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สวนท่ี 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.1  ผลสัมฤทธิ์ 

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

งามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการในปการศึกษา 2561 มีผูบริหาร ครู บุคลากร และเจาหนาที่ทางการศึกษา จำนวน 196 คน  จำนวน

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 1,753 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง(ปวส.) จำนวน 485 คน   

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ดังนี้ 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (5 ดาน 25 ขอ) ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน พบวาภาพรวม 5 ดาน ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

คะแนนท่ีได 470 คะแนน คิดเปนรอยละ 94.00 โดยพิจารณาตามผลการประเมินรายดานและภาพรวมดังนี้ 

  

1. ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพในระดับยอดเยียม คะแนนที่ได 220 

คะแนน (รอยละ 88.00)   

2. ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม คะแนน

ที่ได 50 คะแนน (รอยละ 100 ) 

3. ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม คะแนนที่ได 

100 คะแนน (รอยละ 100 ) 

4. ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวมของสถานศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม คะแนนที่ได 50 

คะแนน (รอยละ 100 ) 

5. ดานที่ 5 ปจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม คะแนนที่ได 50 

คะแนน (รอยละ 100 ) 
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1.2  จุดเดน 

 1. วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการและการสรางความรวมมือของสถานประกอบการ ชุมชน ในการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 2. วิทยาลัยฯ มุงเนนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 100 % โดยรวมมือกับสถานประกอบการ 

และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และ

ปฏิบัติอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณจริงในการทำงาน ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสาน

พลังประชารัฐ เปนสถานศึกษาตนแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ ดานธุรกิจคาปลีก ( Excellent Model 

School ) 

        3. วิทยาลัยฯ จัดทำระบบดูแลผูเรียนทั้งที่สถานศึกษา และขณะฝกอาชีพ ผานครูที่ปรึกษา การ

นิเทศขณะฝกอาชีพ จัดทำคูมือการติดตามดานผลการเรียนของผูเรียนอยางชัดเจน และโครงการดูแลรักษาผูเรียน 

เชน โครงการบานน้ีมีรัก โครงการเยี่ยมบาน  โครงการ Student Care  และระบบ Smile center เปนเสมือน 

Hot Line ในการชวยเหลือ แกไขปญหาในกับผูเรียน  โดยประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ และผู

ปกครองอยางใกลชิด  รวมท้ังมีกองทุนตนกลาปญญาภิวัฒนเพื่อชวยเหลือผูเรียนที่ตองการสนับสนุนทางการเงิน

ระหวางเรียน  

        4. วิทยาลัยฯ มีกระบวนการติดตามผูเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑและพัฒนาผลการ

เรียนจนผูเรียนมีผลการเรียนที่สูงข้ึนและผานเกณฑการประเมิน 

 5. วิทยาลัยฯ มีโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะและการประยุกตใชที่ 

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยการสนับสนุนทางดานวิชาการ วิชาชีพ จากผูเชี่ยวชาญ

จากหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาองคความรู และประสบการณใหกับผูเรียน 

 6. วิทยาลัยฯ มีกระบวนการสงเสริม สรางนวัตกรรม รวมกับสถานประกอบการ และหนวยงานภายนอก 

ในการพัฒนาผลงาน สงเสริมเขาประกวดแขงขันในระดับสถานศึกษา  องคกร จนถึงระดับชาติในเวทีตาง ๆ   

        7. วิทยาลัยฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

และนำไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม องคกร และสถานประกอบการอยางชัดเจนและเปนที่ยอมรับของหนวย

งาน องคกร ชุมชน ท้ังผลงานครู และผูเรียน เชนผลงานเมนูอักษรเบลลเพื่อผูพิการทางสายตาใชในรานคาปลีก

ทำใหผูพิการทางสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ผลงานปลั๊กรีโมทคอนโทรนำไปใชในการบริการชุมชน และไดรับ

รางวัลในเวทีระดับชาติ  

        8. วิทยาลัยฯ มีนโยบายการบริหารงาน 7 ส ( สะสาง สะดวก สะอาด สรางมาตรฐาน สรางวินัย 

สวยงาม สิ่งแวดลอม ) สงเสริมใหครู บุคลากร และนักเรียนนำ 7 ส มาประยุกตใชในสถานศึกษาอยางเปนรูป

ธรรม และขยายผลไปยังบาน และชุมชน จนเปนสถานศึกษาแหงแรกที่ไดรับรางวัล Thailand 5 S Award ในป 

2561  เปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานใหกับหนวยงานตาง ๆ  
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        9. วิทยาลัยฯ มีนโยบายการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวม

ของผูบริหาร ครู บุคลากร จนไดรับรางวัลสถานศึกษารักษสิ่งแวดลอม จากจังหวัดนนทบุรี และรางวัลสถาน

ศึกษาปลอดภัย ระดับยอดเยี่ยม ตอเน่ืองปที่ 3  จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

        10.. วิทยาลัยฯ มีนโยบายการเพ่ิมผลผลิต ( Productivity Improvement ) เพื่อปรับปรุงกระบวนการ 

วิธีการทำงาน เพื่อใหไดคุณภาพ ( QCDSMEE ) โดยการมีสวนรวมทั้งองคกร ทำใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

มีแผนงาน การดำเนินงาน และติดตาม วัดผลงานอยางตอเนื่อง 

 

1.3  จุดที่ควรพัฒนา 

       1. การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะภาษา ไดแกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดานทักษะการคิด วิเคราะห 

และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผานโครงการ กิจกรรม และรูปแบบการสอนที่สงเสริมการคิดในรูปแบบตาง ๆ 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษาสูง

กวาคาเฉลี่ยระดับชาติ 

       3. ควรจัดทำกระบวนการสงเสริม พัฒนาผูเรียนในการเขาประกวดแขงขันในระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

พัฒนาความเปนเลิศ  

       4. ควรเพ่ิมเติมความรู ความสามารถครูผูสอนในดานเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เชน STEAM  Active 

Learning 

       5. ควรมีกระบวนการในการสงเสริมผูเรียนสูผูประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ อยางเปนรูปธรรม 

และวัดผลได  

 

1.4  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

       1. การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะภาษา ไดแกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนพื้นฐานของการทดสอบ

ระดับชาติ ผานโครงการ กิจกรรม  การเรียนทั้งหองเรียน และนอกหองเรียน หรือการเรียนออนไลน 

       2. การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะการคิด วิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผานโครงการ 

กิจกรรม และรูปแบบการสอนท่ีสงเสริมการคิดในรูปแบบตาง ๆ  

       3. จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม พัฒนาใหผูเรียนไดเขาประกวดแขงขันในระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

พัฒนาความเปนเลิศ  

       4. การพัฒนาครูผูสอนในดานเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เชน STEAM  Active Learning 

       5. จัดตั้งศูนยบมเพาะ และกระบวนการในการสงเสริมผูเรียนสูผูประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ  

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
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      1. วิทยาลัยฯ เปนองคกรรับรองของสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจคาปลีก 

ระดับ 1 และ ระดับ 2 และศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 และ

สาขาอาชีพชางเครื่องปรับอากาศในบาน และการพาณิชยขนาดเล็กระดับ 1  ใหบริการกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก      

      2.วิทยาลัยฯ เปนสถานศึกษาที่รวมกับบริษัทซีพี ออลล จำกัด มหาชน ไดรวมโครงการ หัวขอ “Best 

Practice ดานสิทธิมนุษยชน” ในการเตรียมความพรอมกอนประกาศวาระแหงชาติ –สิทธิมนุษยชนรวมขับ

เคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยกรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

      3.วิทยาลัยฯ มีการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการชุมชน หนวยงานองคกรภายนอก ในการมีสวน

รวมการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ที่จะผลิตบุคลากรภาคธุรกิจสูมืออาชีพ พัฒนาการ

ศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหเกิดการยอมรับจนไดรับรางวัลวิทยาลัยที่มีคุณูปการตอการศึกษาของชาติ ประจำปการ

ศึกษา 2561 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  

      4. วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานภายใตนโยบายตอตานการคอรรับชั่น และมีจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัท ซีพี 

ออลล จำกัด (มหาชน) โดยในป 2561 ซีพี ออลล ไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (Dow 

Jones Sustainability Indices-DJSI) กลุม World Index เปนปแรก และกลุม Emerging Markets Index 

ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 (2017-2018) นับเปนความสำเร็จท่ีเกิดจากวิสัยทัศนของผูบริหารและการรวมแรงรวมใจของ

พนักงานทุกคนที่มีเปาหมายชัดเจนในการกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาองคกรและดำเนินการเพื่อกาวไปสู

ความยั่งยืน 

      5.. วิทยาลัยฯ บริหารงานดวยนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  และ มีการ

ดำเนินงาน 7 ส จนไดรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับยอดเยี่ยมเปนปที่ 3 ( 2559-2561 ) จากกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน  และเปนสถานศึกษาแหงแรกของประเทศไทยที่ไดรับรางวัล Thailand 5S 

Award : Bronze Award จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ในป 2561  

      6.. วิทยาลัยฯ รวมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา หนวยงานรัฐ และเอกชน ชุมชน และศาสน

สถานในการพัฒนาผูเรียน ครูผูสอน ทั้งในดานวิชาการ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค  ทั้งดาน

คุณธรรมจริยธรรม และ จิตอาสาอยางตอเนื่อง เชน โครงการเถาแกนอย จัดบริการวิชาการ วิชาชีพใหกับสถาน

ศึกษาในความรวมมือ จังหวัดนนทบุรี  โครงการจิตอาสารวมกับสถานีอนามัยชุมชนไขแสง  โครงการอบรม

วิชาชีพกาแฟใหกับผูตองขัง  โครงการจิตอาสา "เราทำดี ดวยหัวใจ"

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

       1. วิทยาลัยฯ สรรหา และรักษาผูเรียน  ผานกระบวนการดูแลผูเรียน ผานกระบวนการนิเทศติดตามทั้ง

ระหวางเรียนและระหวางฝกอยางมีระบบ พรอมทั้งมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนรวมกับสถานประกอบการไดตาม

เปาหมาย 
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       2. วิทยาลัยฯ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ  

ทักษะ ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค จากการรวมกับสถานประกอบการในกระบวนการทำงานตาง 

ๆ สงผลไดผลการสำรวจความพึงพอใจผูสำเร็จการศึกษา ทั้งดานความรู  ทักษะ และคุณลักษณะอยูในระดับดี

มาก 

       3.วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑและฐานขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

