฐาน และแผนกชุมชนสัมพันธ  ดังนี้  

 

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก จัดโครงการจิตอาสาบริการวิชาการ วิชาชีพธุรกิจคาปลีก CSR  โดยมี

กิจกรรมมีทั้งสิ้น จำนวน 7 กิจกรรม  ประกอบดวย 

กิจกรรมที่ 1 CSR บริการวิชาการบริการวิชาชีพ  บริการชุมชน 

กิจกรรมที่ 2 CSR จิตอาสา  กิจกรรมใหบริการชุมชน   

กิจกรรมที 3 CSR จิตอาสา  (คายคุณธรรม  จริยธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์) ครั้งที่ 1 

กิจกรรมที 4 CSR จิตอาสา  (คายคุณธรรม  จริยธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์) ครั้งที่ 2 

กิจกรรมที่ 5 CSR บริการวิชา วิชาชีพ  สถานประกอบการและชุมชน   

กิจกรรมที่ 6 CSR จิตอาสาบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ  (สรางอาชีพ) 

กิจกรรมที่ 7 CSR จิตอาสาบริการวิชาการ  

มีผลการดำเนินกิจกรรมดังนี้   

กิจกรรมที่ 1 บริการวิชาการบริการวิชาชีพ  บริการชุมชน (CSR) และกิจกรรมที่ 2 CSR   จิต

อาสา  กิจกรรมใหบริการชุมชน  จัดกิจกรรมรวมกับแผนกพื้นฐานสามัญ ภาควิชาพื้นฐาน ผู

รวมกิจกรรมคือกลุมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 1/1 – 1/15 กลุม B และ 



4/4/65 16:18 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019/0516 139/154

ปวช. 1/8  – 1/15 กลุม A  ปการศึกษา 2562  ครูผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 35 คน 

นักเรียนเขารวมกิจกรรม 544   คน  ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.58  (ระดับ

ดีมาก) 

กิจกรรมที 3 CSR จิตอาสา  (คายคุณธรรม  จริยธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์) และกิจกรรม

ที 4 CSR จิตอาสา (คายคุณธรรม จริยธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์) จัดกิจกรรมรวมกับ

แผนกกิจกรรม สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ผูรวมกิจกรรมคือกลุมนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2/1 – 2/7 กลุม B และ ปวช.2/8  – 2/12 กลุม A  ปการ

ศึกษา 2562   ครูผูเขารวมกิจกรรม ครูแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก จำนวน 15  คน ครูที่ปรึกษา 

จำนวน 13  คน ครูแผนกกิจกรรม จำนวน 7  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  481  คน  ผูเขารวม

กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.77 (ระดับดีมาก) 

กิจกรรมที่ 5 CSR บริการวิชา วิชาชีพ  สถานประกอบการและชุมชน จัดกิจกรรมรวมกับ

แผนกพื้นฐานธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ผูรวมกิจกรรมคือกลุมนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปวช. 3/1 – 3/6 กลุม B และ ปวช.3/7 – 3/12 กลุม A  ปการศึกษา 2562  ครูผู

เขารวมกิจกรรม จำนวน 15  คน ครูแผนกกิจการนักเรียน จำนวน 2  จำนวน ครูที่ปรึกษา

จำนวน 12 คน นักเรียนทั้งหมด  501  คน   ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.50 

(ระดับดี) 

กิจกรรมที่ 6 CSR จิตอาสาบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ  ผูรวมกิจกรรมคือกลุมนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/1 – 1/3 กลุม B  ครูผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 

15   จำนวน นักศึกษาทั้งหมด  113  คน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.23 

(ระดับดี) 

กิจกรรมที่ 7 CSR จิตอาสาบริการวิชาการ  ผูรวมกิจกรรมคือกลุมนักศึกษาระดับนัก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 2/1 – 2/4 กลุม B และ ปวส.2/5  – 2/7 กลุม A  ปการ

ศึกษา 2562 ครูผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 15  คน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 253 คน  

 