และมีนโยบายการบริหารจัดการดานความปลอดภัย และ 7 ส  รวมทั้งการบริหารการเพิ่มผลผลิตจนไดรับรางวัล

เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก 

       4.วิทยาลัยฯมีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพื่อสงเสริม

ทักษะ การผลิตผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เพื่อสรางนวัตกรนอย มีผลงานที่นำไปใชประโยชนในสถาน

ประกอบการ และชุมชน เผยแพร ไดรับรางวัล และเปนที่ยอมรับในวงกวาง เชน เมนูอักษรเบลล ในสื่อสิ่งพิมพ 

และรายการโทรทัศนตาง ๆ 

       5. วิทยาลัยฯ ทำความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหโอกาสทางการศึกษา เชน มูลนิธิพุทธรักษา  

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เปนตน 

 

 

 

 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

องคกรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจคาปลีก ระดับ 1 และ ระดับ 2  

 

4.1  ความเปนมาและความสำคัญ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี 100 % ในลักษณะ Block 

Course  ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่เรียนในหองเรียนที่วิทยาลัยฯ และฝกอาชีพในสถานประกอบการจริง 

เปนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เต็มรูปแบบ โดยลักษณะการเรียนจะแตกตางจากระบบทวิภาคีทั่วๆไป เนน

ใหผูเรียนไดฝกงานและเรียนรูจากสถานประกอบการ  

 

 มีการหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการและใชกระบวนการสอนแบบ Project Base 

Learning พัฒนาระบบการสอนใหเปนแบบบูรณาการรวมกันทุกรายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนโดยสถาน

ประกอบการมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ และไดรับการยอมรับหลักสูตรจากหนวยงาน องคกร

ภายนอกรวมถึงไดรับรางวัลเหรียญทอง หน่ึงโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ จากสำนักงานคุรุสภา ใน
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การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ป 2555 และ รางวัล Best Practices ในหัวขอการปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนรูแบบนวัตกรรมเปนฐาน(Innovation Based Learning Model : IBLM) เปนกระบวนการสรางให

เกิดนวัตกรรมโดยเนนจากการสรางนักเรียนใหเปนนวัตกร จากมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มแหงประเทศไทย ป 2558  

จากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อสรางคุณภาพใหกับผูสำเร็จการศึกษา และการที่วิทยา

ลัยฯมีองคความรูดานธุรกิจคาปลีก จึงไดเขาสูกระบวนการเพ่ือขอเปนองคกรรับรองสมรรถนะของบุคคล

มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน ) ตั้งแตป 2560-2561 

  

4.2  วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนองคกรท่ีมีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพธุรกิจคาปลีกของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องคกรมหาชน ) ระดับ 1 และระดับ 2  

         

4.3  วิธีการดำเนินงาน 

      1. ศึกษาแนวทางการขอรับรองเปนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องคกรมหาชน ) 

      2. จัดทำแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังคน 

      3.. สรรหา และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณสมบัติ และผานตามขอกำหนด 

      4. จัดทำแผนงาน / ระบบการทำงานตามแนวทางปฏิบัติ 

      5. จัดเตรียมสถานที่  ทรัพยากร  วัสดุ อุปกรณ  

      6. เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน  

      7. รับการตรวจประเมิน 

      8. จัดตั้งองคกรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจคาปลีก ระดับ 1 และ 

ระดับ 2 

   

4.5  ประโยชนท่ีไดรับ 

      ประโยชนตอผูเรียน  ไดรับการพัฒนาดานวิชาการ และทักษะ ตรงตามสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจคาปลีก ระดับ 1 และ ระดับ 2  เพิ่มความมั่นคง มีความกาวหนาในอาชีพ 

      ประโยชนตอสถานประกอบการ ไดผูสำเร็จการศึกษาที่ผานการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจคาปลีกมีความรู ทักษะความสามารถที่ตองการ 

      ประโยชนตอชุมชน สังคม  ทำใหผูประกอบวิชาชีพธุรกิจคาปลีกไดรับการยอมรับเนื่องจากผานการรับรอง

ที่ไดมาตรฐาน และชุมชน สังคมไดรับการบริการที่ไดคุณภาพ และมาตรฐานที่ดี  
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      ประโยชนตอวิทยาลัยฯ  ยกระดับเปนองคกรรับรองมาตรฐานอาชีพ และสรางรายไดเพิ่มขึ้น 
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สวนท่ี 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  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 เมื่อวันที่ 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 

ไดขอเปล่ียนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อประเภทระดับการศึกษา เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียน

ปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจ”เปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน” วิทยาลัยฯ ดำเนินการเปดรับนักเรียนนักศึกษา

ใหมตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 เปนตนมา โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  ซึ่งเปนการเรียน

การสอนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการเรียนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ     ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

     โดยผูบริหารวิทยาลัยฯ มีเจตนารมณ “เพื่อชวยพัฒนาสังคม และประเทศชาติในดานการศึกษา" ในระยะแรก

ของการกอตั้งมีวิสัยทัศน เปนสถาบันการศึกษาชั้นนำในการผลิตบุคลากรที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูไปกับภาค

ปฏิบัติ เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความตองการของภาคธุรกิจในประเทศไทย มุง

เนนความรูดานการจัดการธุรกิจคาปลีก โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกแบบรานสะดวกซื้อ ซึ่งเปนองคความรูที่วิทยาลัยฯมี

ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ เนื่องจากเปนการจัดการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)  ผูบริหารรานเซเว

นอีเลฟเวนในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจดานคาปลีกรานเซเวนอีเลฟเวนมายาวนาน มีการตอยอดและพัฒนาความรู

จากการดำเนินธุรกิจคาปลีกของเซเวนอีเลฟเวน 
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  การจัดการศึกษา

       วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

     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 มีแมน้ำไหลผานและแบงพ้ืนที่จังหวัดออกเปน 2 สวน คือ ฝงตะวันตก พื้นที่สวนใหญเปน

ท่ีราบลุม มีคูคลองสาขาขนาดตางๆ เชื่อมโยงถึงกันหลายสายพื้นที่ สวนใหญเปนที่ราบลุม มีคูคลองสาขาขนาดตางๆ 

เชื่อมโยงถึงกันหลายสาย ทำใหเหมาะแกการทำสวนผลไมและทำการเกษตรอ่ืนๆ และฝงตะวันออก 

  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

ขายการคมนาคมครบวงจรที่สามารถเชื่อมโยงปริมณฑลและภูมิภาค (รถไฟฟาสายสีมวง บางซื่อ- บางใหญ) ทำให

เปนแหลงท่ีอยูอาศัยเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร

  สภาพสังคม
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        ความโดดเดนของจังหวัดนนทบุรี ที่มีแมนํ้าเจาพระยาไหลผาน แบงพื้นที่จังหวัดออกเปนสองฝง มี

ลำคลองมากมาย มีวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนซึ่งหลากหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่อาศัยอยูรวมกัน ของจังหวัด

นนทบุรี และเปนเมืองท่ีมีความเปนมาทางประวัติศาสตรสืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย รวมทั้งยังรักษา เอกลักษณ

การเปนเมืองเกษตรกรรมควบคูกับความเจริญทางดานอุตสาหกรรมบริการ และการเปนศูนยแสดงสินคา และศูนย

ประชุมสมัยใหม แหลงทองเท่ียวของจังหวัดนนทบุรี โดยสวนใหญจะเปนแหลงทองเที่ยวประเภทวัด และ โบราณ

สถาน รวมถึงแหลงทองเที่ยวเขิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะวิถีชีวิต 2 ฝงคลอง และริมแมน้ำเจาพระยา 

อาทิ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดชมภูเวก อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดปรมัยยิกาวาส คลองออมนนท ฯลฯ สำหรับ

แหลงทองเที่ยวที่เปนท่ีรูจักมากท่ีสุด คือ "เกาะเกร็ด" สัญลักษณประจำจังหวัด (ตราประจำจังหวัดนนทบุรี) รูปหมอ

น้ำลายวิจิตร หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปนดินเผา ซึ่งยึดถือเปนอาชีพอิสระ และมีชื่อเสียงมาชา

นาน นิยมทำกันที่เกาะเกร็ด

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 0 627 0 627

ปวช.2 0 624 0 624

ปวช.3 0 502 0 502

รวม ปวช. 0 1753 0 1753

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 289 289

ปวส.2 0 196 196

รวม ปวส. 0 485 485

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 708 414 58.47
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ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวส.2 249 184 73.90

รวม 957 598 62.49

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 674 359 53.26

ปวส.2 249 184 73.90

รวม 923 543 58.83

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
13 2 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 68 67 68

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 0 0 0

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 0 0 0

เจาหนาที่ 115 - -

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
0 - -

รวม ครู 68 67 68

รวมทั้งสิ้น 196 67 68

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

รวมทั้งส้ิน 2 1 3

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 0

อาคารอื่น ๆ 1

รวมทั้งสิ้น 5

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 61314552.34

งบดำเนินงาน 16924199.61

งบลงทุน 3232506.43

งบเงินอุดหนุน 27521425.69
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ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบรายจายอื่น 12302056.99

รวมทั้งสิ้น 121294741.06

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)บริหารการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน สอศ. สมศ. หลักธรรมาภิบาล และกรอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

5)สรางความตระหนักใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 

  เปาประสงค

  1)เปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปที่ 3 ไดมีโอกาสศึกษาตอ 

2)สรางงานสูทองถิ่น 

3)พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเยาวชนสูภาคธุรกิจ และสรางผูเรียนสูการเปนเจาของธุรกิจ 

4)สรางองคความรูดานธุรกิจ แบบครบวงจรใหแกผูเรียน 

5)สนับสนุนเยาวชน ใหมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและมีงานทำ 

  ยุทธศาสตร



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

www.vesar.org/#/print_sar/2018/0516 16/150

  ยุทธศาสตรท่ี 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สรางความยั่งยืนดวยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางระบบการบริหารจัดการองคกรมุงสูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารผลลัพธดานการเงินและการตลาดอยางมืออาชีพ 

  กลยุทธ

  ยุทธศาสตรท่ี 1 :  สรรหา รักษา และพัฒนาผูเรียนตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

1.1 )  สรรหาและรักษาผูเรียนใหเพียงพอและทันตอความตองการของสถานประกอบการ 

1.2)  ผูเรียนมีความพรอมทำงาน มีคุณภาพตามความตองการของสถานประกอบการ และ 

1.3)  ผูมีสวนไดสวนเสียหลักพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สรางความยั่งยืนดวยนวัตกรรม 

2.1)  สรางภาพลักษณการเปนผูนำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ 

2.2) ผลิตงานวิจัย และผลงานวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  

2.3) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการภายในสูองคกรคุณภาพและนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางระบบการบริหารจัดการองคกรมุงสูความเปนเลิศ 

3.1) พัฒนาระบบบริหารองคกรตามแนวทางบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรและผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพสถานศึกษา เชน  สอศ.  สมศ.  

3.2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

3.3) พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดานนวัตกรรม และการจัดการเรียนการสอน 

3.4) เสริมสรางความผูกพัน และความสุขของบุคลากร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารผลลัพธดานการเงินและการตลาดอยางมืออาชีพ 

4.1) สรางรายไดจากหลักสูตรและบริการ 

4.2) บริหารรายได และผลตอบแทนดานการจัดการเรียนการสอน 

4.3) บริหารทรัพยสินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดยรายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษานิติบุคคลผูมีคุณูปการตอการศึกษาของชาติ
รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ชนะเลิศ ชาติ
กรมสวัสดิการและคุม

ครองแรงงาน

สถานประกอบการรักส่ิงแวดลอม ชนะเลิศ จังหวัด
องคการบริหารสวน

จังหวัดนนทบุรี

สิ่งแวดศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส ชนะเลิศ จังหวัด
องคการบริหารสวน

จังหวัดนนทบุรี

Green Product Gold AWARD สรางสรรคผลิตภัณฑเพ่ือสิ่ง

แวดลอม
ชนะเลิศ จังหวัด จังหวัดนนทบุรี

เสมาคุณูปการ
รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

คณะอนุกรรมการบริการราชการเชิงยุทธศาสตร
รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

ศึกษาธิการจังหวัด

นนทบุรี

"ตนธรรม" บุคคลผูมีคุณธรรมตนแบบแหงป สาขาผูทำคุณประโยชน

ตอสังคมและเทศชาติ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ มูลนิธิจิตตโสภณภาวนา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ผลงานมันมวงกรอบ
ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานปล๊ักรีโมทคอนโทรล
ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สถานประกอบการรักษสิ่งแวดลอม
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานเทศบาลนนทบุรี

สิ่งแวดลอมศึกษาตามโครงการคลองสวย

น้ำใส

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีและสมาคมผู

ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

Green Product Gold Award
ชนะ

เลิศ
จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี

สถานศึกษาปลอดภัย เกียรติบัตรดีเดน

ตอเน่ืองปท่ี 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

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวหนูแพว วัชโศก 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนการ

สอนรายวิชาธุรกิจคาปลีก 2 เรื่องพฤติกรรมของลูกคา สำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 โดยใชเทคนิคหนัง

สั้น บทบาทสมมติ วิทยาลัย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวชนิสรา หิรัญวัฒนาโภคิน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะเทคนิคการนำ

เสนอขายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1/4 ใน

รายวิชาธุรกิจคาปลีก 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559

โดยใชชุดแบบฝกทักษะเทค

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางวิรากานต ชูเจริญรัตน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรูรายวิชา

การเปนผูประกอบการ เรื่องแผนธุรกิจของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ LAM

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายชาญวิทย พันภักดี 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การแกปญหาทางการเรียนใน

รายวิชาความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเรื่องมาตราฐานอาชีพประเภท

อาชีพพนักงานรานสะดวกซื้อโดยชุดการสอนดวยเทคนิคการจัดการ

ความรูของนักเรียนระดับชั้นป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวปยมาภรณ เหมืองทอง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 เรื่องภาษีมูลคาเพ่ิม โดย

ใชระบบ E-Learning ชวยสอน สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 สา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวษมากร ประดับการ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

วิชาการบัญชีเบื้องตน 2 เรื่องการบันทึกบัญชีซื้อขายสินคา(ภาษา

มูลคาเพ่ิม) ดวยเทคนิคการสอน PTD Integration สรางละครสั้น

เรื่อง การบันทึกบัญชีซื

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปยรัตน จันทรเรือง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร รหัสวิชา 2404-2129 โดยใช

เทคนิคการเรียนการสอน LI P-D รวมกับการฝกทำงานในสถาน

ประกอบการ เพื่อสรางสื่อมัลติมีเดี

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายนพพล เสียงกอง 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใชสื่อวีดีโอชวยสอน "ชุดละครลัดฝน" รายวิชา

ธุรกิจคาปลีก 3 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ท่ี 2/15 สาขาธุรกิ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวอภิรดี สังขพันธุ 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการเปนผูประกอบการโดยการใชเพ่ือนสอนพ่ือนข

องนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2/8 สาขาวิชา

ธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทค

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวเบญจมาภรณ จันทร 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลวิธีการสอน

ดวยสื่อออรัสมากับวิธีสอนดวยสื่อคอมพิวเตอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิว

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพัสตราภรณ พรมโสภา 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน โดยใชเทคนิคการสอนแบบ Process ควบคูกับเว็บไซตของ

การเรียนพิมพดีดไทยเบื้องตน เรื่องการคำนวณคำสุทธิ ที่มีผล

สัมฤทธิ์ตอนักเรียนระดับประ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวศิโรรัตน สังขสุข 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน

โดยใชสื่อการสอน e-Book วิชาธุรกิจคาปลีก 1 สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสุภาทิพย สุขนิตย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาธุรกิจคาปลีก 1 โดยการใชการตูน เรื่องการแบงกลุม

ประเภทรานคาปลีก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ท่ี 1 สาขาธุรกิจคา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายสุพจน วิจิตรเวชการ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ดวยการ

สอนแบบการเรียนรูเปนรายบุคคล ดวยเทคนิคกระบวนการกลุม

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกาญจนา ทองคำแพว 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชา คณิตศาสตรพานิชยกรรม เรื่องดอกเบ้ียโดยใชรูปแบบการ

สอน STAD และแบบฝกทักษะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่

2 สาขาธุรกิจคาปลีก ว

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวเพ็ญนภา แสงฉาย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิชาพิมพดีดไทยเบื้องตน เรื่องการพัฒนาทักษะความเร็ว และ

ความแมนยำ ดวยโปรแกรมพิมพดีดดวยคอมพิวเตอร สำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัต

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวสุวิมล มธุรส 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะดานการ

พิมพดีด วิชาพิมพดีดภาษาไทย ดวยโปรแกรม Reviva Type

สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาธุรกิจ

คาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายเดชคฤทธิ์ สุขวัฒนโชติ 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบน

เครือขายอินเตอรเน็ตของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

วัฒน เรื่อง การตรวจซอมเตารีดไฟฟาในรายวิชางามซอมเครื่องใช

ไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวบุญสง ศรีอนุตร 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การสรางและหา

ประสิทธิภาพของชุดฝกระบบแจงเตือนไฟไหมในอาคาร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายหิรัณย ศุภวนนิมิต 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกงานไฟฟา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานไฟฟา

กำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายภาณุพงศ ประจงการ 

ระดับดี ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพของ

ชุดฝกการจำลองใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟาในงานควบคุม

เครื่องกลไฟฟา สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

ปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายอภิสิทธ์ิ สุมาลี 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเรื่องหลอดไฟฟา วิชาการสองสวางโดยใชชุดสาธิตการใหแสง

ของหลอดไฟฟา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกไฟฟากำลัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายรวี วองวิทยา 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การหาประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของชุดฝกการอานแบบและตอวงจรไฟฟาเสมือนจริง

ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานไฟฟากำลัง วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายธีรทัศน สมสงวน 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางชุดฝกการอานเกจ

วัดแรงดัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายสายชล ประสพสุข 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง ชุดสื่อการสอนแผงจายไฟ

ระบบไฟฟา 1 และ 3 เฟส หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายกันตภณ ฉันททอง 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง ชุดฝกการอานเวอรเนียรคาลิ

ปเปอร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป

ท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปณยตา หม่ืนศรี 

ระดับดีเยี่ยม ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานในสำนักงาน โดยใช

เทคนิคการสอน EBRAA ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยี

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวภรณพิชชา ธรรมมา 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่องทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในงานอาชีพในรายวิชาวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิต รหัสวิชา 2000-1301 ระดับชั้นประกาศ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสุกัญญา พนาสุวรรณรัตน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่องโรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงานระหวางการ

สอนโดยใชกลุมความรวมมือดวยเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT และ

ระบบแบบ STAD ของนักเรีย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายเมธัส บัวชุม 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมโดยใชวิธีเรียนแบบ

จ๊ิกซอวของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2/8

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณรงคเดช ศรีอนุตร 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขา

ธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวณพัฐธิกา อริยะอนันตเดช 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะความคิด

โดยใชผลการใชกิจกรรมโครงงานในการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

พัฒนาทักษะความคิดของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

ปที่ 1 สาขางานธุรกิจคาปลีก ปก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายวิรุฬห ทำทอง 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดยใชรูปแบบ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือและ เนนประสบการณกับวิธีการสอน

แบบปกติของนักเรียนสาขาง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวภาณุมาศ พันธุวงศ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถ

ดานการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ CIRC

กับการสอนแบบตามคูมือครู ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสมเพลิน ชนะพจน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษา

อังกฤษโดยใชบทบาทสมมุติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขางานธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญา

ภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายพัฒนชัย ชัยชนะ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษการขายโดยใชรูปแบบการสอนแบบ

Communicative Language Teaching ของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวจิราวดี ทองประศรี 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถการ

พูดภาษาอังกฤษในการนำเสนอโดยใชรูปบบการสอน 2P&1A ของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาธุรกิจคา

ปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาววิกาณดา ศรีกระสัง 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสื่อเสริมทักษะ

การเรียนรูทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบดวย

การตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1/8

สาขาธุรกิจคาปลีก วิทยาล

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศรัณภัสร ศรีสะเทือน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานออก

เสียงภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1/15 สาขาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวสุภาวดี ดวงหมุน 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถการ

อานภาษาจีนเรื่อง คำศัพทพินอินโดยใชเทคนิคการจำดวยเกมสครอ

สเวิรด ของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7

วิทยาลัยเทคโนโลย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวเจนจิรา เวชปาน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาสื่อสาร

ภาษาจีน โดยใชรูปแบบการสอน LCA MODEL ของนักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายเริงชัย พะวุฒ 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องตน2ดวยสื่อวีดิทัศนเรื่องการปรับปรุง

บัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่2 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปานฝน ถนอมนาม 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาทักษะการสนทนา

ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 โดยใชสื่อวีดิทัศน เรื่อง

Basic English Conversation @the Convenience Store ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบั

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวสุขญา บุญพิพัฒน 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาาน เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพของผู

เรียน รายวิชาการขายเบื้องตน1 ดวยวีดิทัศน เรื่อง บุคลิกภาพของ

นักขายมืออาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายศิริวัฒน สิมาวัน 

ระดับดี ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานเรื่องการวัดแนวโนมเขาสูสวน

กลาง โดยใชสื่อการสอนโปรแกรม Prezi สำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวณภาภัช กลิ่นเกษร 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการขายเบ้ืองตน

2 เรื่องเทคนิคการขาย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่1 สาขางานธุรกิจค

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวทัศนีย ผิวขาว 

ระดับผาน ประเภทสื่อช้ินงาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเรื่องการยศาสตร รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสวิชา 2001-1004 ดวยสื่อการสอนโปรแกรม Prezi ของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวสริญญา เดนสุมิตร 

ระดับดีมาก ประเภทสื่ิชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book) หลัก

การออกเสียงภาษาอังกฤษ และพ้ืนฐานไวยากรณสำหรับผูเริ่มตน

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาช

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางณัฐฐา ใจสงเคราะห 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะดานการ

เขียนโดยใชส่ือวิดีทัศนประกอบการสอนเรื่อง ภาษาไทยนารูกับคำ

งายท่ีมักเขียนผิดในรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัส (2000-1101)

ของนักเรียนระดับประกา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวศิริพร ประสานทรัพย 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน ดวยวีดิทัศน เรื่อง

อุปสงค-อุปทาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกุลธิดา มีสัตย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning : PBL) ในวิชาการ

บริการลูกคา หนวยเรียนที่ ๖ เรื่องการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปท่ี

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวหนูแพว วัชโศก 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู รายวิ

ชาหลักเศรฐศาสตร เรื่องความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร โดยใช

เทคนิคการคิดสรางสรรคเลาเรื่องจากภาพเคลื่อนไหว สำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบั

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวชนิสรา หิรัญวัฒนาโภคิน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑/๒ ใน

รายวิชาความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ ประจำ ภาคเรียนที่

๑/๒๕๖๐วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางวิรากานต ชูเจริญรัตน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน

โดยใชเทคนิคการสอนแบบโตวาที ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒ สาขา

รางวัล

อื่น 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

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอริญชยา ทองประไพ 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรูเรื่อง

กระบวนการขาย ๗ ขั้นตอน รายวิชาการขายเบ้ืองตน ๒ โดยใช

เทคนิคหนังสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ สาขางาน

ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางกาญดา ซายอิ่ม 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิชาการขายเบื้องตน ๒ เรื่องการนำเสนอและการสาธิตการ

ขายสินคาโดยใชสื่อการสอนสื่อประสมดวยคอมพิวเตอร ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิช

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสะวีรา อัลภาชน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาการเปนผูประกอบการโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรผาน

เว็บไซต ดวยโปรแกรม Google Sites ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒ ห

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวทิพวัลย กาญจนนิมมาน 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ในรายวิชาเศรษฐศาสตร

เบื้องตน โดยใชเทคนิคการสอนแบบโตวาที ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒ ส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวปยมาภรณ เหมืองทอง 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน ๒ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใชปญหาเปนฐาน (PBL) บนเครือขายสังคมออนไลน สำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิช

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวษมากร ประดับการ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องการวิเคราะหรายการคา ในรายวิชาการบัญชีเบื้องตน๑

โดยใชวิธีสอนสถานการณจำลอง (Simulation) ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวปยรัตน จันทรเรือง 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๓ ศูนยการ

เรียนปญญาภิวัฒน ซี.พี. คาปลีก และการตลาดลาดหลุมแกว

รายวิชาการบรรจุภัณฑอาหา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาววีรานุช พันธุนะ 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน

โดยใช Web Search Engine วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือ

งานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ สา

ขาแมคคาทรอนิกส วิทยาลั

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวพัสตราภรณ พรมโสภา 

ระดับดีผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสื่อแอนนิเมชั่น

ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft power point เรื่องแปนพิมพ

ในรายวิชาพิมพดีดไทยเบื้องตน สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวเบญจมาภรณ จันทร 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ๕ ขั้นตอน (QSCCS) ใน

รายวิชาการใชโปรแกรมสำนัก งานขั้นสูง ของนักเรียนระดับ

ประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุพจน วิจิตรเวชการ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาการใชโปรแกรมสำนักงานขั้นสูงระหวางการ

เรียนการสอนแบบครูเปนศูนยกลางกับการเรียนการสอนดวยเทคนิค

กระบวนการกลุมแบบเพื่อนเปน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวกาญจนา ทองคำแพว 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะเรื่องสถิติ สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปท่ี ๒ สาขางานธุรกิจคาปลีก วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวเพ็ญนภา แสงฉาย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ

จัดการเรียนการสอนโดยใชเกมสพิมดีดเปนสื่อเสริมกับการจัดการ

เรียนการสอนแบบปกติ วิชาพิมพดีดไทยเบ้ืองตน สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสุวิมล มธุรส 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การแกไขทักษะวิชาพิมพดีด

ไทย ดวยชุดการสอนพิมพดีดคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปท่ี ๑ สาขาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ

วิทยาลัยเทคโนโลยี

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

สมโอ พิมศร 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนโดยใชแบบ

ฝกเสริมทักษะ เรื่องตรีโกณมิติ วิชาคณิตศาสตร สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ สาขาแมคคาทรอนิกส ศูนย

การเรียนปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเดชคฤทธิ์ สุขวัฒนโชติ 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบน

เครือขายอินเตอรเน็ตของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

เรื่องการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม ในรายวิชาวงจรไฟฟากระแสตรง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวบุญสง ศรีอนุตร 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง ชุดฝกทักษะการวัดและอานคา

ทางไฟฟา รหัส ๒๑๐๔-๒๐๐๔ วิชาเครื่องวัดไฟฟา ระดับชั้น

ปวช.๑ สาขางานไฟฟากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายหิรัณย ศุภวนนิมิต 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกทักษะการตอวงจรและควบคุมไฟฟาในอาคารของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายภาณุพงศ ประจงการ 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกการโปรแกรมและควบคุมระบบไฟฟาอัตโนมัติสำหรับ

นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ ๓

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายอภิสิทธ์ิ สุมาลี 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องวงจรไฟฟาเครื่องทำความเย็น วิชาเครื่องทำความเย็นโดย

ใชชุดฝกการตอระบบไฟฟาตูน้ำเย็น

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายธีรทัศน สมสงวน 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางชุดฝกการคำนวณหา

อัตราทดและหาความเร็วรอบของการสงกำลังดวยสายพานของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายสายชล ประสพสุข 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกเครื่องปรับอากาศภายในบานและการพานิชยขนาดเล็ก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกันตภณ ฉันททอง 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การสรางชุดสื่อการสอนวิธีการ

ใชงานดอกตาบเกลียวและการใชงานดอกสวานของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒ สาขางานไฟฟากำลัง วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวปณยตา หม่ืนศรี 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชเทคนิคการสอน DR-TA รวม

กับโปรแกรม Kahoot สำหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ ๑ วิทยาลัย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวภรณพิชชา ธรรมมา 

ระดับดี ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการ

เรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ใน

รายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจและบริการ รหัส ๓๐๐๐-๑๓๐๕

ระดับ ปวส.๑ สาขาธุรกิจคาป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสุกัญญา พนาสุวรรณรัตน 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง นวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนา

ดานทักษะการคิดเรื่องมลพิษโดยใชรูปแบบการสอน TIM ระดับชั้น

ปวช.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายเมธัส บัวชุม 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทยโดยใชแบบฝกของ

นักเรียนในระดับชั้นปวช.๒/๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายภัทรพล พ่ึงอาศัย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมทางเพศ

ของนักเรียนระดับชั้นปวช.๑/๑๖ สาขาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ

ปการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิรุฬห ทำทอง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถใน

การแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยใช

เทคนิคการสอนแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวณพัฐธิกา อริยะอนันตเดช 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพเร่ืองกระบวนการสื่อสารโดยใช

เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมและวิธีการสอนแบบปกติ

ของนักเรียนสาขางานธุรก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวภาณุมาศ พันธุวงศ 

ระดับดีผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง ความสัมพันธระหวางแรง

จูงใจในการอาน ความสามารถในการอานเพ่ือเขาใจและความ

สามารถในการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ ๑ วิทยาลัยเทคโน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายฉัตรชัย เน่ืองพิมพ 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเจตคติ

ดานพฤติกรรมภายในของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ท่ี ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนที่มีตอวิชาประวัติศาสตรดวย

วิธีการจัดการเร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวนฤมล บุญสง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรูแบบโครงงานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนกฤต โพธิ์แจง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การใชแผนที่ความคิดเพ่ือ

เสริมสรางทักษะการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

เรื่องปญหาสิ่งแวดลอม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายธนกฤต โพธิ์แจง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน CAI เรื่องการคำนวณคาไฟฟา รายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัส ๓๐๐๐-๑๓๐๕ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายธนกฤต โพธิ์แจง 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน CAI เรื่องการคำนวณคาไฟฟา รายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัส ๓๐๐๐-๑๓๐๕ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวธิติมา นามปวน 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน CAI เรื่องการคำนวณคาไฟฟา รายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัส ๓๐๐๐-๑๓๐๕ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ ธนกฤต โพธิ์แจง

นายสถาพร ยิ้มประเสริฐ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ดวยชุดกิจกรรมเสริมสรางกำลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกายของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ สาขางานธุรกิจคา

ปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวดวงหทัย เรืองนนท 

ระดับดี ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การพัฒนาความสามารถดาน

การพูดโดยใชการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ ในรายวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี ๑ วิทยาลั

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสุภาวดี ดวงหมุน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสื่อสารภาษาจีนโดยใชสื่อยูทูปและส่ือบัตรคำรูปแบบประโยคที่

ใชในรานสะดวกซ้ือของนักเรียน ในระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓/๑๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวเจนจิรา เวชปาน 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อคอมพิวเตอร เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอน

ออนไลน ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒ สำหรับนักเรียน

ปวช. ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายสมเพลิน ชนะพจน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟงภาษา

อังกฤษโดยใชหนังสือเสียงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ ๑/๗สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายพัฒนชัย ชัยชนะ 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ

Dyned ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวจิราวดี ทองประศรี 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการ

พูดสนทนาภาษาอังกฤษโดยใชสื่อผสม ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาววิกาณดา ศรีกระสัง 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟง-พูด ๒ ดวยโปรแกรม "Hello

English" บนโทรศัพท เคลื่อนท่ีสำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.๓ สา