แผนกวิชาไฟฟากำลัง(รวมกับภายนอก) จัดโครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียน มีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพการลางทำความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ รวมกับ

สำนักกิจการผูเรียน ผูเรียน  จำนวน 39 คน ครู จำนวน 5 คน ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ใน

วันท่ี 22 สิงหาคม 2562  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับ 4.26 

(ระดับดี) 

2. กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพการลางทำความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ-บริการ

บำรุงรักษาเครื่องใชไฟฟา ผูเรียน จำนวน 64 คน ครูจำนวน 6 คน ณ วัดบัวขวัญและโรงเรียน

วัดบัวขวัญ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอยูใน

ระดับ 4.23 (ระดับดี) 

3. กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพการลางทำความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ผูเรียน 

จำนวน 62 คน ครูจำนวน 5 คน ณ สำนักงานแขวงทาทราย และศูนยเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 
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ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับ 4.25  

(ระดับดี) 

4. กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพการติดตั้งเครื่องใชไฟฟา-อบรมความรูงานไฟฟา  ผูเรียน 60 

คน ครูจำนวน 5 คน ณ มัสยิดประเสริฐอิสลามและโรงเรียนประเสริฐอิสลามในวันที่ 24 

มกราคม 2563 ณ มัสยิดประเสริฐอิสลามและโรงเรียนประเสริฐอิสลาม วันที่ 24 มกราคม 

2563 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับ 4.46 (ระดับดี) 

  

แผนกวิชาพ้ืนฐาน จัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ พื้นฐาน  มีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมบริการวิชาการภาควิชาพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา โดยมุงเนนที่กลุมของ

โรงเรียน สถานศึกษาเปนหลัก จัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ดงนี้ 

   ครั้งที่1  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

25 คน 

   ครั้งที่2  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขมาฯ มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม 25 คน 

   ครั้งที่3  วันที่   9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบางบัวทอง มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม 26 

คน 

   จำนวนครู บุคลากร  6  คน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  76  คน  สรุปความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอโครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.84 (ระดับ ดีมาก) 

2. กิจกรรมบริการชุมชนรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไขแสงกำเนิดมี นำนักเรียนไป

เขารวมใหบริการแมและเด็ก ในโรงพยาบาลฯ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ตั้งแตเวลา 07.30 – 

11.30 น. ผูเชารวมกิจกรรมในแตละครั้งมีทั้งหมด 10 คน กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นปวช..1 

สาขาวิชาธุรกิจคาลีปลีก โดยนักเรียนแตละคนปฎิบัติหนาที่แบงเปน 5 ฐานๆ ละ 2 คน  ให

บริการดังนี้ ฐานที่1  ตอนรับ ชวยลงทะเบียน  ฐานที่2  ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง   ฐานที่3  ชวย

ขานชื่อเด็กที่มารับวัคซีน และใหบริการชวยเหลือ ฐานที่4  ชวนเด็กๆ เลนของเลนที่หลาก

กลายเพ่ือความเพลิดเพลิน ฐานที่5 ชวนตรวจดูพัฒนาการเด็ก ประโยชนที่ไดรับจากาการทำ

กิจกรรมนี้ นักเรียนมีจิตสาธารณะและสงเสริมภาพลักษณวิทยาลัยฯ ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้

นักเรียนไดเห็นสภาพปญหาจากประสบการณจริง  และเกิดความตระหนักในการปองกันการตั้ง

ครรภกอนวัยอันควร  ผูเขารวมกิจกรรรม จำนวนครู บุคลากร 3 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

60 คน สรุปความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการ  คะแนนเฉลี่ย  4.88 (ระดับดีมาก) 

 

แผนกชุมชนสัมพันธ ฝายกิจกรรม สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการสงเสริมคุณภาพ

ผูเรียน(รวมกับภายนอก)  

โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีดวยหัวใจ” ผูเรียน นักศึกษา จำนวน 50 คน ณ วัด