ขาแมคคาทรอนิกส ศูนยก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวศรัณภัสร ศรีสะเทือน 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

อานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะแปนพิมพภาษาชวยสอน

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๒/๙ สาขาธุรกิจคา

ปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยี

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวนภาพร พุตกรณ 

ระดับดีมาก ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมการอานภาษาจีนเรื่องการบอกราคาสินคารายวิชาภาษาจีน

เพื่อการส่ือสาร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ป

ท่ี ๒ วิทยาลัยเทค

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายเริงชัย พะวุฒ 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนเรื่อง

รายงานทางการเงิน รายวิชาการบัญชีเบ้ืองตน๑ สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยี ปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปานฝน ถนอมนาม 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานและ

การเขียนคำภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาภาษา อังกฤษในชีวิตจริง ๒

โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ท่ี ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสุขญา บุญพิพัฒน 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนเรื่อง

สวนประสมการตลาด รายวิชาการขายเบ้ืองตน ๑ สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยี ปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นายศิริวัฒน สิมาวัน 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้น เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เรื่องการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง

โดยใชรูปแบบการสอน ADDIE ผานโปรแกรม Kahoot สำหรับ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวณภาภัช กลิ่นเกษร 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ในรายวิชาธุรกิจคาปลีก๑ ดวยเอกสารประกอบการเตรียม

ความพรอมกอนการฝกอาชีพที่สถานประกอบการราน Seven

Eleven ของนักเรียนระดับประกาศนียบั

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวสริญญา เดนสุมิตร 

ระดับดีมาก ประเภทสื่อชิ้นงาน เรื่อง การพัฒนาวิดีโอสื่อการเรียนรู

เชิงบันเทิง(Edutainment) เรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับ

การขายสินคาในรานสะดวกซ้ือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปที่ ๒/๓ วิทยาลั

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางณัฐฐา ใจสงเคราะห 

ระดับผาน ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนเรื่อง

การเขียนสะกดคำ รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน (๒๐๐๐-๑๑๐๑)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิ

วัฒน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ

นางสาวกุลธิดา มีสัตย 

ระดับดี ประเภทวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การใชการเสริมแรงบวก เพ่ือ

พัฒนาพฤติกรรมดานความมีวินัยและความรับผิดชอบในชั่วโมง

Homeroom สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่

1/2 สาขางานธุรกิจคาปลีกร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเดชาพล จีนจันทร 

เครื่องประคบคอมเพรสเซอรเครื่องปรับ

อากาศประหยัดเวลา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายธรรศ พัวประเสริฐ 

เครื่องประคบคอมเพรสเซอรเครื่องปรับ

อากาศประหยัดเวลา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายอนิรุจ บุญนอย 

เครื่องประคบคอมเพรสเซอรเครื่องปรับ

อากาศประหยัดเวลา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายประสพชัย แจงบาน 

เครื่องมือถอดใบพัดมอเตอรคอยลรอน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสหัสวรรษ วังทอง 

เครื่องมือถอดใบพัดมอเตอรคอยลรอน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายนพกฤษฏ์ิ อภิโชติสหรัศมี 

เครื่องมือถอดใบพัดมอเตอรคอยลรอน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายเดชาวัต จีนจันทร 

เครื่องพันขดลวดนับรอบดวยระบบ

ดิจิตอล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายนพกร คุมอยู 

เครื่องพันขดลวดนับรอบดวยระบบ

ดิจิตอล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายสุวัฒน จันทรใบเล็ก 

เครื่องพันขดลวดนับรอบดวยระบบ

ดิจิตอล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายพลวัฒน ปานจุยพะเนาว 

เครื่องมือวัดกระแสและสตารท

คอมเพรสเซอรตูแชไอศกรีม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายบุริมภัทร เทินสระเกษ 

เครื่องมือวัดกระแสและสตารท

คอมเพรสเซอรตูแชไอศกรีม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นางสาวปรางควรัตน ซุนสั้น 

เครื่องมือวัดกระแสและสตารท

คอมเพรสเซอรตูแชไอศกรีม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายศุภานุ ใจกลา 

เครื่องแมกเนติกสำรอง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปภาวินท ศิริบุญลือ 

เครื่องแมกเนติกสำรอง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายพลภัทร เรืองประชุม 

เครื่องแมกเนติกสำรอง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายนนทพัทธ สำราญใจ 

เครื่องรับสงมอเตอรคอยลเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายวรัช วีระพรรณ 

พิมพดีดอังกฤษคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอัสสรานนท สินธรมย 

เครื่องรับสงมอเตอรคอยลเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายวีรชัย แกวกระบิล 

เครื่องรับสงมอเตอรคอยลเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายวาที นามวิชัย 

ปลั๊กรีโมทคอนโทรล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายชนะชล นานาวรรณการ 

พิมพดีอังกฤษคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายภัทรพล เล็กรักชาติ 

ทักษะการใชโปรแกรมสำนักงาน (MS-

Office 2013)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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นางสาวชมพูนุช จุลเจิม 

ทักษะการใชโปรแกรมสำนักงาน (MS-

Office 2013)

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายนาเคนทร พิพรพงษ 

ปลั๊กรีโมทคอนโทรล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายกิตติภพ วิมูลคะ 

การใชโปรแกรม Adobe Photoshop

CS6

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายพลวัต มารัตนไพโรจน 

ปลั๊กรีโมทคอนโทรล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายพิเชษฐ ชัยสมบูรณพันธ 

เครื่องตรวจและสอบเทียบ

Temperature แบบพกพา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายวงศกร จันทิม 

เครื่องตรวจและสอบเทียบ

Temperature แบบพกพา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายธนกฤต ดิษฐบรรจง 

เครื่องไลสิ่งอุดตันในทอตูทำความเย็นชนิด

open type

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายวุฒิพร สุวรรณศรี 

เครื่องไลสิ่งอุดตันในทอตูทำความเย็นชนิด

open type

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายภาณุวัฒน ชาติคะนา 

เครื่องไลสิ่งอุดตันในทอตูทำความเย็นชนิด

open type

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี



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

www.vesar.org/#/print_sar/2018/0516 46/150

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายราชิต ธนะศรี 

เครื่องออกกำลังกาย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายวิศรุต ลามอ 

เครื่องออกกำลังกาย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายธนวัฒน ทองไพบูลย 

เครื่องออกกำลังกาย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายพงศธร ดีศักดิ์ 

ชุดเชื่อมแกสเคลื่อนที่

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นางสาวบุศราคัมภ ใจสวาง 

ชุดเชื่อมแกสเคลื่อนที่

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายศิรชัช เรืองฤทธ์ิ 

บันไดขนสง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายยศธร พันเทศ 

บันไดขนสง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายนิตินันท แยมมนัส 

บันไดขนสง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายวัฒนา แกวโต 

ระบบแจงเตือนตูแชไอศกรีม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเกียรติศักดิ์ จันทรเพชร 

ระบบแจงเตือนตูแชไอศกรีม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายภัทราเวท บัวเทศ 

ระบบแจงเตือนตูแชไอศกรีม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายนันทวัฒน เอียนรัมย 

อุปกรณทำความสะอาดคอยลรอนตูแช

ขาวกลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายประสิทธ์ิ เพ็ชรนิล 

อุปกรณทำความสะอาดคอยลรอนตูแช

ขาวกลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายพงศกร โหมดออน 

อุปกรณทำความสะอาดคอยลรอนตูแช

ขาวกลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายวุฒิพร สุวรรณศรี 

แขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งท่ี 27

สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟาภายในอาคาร

ชนะ

เลิศ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 4 ราชบุรี

นายวัฒนา แกวโต 

แขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งท่ี 27

สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 4 ราชบุรี

นายคมสัณห สุภาแสน 

แขงขันทักษะดิจิตอล

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐดนัย รอดชยันต 

แขงขันทักษะอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวธนวรรณ ทายตะคุ 

แขงขันทักษะเครื่องมือวัดไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายธนากรณ ดอกกะฐิน 

แขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาภายใน

อาคาร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายธีรดนัย วงศถิระศักดิ์ 

แขงขันทักษะออกแบบและเขียนแบบ

เทคนิคเบื้องตนดวยคอมพิวเตอร(Auto

cad)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายสันติภาพ วงษสุวรรณ 

แขงขันทักษะงานฝกฝมือ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายพลภัทร เรืองประชุม 

แขงขันทักษะเครื่องทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเบญจพร คำชุม, นางสาวปลิตา

แซโล, นางสาววิจิตตรา บูรณะเสรี 

Marketing Challenge (วิชาเทคนิคการ

เสนอขายสินคาและบริการ)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายภัทราเวท บัวเทศ 

แขงขันทักษะงานนิวเมติกสและไฮดรอลิ

กสเบื้องตน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายธิติพงศ ศักดิ์ดำรงพัฒน, นายนราธร

ทรัพยทองถม 

การแขงขันประเภททักษะธุรกิจคาปลีก

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศศิฏวรรณุ พันธุสุภา, นายภูภา

กรณ แสงหิรัญ, นายธัญพิสิษฐ อินทรนอก

การแขงขันประเภทเขียนแผนธุรกิจ

(ปวส.)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวาที นามวิชัย 

ปลั๊กรีโมทคอนโทรล

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

นายนาเคนทร พิพรพงษ 

ปลั๊กรีโมทคอนโทรล

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

นายพลวัต มารัตนไพโรจน 

ปลั๊กรีโมทคอนโทรล

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

นายเดชาสิทธ์ิ มุนินทรวัฒนา นายศุภวิชญ

ตรีโพช นายสราวุธ ใจซื่อ 

BRUSH

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวกนกพิชญ รัตนภักดี นางสาวจิรา

กานต พรมเภา นายกนตธีร หารทอ 

SQUARE ติดสื่อ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวชนิกานต สุขสุเมฆ นางสาวเบญจ

วรร วิริยะขจรเกียรติ นางสาวสุรีรัตน บุญ

ไพโรจน 

Easy Qr Code

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายศราวุฒิ ชูกร นายศักดิ์ดา สีฤทธิ์ นาย

อิทธิพล วงษชารี 

ชั้นจัดเรียงขาวกลอง Ezygo

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายมกรเทพ ชูกร นายสิทธิกร ธาระเสพ

นายโสทร โนราช 

เปเปอรแซนวิช

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศิริพงษ ลิขิตธรรมกุล นางสาวจารุพร