พระราม๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

2. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ผูเรียน นักศึกษา จำนวน 20 คน บำเพ็ญ
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ประโยชน ทั้งภายในวิทยาลัยฯ และชุมชน ผูเรียน นักศึกษา จำนวน  20 คน ในวันที่ 25 

กรกฎาคม 2562 

3. กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” ผูเรียน นักศึกษา จำนวน 20 คน บำเพ็ญ

ประโยชน ทั้งภายในวิทยาลัยฯ และชุมชน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

4. กิจกรรม “PAT จิตอาสา” จำนวน 10 คน บำเพ็ญประโยชน ทำความสะอาด เก็บขยะ ณ 

วัดชลประทานฯ จ.นนทบุรี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 

5. กิจกรรม”PAT  จิตอาสา” จำนวน 20 คน บำเพ็ญประโยชน ทำความสะอาด เก็บขยะ ณ 

วัดชลประทาน ณ วัดชลประทาน จ.นนทบุรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

6. กิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน  ครู จำนวน 4 คน ณ บริเวณหนาอาคาร ซีพี 

ทาวเวอร สีลม กรุงเทพฯ 

7. กิจกรรม “PAT จิตอาสา” ผูเรียน นักศึกษา จำนวน 13 คน เตรียมงานบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ 4 แผนดิน ณ วัดชลประทานฯ จ.นนทบุรี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

 

โครงการ บมเพาะคนดี มีทักษะ สูสังคม PCOT 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  ไดจัดโครงการโดยรวมกับบริษัทซีพี ออลล จัดโครงการ

เพ่ือสังคม เสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและ

ธุรกิจ รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน เพื่อใหความรูและทักษะอาชีพขั้นพื้นฐาน สราง

โอกาสในการพัฒนาตนเองสำหรับเด็กและเยาวชน สงเสริมการใชชีวิตอยางมีคุณภาพและสราง

ทักษะที่จำเปนเพ่ือการดำเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสรางโอกาสและความเทาเทียมในการจางงาน 

เพ่ือเปนการตอยอดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงการมุงสรางทักษะ

วิชาชีพการทำกาแฟใหแกเยาวชนที่ขาดโอกาส เกิดเปน “ศูนยฝกอบรมวิชาชีพกาแฟปญญาภิ

วัฒน” มีการลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวาง กระทรวงยุติธรรม กับบริษัท ซีพี 

ออลล จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  มีการมอบทุนการศึกษา การ

อบรมวิชาชีพการทำกาแฟ การฝกทักษะปฎิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตน ใหกับศูนยฝกและ

อบรมเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ทัณฑสถานหญิงกลาง กรม

ราชทัณฑรวม 135 คนในปการศึกษา 2562   

 

ผลการดำเนินงาน 

1.3.1) เชิงปริมาณ 

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 21 กิจกรรม 

 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจผูเรียนในการรวมกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

เฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 90.4 (4.52) ระดับดีมาก 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ ในการบริการชุมชนและจิตอาสา เฉลี่ยรวมคิดเปน
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รอยละ 86 (4.30) ระดับดี 

 

1.3.3) ผลสะทอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ดำเนินการใหการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพและ

จิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลาการ และผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิต

อาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม โดยนำนวัตกรรม และผลงานสราง

สรรของผูเรียนทั้งสาขาไฟฟา เชน ผลงานมานละอองน้ำลดฝุน อุปกรณชารจแบตเตอรี่เคลื่อนที่ 

อุปกรณตรวจจับแกสรั่ว และสาขาคาปลีก ไปใชประโยชนในชุมชน สาขางานธุรกิจคาปลีกราน

สะดวกซื้อ เชน อุปกรณปลอกเปลือกกุง ไมเทา 4 ขาออกกำลังกาย เครื่องสไลดเอนกประสงค 

โดยชุมชน และผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก การใหผูเรียน ครู บุคลากรเขารวม

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีดวยหัวใจ” ในการบำเพ็ญประโยชนในโอกาสตาง ๆ รวมทั้ง

การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ และกระทรวงยุติธรรมในการสรางอาชีพใหกับเด็ก 

และเยาวชน  ผูตองขังใหไดรับโอกาสในการศึกษา และสรางอาชีพ สงผลใหเปนที่ยอมรับจาก

สังคม และชุมชน  ( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม )

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิธีการดำเนินการ 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งาน

วิจัย โดย ครู บุคลากร ผูเรียน รวมกับสถานประกอบการ ชุมชน องคกคตาง ๆ ที่สามารถนำ

ไปใชประโยชนได และเผยแพรสูสาธารณชน สำหรับผูเรียนมีกระบวนการในการพัฒนาความรู 

ความสามารถ ทักษะในการสรางนวัตกรรม ผานการอบรม การโคชชิ่ง โดยผูเชี่ยวชาญจาก

หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ  สำหรับครู มีการสงเสริมการสรางสรรคงานวิจัย 

และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน มีนโยบายเพิ่มผลผลิต (Productivity 

Improvement )  สำหรับบุคลากรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน โดยการมีสวนรวมของ

ผูบริหาร บุคลากรทำงานรวมกันขามสายงาน ( Cross Functional )  ผานกิจกรรมกลุม

คุณภาพ สงเสริมการนำเสนอผลงานภายใน และประกวดแขงขันในเวทีภายนอกทั้งผูเรียน  ครู 

และบุคลากร มีการจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทำใหเกิดประโยชนและความภาคภูมิใจตอ

ตนเอง  สถานศึกษา ชุมชน และสังคมตาม 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สรางความยั่งยืนดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 2.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการภายในสูองคกร

คุณภาพและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางระบบการบริหารจัดการองคกรมุงสูความเปนเลิศ  

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารองคกรตามแนวทางบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total 
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Quality Management : TQM)                      

               และผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา เชน สอศ. 

สมศ.  

    3.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดานนวัตกรรม และการจัดการเรียนการสอน     

 

1.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดตระหนักถึงความสำคัญของการการสงเสริมใหผูเรียน

พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค งานวิจัยและนำมาใชประโยชนไดจริง มีแผน

ปฏิบัติการประจำป งบประมาณ จัดโครงการ/กิจกรรม โดยจัดใหแผนกวิชาไฟฟากำลัง และ 

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีเพิ่มความรู และ 

สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

    วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการอบรมเพิ่มเติมความรูโดยไดเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ

มีความรูที่เกิดประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา ทั้ง 2 สาขาวิชา  

1. สาขาวิชาไฟฟากำลังไดเชิญวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกมาใหความรูดานนวัตกรรม

ไฟฟา  

2. สาขางานธุรกิจคาปลีก ระดับชั้น ปวช.3 จัดอบรมในเรื่องของนวัตกรรมดานการบริการ และ

สิ่งประดิษฐท่ีคิดทำข้ึนมาใหมเพื่อแกไขปญหาในสถานประกอบการ  

3.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ระดับชั้น ปวส.2 จัดอบรมเรื่องแผนธุรกิจ โดยนักเรียน 

นักศึกษา ไดนำความรูที่เกิดจากการอบรมไปใชในดานการพัฒนาผลงานของกลุมตนเอง 

    วิทยาลัยฯ ใหความสำคัญในการสงเสริมการสรางนวัตกรรมโดยการพัฒนาครู เพิ่มองค

ความรูในดานการสอน และการสรางนวัตกรรม สงเสริมการเรียนรู และการสรางสรรผลงาน

สำหรับผูเรียน จัดการแขงขันในเวทีภายใน และรวมการแขงขันในระดับ จังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาติ มีการมอบหมายครูผูดูแล ไดใหความสำคัญกับการฝกซอมนักเรียน นักศึกษา 

กอนการแขงขัน และการเตรียมความพรอมโดยมีการบูรณาการความรู ประสบการณ และ

ทำงาน มีเปาหมายรวมกันของครู ทั้งแผนกวิชาไฟฟากำลัง แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก และ