ตรีรัตนมโนรมณ นางสาววันวิสา สังขทอง

Vault of Sausage

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวปทมวรรณ เปรมปริก นางสาวศิริ

รัตน นวลดี นางสาวสรอยสุดา สังขขำ 

วงลอมหัศจรรย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายบุญทวี สังกาเกตุ นางสาวอติกานต

จงจิตร นางสาวสุภาวดี เพ่ิมฉลาด 

พริกแกงเผ็ด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปวเรศ จิตรสวาง นายคณิศร สงางาม

นายอติเทพ ชุบทอง 

ซุปเปอรถุงเก็บความเย็น

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวทัศมาวรรณ แจมสมัย นางสาว

อนงคประภา ดวงมณี นางสาวภัทรวดี

จิตตสามารถ 

รางเลื่อนน้ำหอมอัจฉริยะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาววรวรรณ วงษกอนทอง นางสาวสุ

ภัสสรา พูลสมบัติ นางสาววาสนา บุญศรี

รอด 

ตะแกรงลอเลื่อนลดเวลา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวนัฐฐาพร โฉมงาม นางสาวยุวริ

นทร รัฎาพุทธิพัฒน นางสาววาสนา เฉย

เพ็ชร 

มันมวงกรอบ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนัฐฐาพร โฉมงาม นางสาวยุวริ

นทร รัชฎพุทธิพัฒน นางสาววาสนา เฉย

เพ็ชร 

มันมวงกรอบ (รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุน

ใหม)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

นางสาวสวิตา ดงพระกิจ นางสาวพีรดา

ธนสุนทรกิจ นายสุวิจักขณ แสวงกิจ 

อุปกรณกรีดลังอเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายศิรวรรษ ศรีใสทอง นายสรณสิริ หงษ

ทอง นายพันธกานต วัฒนวิทย 

กลองใสรม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายเทอดเกียรติ ครอบแกว นายอภิสิทธิ์

สนโคกสูง 

ชั้นวางของเจาระเบียบ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายณัฐพล นวลเขียว นางสาวบุษบา แนะ

กระโทก นางสาวปพัชรี ชัยยอด 

เครื่องกดซองกาแฟ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวชลดา อรรควิทยาคม นางสาวธิติ

มา สุกรเมือง นางสาวปวัณวลี เกียรติ

นาวาสวัสดิ์ 

ธัญพืชอัดแทง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายสรศักดิ์ ฉัตรเท นายสิทธิพล บรรจง

นายสิริเทพ จันฑุภา 

ปายสื่อ Promotion

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอนันดา วัชราภรณ นายอนุพงศ พรม

โลก นางสาวจิดาภา เขินแกว 

ไม 3ส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรโชติ พลสยม นายศราวิน บุญ

ประเสริฐ นายสรสิช เจริญสุข 

ถุงรองรับประเภทขาวกลอง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายอนันตทรัพย มวงสังข นางสาวจริยา

บุราญ นางสาวเบญจวรรณ แสวงสุข 

มองสะดวก ชอปสบาย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายนภัศ นาคมวง นายศรัณยู ศรีโกศล

นายสืบสาย บุญเกิด 

7 Preeboard

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวศศรักษ เพียงซาย นางสาวเพ็ญ

ชรัตน ไชยสาน 

All caf'e club

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวดาวัลย รนขาว นางสาวน้ำเพชร

ปนพิพัฒน นายวรเมธ ดอนมอญ 

The counter drink

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายธนธร ทิมวงศ นางสาววรินยุพา พ้ืน

มวง นางสาวสาวิตรี สีดา 

Food For Day

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวฐิติวรดา นิธุรัมย นางสาวนิภัสสร

หงษอราม นางสาวรัชราภรณ พูลทรัพย 

บารโคดแคตาล็อค

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายศรันย อุนบุญ นายอันดามัน วัชราภ

รณ นางสาวณัฐกานท แสงสวาง 

ยื่น สง ตรง ถูก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายสุทธิรักส ดวงจั่นเพ็ชร นางสาวชาลิสา

อนันตพงศ นางสาววรรณภัทร จันทนากร

บอกเตือนลดอุบัติเหตุ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนธรณ แพะขุนทด นายอัสนี รุจิสิน

นางสาวสุชานุช สมศักดิ์ 

เบอรเกอรขาวจี่

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายสาวเนตรนภิศ สายทอง นายอลงกรณ

ขันธศร นางสาวนิภาพรรณ ศรีนิล 

ปดไมสนิทฉันจะรอง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายอดิศร ชาวนา นายอุกฤษฎ ฤกษเลิศ

รบ นายสมชาย ทรรพวสุ 

ขนยายไมสะดุด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายวรพล วัฒนธรรม นายอภิวัฒน เฮ

งบุณยพันธ นายศิวพงษ บุญชื่น 

คิวอารโคดบอกสรรพคุณยา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายศักดิ์พัฒน ยังนอย นายสมประสงค

จันสืบ นายอดิศร เหยมสวรรณ 

ถาดขาว FIFO

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายศุภาดิษฐ แดงเจริญ นายอัศวิน ยิ้ม

เรือง นายอาทิตย ขาวแดง 

รถเข็นข้ึนลงบันได

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวจันทิมา อาษานอก นางสาวภัทร

าภรณ ศิริสุรักษ นายอภิมันต อินทรศิริ 

ตระกราพับได

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายศุภวรรษ มาตรสุริวงศ นายวรวุฒิ

วิเชียรครบุรี นายสุพจน ตูนก 

ท่ีพักสินคา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายธนาวุฒิ สีเพชรเหลือง นางสาววรัชยา

ผมพันธ นางสาวอภิษฎา จรูญรัตน 

คูมือสนทนาภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ



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

www.vesar.org/#/print_sar/2018/0516 54/150

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเกียรติพงศ โมลมุสิก นายภัทร พุดทิม

นางสาวณิชญา ยาเสน 

Celorie Blah Blah

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายสุรพงษ พันธชมพู นางสาวณัฐนันท

ผิวขำ นางสาวรุงฟา การมาเสม 

ขางในอุนจัง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายสราวุฒิ มีลาภ นางสาวกมลชนก

เจริญวิชรศักดิ์ นางสาวบงกช เชิดทอง 

Sliperry Prptecting Shoe

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายสันตหทัย จิรัญการุณธ นางสาววาศินี

เจริญแกว นางสาวอนติรา ปยะมล 

ไขขาวจัง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวกาญดารัตน ชาวบานเกาะ นาง

สาวชนิสรา อินทรสวัสดิ์ นางสาวสโรชิน

พรมโยธา 

ลังควาน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายณัชพล จันดาเรือง นายอนุรักษ ภู

ครองทุง นางสาวพิชชาพร บุญเลิศ 

ปนเปลี่ยน Plan O Gram

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายสุทธิราช สุขสมงาม นางสาวลัดดา

วัลย สาสังข นางสาวสุกัญญารัตน ทอง

เรืองวงศ 

มินิชัันวางสรางยอดขาย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายวิปศย นทีทอง นายปกรณเกียรติ

อนันตชัยสกุล นายวรรณศิริ สิงหเรือง 

ท่ีกั้นกันรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกฤษณะ รัตนธารี นางสาวเกวลี

พรอมสงพริ้ง นางสาวนิภาพร นามบาน 

ปายเตือนล๊ีนล่ืน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวมุฑิตา ขยันคิด นางสาวศุภรดา

ซังซ่ือมูล นางสาวญาตาวี สุขสวัสดิ์ 

หมวกสงเสริมการตลาด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวเบญจวรรณ จันทศรี นางสวนัฐนิ

ชา ออนชวง นางสาวทักษพร แจงดี 

กลองใสฝาลดเวลา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวศิริวรรณ โมกสุข นางสาวสมัชชา

จันทรจีน นางสาวสุพรรษา สอดเสน 

ขาวผัดกิมจิ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายพัทธนันท เขตตนนท นางสาวเกตนสิรี

หนูน้ำ นางสาวอิงคบุญ รักษาสระนอย 

ไมตักบอดักไขมัน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวนิภาภรณ เครือศรี นางสาวพัชรี

โพธิ์เศษ นางสาวมัณยาภา สุขสอาด 

ท่ีเล่ือนสะดวกใช

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายจิรศักดิ์ จันทรคำภา นายณัฐกานต คู

คิด นายทศพร วรรณารุณ 

บล็อกทะลุมิติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายธนาธิป ธงชัย นายธีรเมธ นวลจันทร

นายวสันต ผาลี 

ท่ีปองกันขอบยาง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายธีรภัทร คงถัน นางสาวจิรัชยา วรรณ

พนม นางสาวนิศารัตน รัชอินทร 

แผนติดอุณหภูมิ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจีรวัฒน บุญลือพันธ นางสาวพรรณิ

ภา จิรศุภสิริกุล นางสาวรัชนิฎา กะติกา 

กลองปองกันน้ำแข็งกระเด็น

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวเกษราภรณ อุปจักร นางสาวปนัน

ดา คุมโฉม 

ไขขาวหลอดสำเร็จรูป ข.ไข

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายณัฐพงษ ศรีหิรัญ นายกมลภพ จิตต

แจง นายพันแสง ลิมานะกุล 

ไมวายเช็ดขอบรอบราน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายเจษฎา ยิ้มจันทร นายมารุต กีโซะ

นายมาวิน ทองเถื่อน 

รถเข็นไตบันได

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายปริญญา ศิริทอง นายอาณกร สาสุข

นายพันกร เตียสุวรรณ 

ชั้นเก็บน้ำแสนสะดวกข้ึน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายกฤษณะ วากวาที นายธนกฤต ชมนม

ใจ นายวัชระ จันทา 

สเปรยกันลื่นแตงกลิ่น

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวทิชา ผิวทอง นางสาวนุสรา ขำ

ทอง นางสาวสุวิดา พันธุสวัสดิ์ 

เครื่องหุมแกว

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายเจษฎา ตั้งไว นายกชกร จันทคุป

ตาคม นางสาวศศิธร ซ่ือจริง 

ไมทำความสะอาด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายวสุพล ภาพน้ำ นางสาววรรัตน จำนง

ไทย นางสาวสิรินภา รุงเรือง 

เครื่องกั้นกันกระปองบุบ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวธรียา ตันภู นางสาวธัญญาพร คำ

เกิด นางสาวสุวิมล บุญเปยม 

ท่ีกั้นชั้นวางสินคา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวญานิศา คำพา นางสาวฐานิยา

สำนวน นางสาวปพิชญา คลองแคลว 

ตะแกรงกั้นขาวกลองขาว

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวปราถนา จุยไทย นางสาวอนัญญา

จันทรังษี นายกฤตวัฒน อุตตะมา 

นำเวลากลับมาใชใหม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นางสาวชมพูนุช กลุยยะ นายวิศิษฎ รุง