นักเรียน นักศึกษา   

มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการสงเสริมนวัตกรรมผูเรียนคาปลีก ปวช. และ ปวส. เปนโครงการที่มีวัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูแบบการทำงานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพตอครูผูสอน 

และผูเรียน และเพ่ือสงเสริมการทำงานเปนทีมของผูเรียนในทุกรายวิชา ทำใหผูเรียนนำความรู

ไปประยุกตใชในการจัดทำผลงานนวัตกรรม และสรางสรรคผลงานในรูปแบบตาง ๆซึ่งทาง

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีกไดมีการเชิญวิทยากรภายนอก มาบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการสราง

นวัตกรรม มีการจัดเขาคายนวัตกรรมผูเรียนทั้งในระดับ ปวช. (สิ่งประดิษฐ) และปวส. (แผน

ธุรกิจเชิงพาณิชย) ทางแผนกวิชาไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทำผลงานนวัตกรรมใหกับผู

เรียนในระดับปวช. และในระดับ ปวส. สำหรับนักเรียน นักศึกษานำไปใชในการจัดทำผลงาน
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นวัตกรรม 

2. โครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ (ทักษะภายใน และทักษะภายนอก) เปนโครงการที่มี

วัตถุประสงคเพือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการทำงานเปนทีม มีความสามัคคี และกลาแสดงออกตอ

สาธารณชนเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะทางดานธุรกิจเศรษฐศาสตร การนำ

เสนอขาย และนวัตกรรมพัฒนาสูวิชาชีพ และเพื่อนำผลสัมฤทธิ์ของการแขงขันทักษะภายใน สู

การแขงขันทักษะภายนอกในระดับภาค และระดับประเทศตอไป แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก ภาค

วิชาบริหารธุรกิจ ไดสงผลงานนวัตกรรมของผูเรียนระดับ ปวช.3 เขาแขงขันในประเภทสิ่ง

ประดิษฐและส่ือการเรียนรู ระดับประเทศ และแขงขันทักษะวิชาชีพ จัดโดยสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมภาคกลาง  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)  

3. โครงการสงเสริมการสรางนวัตกรรมผูเรียน ปวช.1,2,3 ไฟฟากำลัง มีวัตถุประสงคจัดขึ้นเพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนนำความรูมาประยุกตในการสรางผลงานสิ่งประดิษฐ พัฒนาทักษะการเรียน

แบบ innovation based learning model และสรางนวัตกรรมดานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

ซึ่งไดสนับสนุนงบประมาณดานวัสดุอุปกรณในการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐแกผูเรียน เชิญ

วิทยากรจากสถานประกอบการจากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค จำกัด ซึ่งเปนสถานประกอบการที่ผู

เรียนตองไปฝกงานมาใหความรูในการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ แกผูเรียน จากนั้นผูเรียนนำ

ปญหาจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการมาเขียนโครงราง สงครูที่ปรึกษาโครงการในวิ

ทยาลัยฯ และท่ีปรึกษาในสถานประกอบการ นำเสนอเพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เมื่อผานการพิจารณาแลวผูเรียนสามารถเริ่มดำเนินการ และทดสอบ

การใชงานของผลงานกอนนำไปใชงานจริงในสถานประกอบการ ทำการเก็บขอมูลการใชงาน

เพ่ือสรุปผล คำนวณมูลคาของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ และนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

เพ่ือรายงานผลสรุป  

4. โครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพชางไฟฟา  

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะและยกระดับมาตรฐานอาชีพชางไฟฟาของผูเรียน วิทยาลัยฯเขา

รวมการแขงขันทักษะฝมืออาชีวศึกษาที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กลุมภาคกลาง) การเตรียมการกอนแขงขัน 

มีการเก็บตัวฝกซอมเพ่ือพัฒนาทักษะใหเปนไปตามเกณฑการแขงขัน การแขงขันแตละสาขาก็

จะมีครูผูรับผิดชอบ การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพระดับประเทศ (กลุมภาคกลาง)  

5. โครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ (ทักษะภายในและทักษะภายนอก) 

สนับสนุนการแขงขัน 2 เวที 1. เวทีการแขงขันวันนักประดิษฐ (วช.) ระหวางวันที่ 2 – 6 

กุมภาพันธ 2563  ซึ่งนักเรียนสาขาวิชาไฟฟากำลัง ไดรับรางวัล 1 ผลงาน เปนประเภท 

เหรียญเงิน 1 เหรียญจากเวทีการแขงขันระดับชาติ (วช.)  

การแขงขันการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประเภทสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู 

(ระดับภาค) โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระบรม
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ราชูปถัมภ ในวันที่  19  มกราคม  2563 ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี   มีการแขงขันสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู จำนวน 2 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาไฟฟากำลัง  และสาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  เปนการประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภททีม 

ไมเกิน 3 คน คณะกรรมการตัดสินโดยผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน, สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน, วิทยาลัยเทคนิค ฯลฯ วิทยาลัยฯไดสง

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟากำลังจำนวน 50 คน และระดับชั้น ปวช. 3 สาขางาน

ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ  เขารวมการแขงขันจำนวน 385 คน รวม 2 สาขา มีนักเรียนเขา

รวมการแขงขันจำนวน 435 คน แบงเปนทีมที่เขารวมการแขงขันไดจำนวน 148 ทีม  โดยผล

งานที่เขารวมไดบูรณาการจากการเรียนรายวิชาโครงการ 1 ,โครงการ 2 ในระดับชั้น ปวช.3  

และในระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ไดสงการแขงขันประเภทแผนธุรกิจ 

จำนวน 1 ผลงาน การแขงขันในรูปแบบนำเสนอผลงานดวยความรู ความสามารถและทักษะที่

หลากหลายคณะกรรมการไดใหคำแนะนำที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะความรูทางดาน

สิ่งประดิษฐเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผลงานในการแขงขันในอนาคต 

     วิทยาลัยฯ สงเสริมใหผูเรียนนำผลงานจัดเก็บเผยแพรในระบบ One Stop Service ( 

ระบบการจัดทำฐานชอมูลปญญานิพนธของนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ ) และบนเวปไซต

ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งนำเขาสูกระบวนของการแขงขัน ในเวที ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับ

ชาติ ใหเปนขอมูลในการศึกษา เรียนรู ใหเกิดประโยชน ตอ ชุมชน สังคม  

โดยผลงานนักเรียนระดับปวช.3 ทั้ง 2 สาขา คือ 

จำนวนผลงานในระดับชั้น ปวช.3 สาขาไฟฟากำลัง 18 ผลงาน  และสาขาธุรกิจคาปลีก 151 

ผลงาน 

จำนวนผลงานในระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 121 ผลงาน  

 

ผลการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ     

จำนวนผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  โดยแยกเปนระดับชั้น ดังนี้

ระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก จำนวน 169  ผลงาน 

ระดับช้ันปวช.3 สาขาไฟฟากำลัง จำนวน   18  ผลงาน 

ระดับช้ัน ปวส.2 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก จำนวน  132  ผลงาน 

รวม  จำนวน  319  ผลงาน 

จำนวนผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ที่นำไปใชประโยชนจริง จำนวน 319 ผลงาน คิด

เปน100 % จากจำนวนผลงานทั้งหมด 

 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

จำนวนผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ที่ไดรับรางวัลจาการประกวด แขงขันในระดับตาง ๆ 

แยกเปนระดับชั้น ดังนี้ 
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ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟากำลัง ไดรับรางวัลระดับภาค 18 ผลงาน 

ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟากำลัง ไดรับรางวัลเหรียญเงิน (วช.) 1 ผลงาน 

ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ไดรับรางวัลระดับภาค 129 ผลงาน 

ระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ไดรับรางวัลระดับชาติ 1 ผลงาน 

รวมเปนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับภาค จำนวน 149 ผลงาน 

 

1.1.3) ผลสะทอน   

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการ

พัฒนาผลงาน นวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรร ที่นำไปใชประโยชนไดจริง และเผยแพรตอสาธารณชนผานการ

ประกวด แขงขัน และผานเวปไซต 

ของวิทยาลัยฯ เพ่ือเปนประโยชนตอผูเรียน ชุมชน สังคม โดยมีผลรางวัลระดับภาค ถึงระดับ

ชาติจำนวน 149 ผลงาน 

( ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม )

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือการสถานประกอบการ ชุมชน ผูเชี่ยวชาญจากหนวย

งานภายนอกในการจัดการเรียนรู และระดมทรัพยากรเพื่อเสริมสรางศักยภาพครู และผูเรียน 

2. สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคโดยรวมกับสถานประกอบการ และ

ชุมชน มีผลงานท่ีนำไปใชไดจริงเปนประโยชนทั้งในสถานประกอบการ และบริการวิชาการ วิชาชีพในชุมชน จนเปน

ท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน   

3. สถานศึกษามีการทำความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกสารในการบริการชุมชน และจิตอาสาเพื่อสราง

งาน สรางอาชีพ ใหโอกาสทางการศึกษา กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกขน 

4. ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจน สนับสนุน ดำเนินงาน และงบประมาณ มีการทำความรวมมือกับสถานประกอบการ 

หนวยงาน องคกร และสถานศึกษาภายนอกในการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง

สรรใหกับครู และผูเรียนอยางตอเนื่อง

  3) จุดท่ีควรพัฒนา

  1. การสงเสริมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศในดานการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

ในเวทีที่หลากหลายระดับชาติ หรือ นานาชาติ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. ควรจัดทำแผนงานพัฒนา สงเสริม ครู บุคลากร ผูเรียนการสรางสรรผลงานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานวิจัย สงเสริมเขาสูเวทีที่หลากหลายในระดับชาติ ระดับนานาชาติ
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 103

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 115 89.57

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 17

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 68.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 5 10
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 91

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 95.79

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 100.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

ผลรวมคะแนนท่ีได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 89.79

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 89.57

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 95.79

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.60

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการกอนเปดเรียน

2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

3. โครงการศูนยบมเพาะ

4. กิจกรรมเตรียมความพรอมสอบ V-Net

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพภายใน

2. โครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพภายนอก

3. โครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพไฟฟา

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 1. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

2. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมพุทธศาสนา

3. โครงการพิธีถวายพระพร

4. โครงการพิธีไหวครู

5. โครงการวิทยาลัยสีขาว

6. โครงการปจฉิมนิเทศ

7. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

8. โครงการกีฬาสีสัมพันธ

9. โครงการคายปฐมนิเทศ

10. โครงการคายพุทธบุตร

11. โครงการคายภาวะผูนำ

12. โครงการสานสัมพันธฉันนองพี่

13. โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียน (รวมกับภายนอก)

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการความรวมมือระหวางองคกรภายในและตางประเทศ

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรฐาน

2. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการปรับปรุงสื่อ หองเรียน/Hanging Walkway/โครงไวนิล

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาแบบรวมศูนย

3. โครงการ WiFi PAT
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. การจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร

2. โครงการ Productivity Improvement

3. โครงการสงเสริมดานความปลอดภัย

4. โครงการสงเสริมดานความปลอดภัย

5. โครงการซอมอพยพหนีไฟ

6. โครงการรณรงคสงเสริมกิจกรรม 7ส

7. โครงการรณรงคสงเสริมการบริหารความเสี่ยง

8. โครงการประชุมผูปกครอง

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการบริการวิชาการพื้นฐานสามัญ

2. โครงการบริการวิชาชีพธุรกิจคาปลีก

3. โครงการบริการวิชาชีพไฟฟา

4. โครงการสงเสริมการใช e-learning

5. โครงการระดมทุน (กองทุนตนกลาปญญาภิวัฒน)

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการหนอนวัตกรรม

2. โครงการสงเสริมนวัตกรรมผูเรียนคาปลีก

3. โครงการสงเสริมนวัตกรรมผูเรียนไฟฟา