เรือง นางสาวสุนิตา สุพรรโรจน 

สื่ออินโฟกราฟฟกการใชงาน App 7-

Eleven สื่อออนไลน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายเจริญโชค ชาสอน นายเทพศิลป

แสวงดี 

ตาขายกั้นขอบ Shelf

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายทิณภาค พรพูน นายอาณัฐธีร ทรัพย

เสือ 

ปนสูบไขมันบอดัก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายปริญญา สุกวิลัย นางสาวแนน นาค

เพชร นางสาวประภาพร วิชัย 

เครื่องดันสินคาอัตโนมัติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปภัมภฯ

นายธนกฤต มากมี นายธนิตสรณ พรมนู

นางสาวสิริยาภรณ นิมา 

ปนโตเคลื่อนที่

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิมพนภา ลอยนอก นางสาวสุ

นิศา เสง่ียมงาม นายปยเศรษฐ จารุจุฑา

รัตน 

ขนมจีบปลา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายยศพนธ คนการ นายพีรวุฒิ บุญครอง

นายชลิต ทาคำ 

ไมผูเฒาอุนใจ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธนกฤต งอกศิลป นายชวนากร ตรี

ประดับ นางสาวภัทราพร เหรียญวิจิตร 

7-word Service App

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายชัชญา อนันตโสภณ นางสาวไพลิน

มะปูเลาะ 

Safty Voice

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวปรายฝน วงศาสนธิ์ นางสาวกร

กนก ดิลกสินสันติ นายนราธิป นามุลทัศน

7 MC.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวชมพูนุช กุลสุวรรณ นางสาว

เบญจวรรณ เกตุแยม นายธีรพงษ พิศมัย 

ตมเลือดหมู

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวฑริกา รอบรู นางสาวพิมชัด สุ

วรรณา นางสาวปยะนันท สำรวจวงค 

Mini Freeze

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกันตนพ ไชยสุข นางสาวณัฐกมลธ สุข

วิบูลย นางสาวปรียาพร มรุธพงษสาธร 

Stamp Collection

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววีรวรรณ แสงพราว นางสาวบวร

นันท ดาวเรือง 

Cheer Up Challenge

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวภัทรสุดา ชาวสวนเงิน นางสาว

นงลักษณ ปานประคอง นางสาวธิติยา แร

ทอง 

บูรตินออนไลน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธรรมศักดิ์ รอดแกว นางสาวมินตรา

เอ่ียมสะอาด นายธนะชัย เชิดชาญชัยศรี 

ตอนออนทานตะวัน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายชัยธัช แกวเปยม นางสาวเมทินี เนตร

พลตรี นางสาวสุธา ถนอมศิริ 

ไซเรนสปด

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวกวิสรา เปาอินทร นายพรพล สุข

สุมิตร นายพรหมพจน ชวงโชติ 

สัญญานเตือนกันแกวหมด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกิตติพัฒน หาญพุทธ นายธนชาติ

ทองคำดี นางสาวกัญญาลักษณ มีจันทร 

ขาวหมกไกธัญพืช

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวฉัตรแกว มหาธนธัชกุล นางสาว

เพียงดาว กาฬภักดี นายณฐพงศกนก

พรรณ นาคชาติ 

ถาดเติมสะดวก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวอรัญญา พิณพงษ นายจารุวิทย

เตโช นายบวรภัค สรอยมณี 

สื่อบอกสรรพคุณยา 2 ภาษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกิตติชาญ พรอมวงษ นายพีระศิลป

ไชยพลเฉลิมกุล นางสาวอัญชิษฐา ตันผัด 

สื่อเสริมบุญ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวณัฐชา เผดิมรอด นางสาวโยทกา

สมศรี นายฐากูร กุลนิติ 

ชั้นขนมปงปง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกิตติพศ บุญพบ นายพุฒิเมธ ผิวทวี

นายวัชราวุธ ปานปน 

อุปกรณ Font Vault

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายชนะชน มาลา นายเมธี ตั้นตระกูล

นางสาวกัลยาวดี บุญอุม 

ชุดเซ็ทกันเปอนเคาทเตอรดริ้ง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวภัควดี จีนใจบุญ นางสาวธัญญธร

ขนาบแกว นางสาวปริณดา ทรัพยบริบูรณ

ถาดเลื่อนสะดวกสบาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวกัญญารัตน พิศนอก นางสาวชนัญ

ชิดา อินทนนท นางสาววาสนา ดาศรี 

ไมถูพ้ืนมหัศจรรย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายนันทนัช แสงสวาง นางสาวกัลยา ศรี

สมบัติ นางสาวนัฐกาญจน สุยะฟู 

ซิลิโคลนกันกระแทก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายชานนท วงศปอม นายรัตนชาติ ศิริโต

นายเขมราฐ ไกรปราบ 

เบลลก้ันขวดน้ำ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปวีณา เปยมออน นางสาวปาณ

ชีวา ทอนผักแวน นางสาวสุชานาถ ธนัญ

ชยะ 

ท่ีกั้นน้ำแข็ง 2 In 1

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธนบูรณ บุญนารอด นางสาวสุธิตา

กมลภา นางสาวณัฐฐา แซจึง 

ชั้นเลื่อน 50

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวปนดา เหนือจันทึก นางสาวปทม

วรรณ ตนสิน นางสาวรวิวาร คูแกวเผือก 

แมเหล็กเช็ดกระจก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายธนดล นัยธนิต นายธราธิป นะที นาง

พงษนรินทร พลแสง 

นิวปงปงนิวแพคเก็จจิ้ง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายจีรกิตต ปทุมชลทาน นายนำพล ขัน

นำพล นางสาวณัญภานี ภูเกลี้ยง 

ท่ีรองตูเจ็ทสเปรยกันเปอน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายพิพัฒน ขันทา 

แขงขันพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาจีน) หัวขอ ยุว

มัคคุเทศน แนะนำของดีในจังหวัดของตน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สมาคมผูประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน

นนทบุรี

นางสาวอนามิกา คำสิงหนอก 

แขงขันพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาจีน) หัวขอ ยุว

มัคคุเทศน แนะนำของดีในจังหวัดของตน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สมาคมผูประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน

นนทบุรี

นางสาว กณิกนันต ทองเพ็ง 

แขงขันการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษระ

ดับปวช.

ชนะ

เลิศ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณัฏฐา เสาเงิน 

แขงขันการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษระ

ดับปวส.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมป สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายพิพัฒน ขันทา 

แขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาจีนระดับ

ปวช.

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมผูประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน

นนทบุรี

นายมังกรทอง ทองธนะเศรษฐี 

แขงขันมารยาทไทย

รางวัล

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

นส.นุสรา ฝกฝน 

แขงขันมารยาทไทย

รางวัล

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

นส.สุนิสา คงสืบเสาะ 

แขงขันมารยาทไทย

รางวัล

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

นส.พรรณิภา นาคแนม 

แขงขันมารยาทไทย

รางวัล

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

นส.กัญญาวีร พุทธศรี 

แขงขันมารยาทไทย

รางวัล

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

นส.รัตนินทร สิงหทอง 

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ เกาอี้วิเศษ

รางวัล

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

นส.กัญญารัตน ขันทอง 

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ เกาอี้วิเศษ

รางวัล

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

นส.วรารัตน เปลงปลั่ง 

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ เกาอี้วิเศษ

รางวัล

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

นายธีรพัฒน หอมดอกเหมย 

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ หมวกเกไก

รางวัล

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

นายนพศก บงแกว 

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ หมวกเกไก

รางวัล

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

นส.ศิวภรณ กะษิบัตร 

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ หมวกเกไก

รางวัล

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

นส.ชุติมา คงทอง 

สุนทรพจน ภาษาไทย

ชนะ

เลิศ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

นส.ลินลา สะอาดศรี 

สุนทรพจน ภาษาไทย

ชนะ

เลิศ
ภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

  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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสหรัฐ จินดาอินทร 

เครื่องแจงเตือนคอมเพสเซอรโอเวอร

โหลด

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

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 แซหวั่น 

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 โพธิ์ทอง 

ชุดตรวจสอบควบคุมการไหลของสาร

ทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพชิตา วันสนธิ 

คอมพิวเตอรสำนักงาน (MS-Office

2013) ระดับ ปวช.

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

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



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

www.vesar.org/#/print_sar/2018/0516 68/150

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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 ศักดิ์สิทธิ์ หอเยี่ยม 

ชุดตรวจสอบควบคุมการไหลของสาร

ทำความเย็น

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

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 ศักดิ์สิทธิ์ หอเยี่ยม 

ทักษะงานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ือง

ตน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยในพระราชูประถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นายเอกรัฐ วังสะอาด นายวุฒิเมศร สุขสิ

นวรวัฒน นางสาวอรรถวรรณ เทียมตรี 

ขาวผัดตมยำทะเล 3 สหาย

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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 พักโพธ์ิเย็น นางสาววิชุ

ดา จันทรโต 

ท่ีเรียง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกิตติภพ วิมูลคะ นายเกียรติศักด์ิ

กลั่นเกลี้ยง 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
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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 เน่ืองพิมพ 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 เข่ือนคำ 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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปวเรศ ลือโสภา นางสาวกัญญารัตน

เรืองภู นางสาวณัฐธชา แกวมุขดา 

ขาวเหนียวหมู ๆ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายชัยวัฒน ทวมมะลิ นายศุภวิชญ

สนิทมาก นายประกาศิต ศรีภุมมา 

เสื้อสรางรอยยิ้มสำหรับลูกคาท่ีรอสินคาอุ

นรอนเปนเวลานาน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายครรชิต สถานพงษ นางสาวชนิกานต

ศิริสุข นางสาวบุญสิตา จันทรประเสริฐ 

สต๊ิกเกอรบารโคดขาวกลองขาว

(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 

ก๊ิฟล็อก FC 01

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายจีราศักดิ์ ในสุราช นายกิตติณัฏฐ อิน

ทวงค นายณฐภัทร เฮงบุณยพันธ 

ก๊ิฟล็อก FC 01

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวรวีรรรณ แสงครจิต นางสาวกัลย

สุดา อรรถชีพ นางสาวพิมลมาศ แมนศิริ

สต๊ิกเกอรปองกันออดิท

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นายปยะพงษ ประเสริฐมหาโชค นาย

วัฒนชัย สมทรง นางสาวเปมิกา แซลี้ 

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุรวุฒิ วานิชล นายนิติภูมิ มวงนา

พูล นางสาวธนวันย พรสินไพสาน 

ไม FIFO EZYGO

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอานนท กลิ่นราตรี นางสาวธัย

ลักษณ สิทธิ์ประคอง 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

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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 เท่ียงธรรม 

กรรไกรตัดไสกรอก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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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 

แผนก้ันอะคริลิก 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 

ตั้วก้ันประตูพรอมสัญญาณเตือน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาววิศัญศญา กันยารัตน นางสาว

สโรชา พวงฉ่ำ นางสาวศุภธิดา กิจสม

วงศกุล 

กลองจัดเก็บฝา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิชญา ฉัตรพร นางสาววิลาสินี

เมรินทร นางสาวเบญจวรรณ ลายคราม 

ตะแกรงเอาใจเจ็ท

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายสหัสวรรษ เรียงมูลตรี นายธนพงษ

กลิ่นกลัด 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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นายฐานัฐ พันธุเพิ่มพูน 

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นายนครินทร ถ่ินทัพไทย 

ชมเชย โครงงานสิ่งประดิษฐ ท่ีกั้นหลัง

Shelf

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

โครงการหนอนวัตกรรม ครั้งที่ ๘ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน

นายทยากร ลัดใหม 

ชมเชย โครงงานสิ่งประดิษฐ ท่ีกั้นหลัง

Shelf

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

โครงการหนอนวัตกรรม ครั้งที่ ๘ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน

นายวทัญู นามมารดา 

ชมเชย โครงงานสิ่งประดิษฐ ท่ีกั้นหลัง

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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 

สื่อ AR 4.0

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายภูดิศ ชอบวิทยาคุณ นายกฤษณะ

พุมพวง นายศรัณยรักษ วิบูลยกิจจา 

ชั้นวางสินคา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอรัชพร เรืองเท่ียง 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

นายศราวุธ สายทอง นางสาวปาริฉัตร

กระจางโสตร นางสาวจิรัชยา ดิเรกศรี 

บล็อกจัดระเบียบ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายวรินวัตร วงศแสนประเสริฐ นางสว

ศศินิภา ชมชื่น นางสาวมารีญา นุชทอง 

ปลอกแกวส่ือรัก All Caf'e

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปญญา แดงฉ่ำ นายอินทัช เพ่ิมสาย

นายพนิชพล พลขันธ 

เครื่องนับเหรียญอัจฉริยะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวีรชัย วงศประดิษฐ นายพรรษา บุ

สมศรีทรา นางสาววริษา มุขวัฒน 

ท่ีกั้นสินคาในตูวอลล

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายปริวัตร ยานุพรม นางสาวจรรยพร

สาตะมาน นางสาวชลดา โรจนสิงห 

แผนก้ันลูกกวาด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายกฤษณพล สนองเกียรติ นางสาว

อัญชลี งามศรี นางสาวกรกนก สุทธิพงศ

สกุล 

รถเข็นสะดวกซ้ือ

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

โพธิ์อำพร 

ไมเปลี่ยนส่ืออเนกประสงค

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายจิตรคุปต พิมพาทอง นางสาวกมล

ชนก ศรีคลัง นางสาวเยาวลักษณ สุข

มาก 

เมนู All Caf'e

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเกริกยศ ภูหัวไร นายณัฐกานต

จินดาสถาน นายสิรกร โสภา 

สื่อซิม 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

นางสาวม่ิงขวัญ วัฒนจันทร นางสาวอนุ

สรา โซะพิทักษ นางสาวพีรดา พิทักษ

ดำรงกุล 

กลองรองน้ำ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นายอภิลักษณ แกวกล่ำ นงสาวจิรา

วรรณ สิมขุนทด นางสาวหนึ่งมีนา 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 อ้ึงจุติวง 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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวชิรวิทย เศรษฐสุวรรณ นางสาว

สุภาวดี พลายละมูล นางสาวขนิษฐา

เผดิมรอด 

กลองรักษาความปลอดภัย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

นางสาวรัตติกา สุธีวกุล นางสาวปุณฑริก

บัวง้ิวใหญ นางสาวอทิตยา เปยคง 

ขาวจ่ีเต็มคำ

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

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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 เรืองเที่ยง 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
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สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน

ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม 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 ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนท่ี 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนรายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  

1) ดานความรู 

         ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้   

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

1.1.1) เชิงปริมาณ  

  -จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. จำนวน 359 คน 

  -จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. จำนวน 184 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

  -รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. รอยละ 58.90 

  -รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. รอยละ 73.90 

คิดเปนผูสำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 62.95 มีคุณภาพอยูในระดับ

ดี  โดยผลผูสำเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส.     

ปการศึกษา 2561 เพ่ิมสูงข้ึนกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 2.58  (ปการศึกษา 2560  

รอยละ 60.37 ) 

1.1.3) ผลสะทอน 

                วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีกระบวนการ
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แกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน โดยสถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพของผู

สำเร็จการศึกษา ผูปกครอง  มีความไววางใจในการใหบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  นักเรียน มีศักยภาพในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำ

ความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพ และสถานประกอบการพึงพอใจตอผูสำเร็จ

การศึกษาท่ีมีงานทำ คาเฉลี่ย 3.51 -5.00  คิดเปนรอยละ 91.16 

1.2   ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.2.1) เชิงปริมาณ   

               - สถานศึกษาไมมีจำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 35 คน โดยผานกระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีบูรณาการความเปนผูประกอบการตามหลักสูตรในการเรียนการสอนระบบปกติ  

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

           ผูเรียนมีประสบการณและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยผลความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพผูเรียนที่คาเฉล่ียรอยละ 94.14  มีคุณภาพอยูในระดับดี

เยี่ยม  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพผูเรียนป

การศึกษา 2560 พบวา ในปการศึกษา 2561 รอยละสูงกวาปการศึกษา 2560 (รอยละ 96.80 

) 

1.2.3) ผลสะทอน 

               จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ดานคาปลีกและไฟฟากำลัง สงผลใหสถานประกอบการในกลุม CP All รับนักเรียน นักศึกษา

เขาทำงานตั้งแตระหวางที่ศึกษาและจบการศึกษา โดยสถานศึกษาจะจัดทำกระบวนการพัฒนา

ผูเรียน เพ่ือสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือประกิบอาชีพอิสระ  โดยการจัดตั้งศูนยบงเพาะ

ในปการศึกษา 2562 

1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

1.3.1) เชิงปริมาณ 

จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 2561 มี

จำนวนท้ังสิ้น 697   ผลงาน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

               วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษาไดจัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรรายวิชา ที่

สถานศึกษากำหนด จึงกำหนดใหผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวก
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ซ้ือ และ ปวส.2 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก รวมทั้ง ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง 

จัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชา โครงการ 1 และโครงการ 2 เพื่อมุงเนนใหผูเรียนไดมีการ

คิดวางแผนอยางเปนระบบ โดยนำปญหาจากการฝกในสถานประกอบการ รวมทั้ง ชุมชน 

สังคม เพื่อนำปญหามาแกไขไปในเชิงการพัฒนา หรือ คิดใหมทำใหม คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

ประเภทนวัตกรรม และประเภทอาหาร โดยจัดใหครูวิชาชีพ สาขาเปนผูทำการจัดการเรียนการ

สอน โดย 1 ผลงาน ตอนักเรียน 2-3 คน เพื่อสรางผลงาน ทางวิทยาลัยฯไดจัดงบประมาณ

สนับสนุนผูเรียนทุกคน ทั้งนี้จะไดสัดสวนผลงานของนักเรียน ประจำปการศึกษา 2651 จำนวน 

2 สาขาวิชา 2 ระดับชั้น  คือ ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ปวส.2 

สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก และ ระดับชั้น ปวช.3สาขาไฟฟากำลัง ผลงานนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค็หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับ

รางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับจังหวัด (ผล

งานนำไปใชจริงในระดับจังหวัด) มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะทอน 

              ไดรับการยอมรับจาก บริษัท ซีพีออลล จำกัด มหาชน ในการนำผลงานไปใช

ประโยชนในสถานประกอบการ เชน ราน 7-Eleven  CP Retailink เปนตน  

1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

1.4.1) เชิงปริมาณ 

             -จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 425 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 

             ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค็หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชน

จริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับชาติ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯได รับรางวัลผลงานจากการสงแขงขัน

ทักษะทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 (กลุมภาคกลาง) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

จังหวัดชลบุรี  จำนวนผลงานที่ไดรับแบงออกเปนสาขางานดังนี้ 

             1. สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกชื้อ ระดับชั้น ปวช.3 ไดรับรางวัลการแขงขัน 

จำนวน 128 ผลงาน 

             2. สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก ระดับชั้น ปวส.2 ไดรับรางวัลการแขงขัน 

จำนวน 1 ผลงาน 

             3. สาขาไฟฟากำลัง ระดับชั้น ปวช.3 ไดรับรางวัลการแขงขันจำนวน 13 ผลงาน

โดยจำนวนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับภาคคิดเปนรอยละ 62.33 มีคุณภาพอยูในระดับยอด
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เยี่ยม 

1.4.3) ผลสะทอน 

            วิทยาลัยเทคโนโลยปญญาภิวัฒนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน

วิจัยในสถานศึกษาโดยไดรับรางวัลจากการแขงขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากการวิจัยแหงชาติ 

ไดรับรางวัลปลาฝูงกลาง จากบริษัท ซีพี ออลล จำกัดมหาชน และสถานประกอบการไดนำ

ประโยชนจากนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาไปพัฒนาและใชงานจริง เชน เมนูอักษรเบลล

สำหรับคนพิการทางสายตา นำใชในราน 7-Eleven  

1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

1.5.1) เชิงปริมาณ 

            จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

            ระดับชั้น ปวช.   

            1 สาขาธุรกิจคาปลีก   จำนวน  447  คน 

            2 สาขาไฟฟากำลัง  จำนวน  38    คน 

            ระดับชั้น ปวส. 

            1 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก  จำนวน  191  คน 

                รวมผูเรียนที่สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   676    คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ 

            -รอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.สาขาธุรกิจคาปลีก 

รอยละ 98.24 

            -รอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.สาขาไฟฟากำลัง 

รอยละ 100 

            -รอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส. รอยละ 99.45 

             คิดเปนรอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้ง ปวช. และ ปวส. คิด

เปนรอยละ 98.40  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม  โดยผลผูสำเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ 

ปวส. ปการศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 1.60  (ปการศึกษา 

2560  รอยละ 96.80 ) 

1.5.3) ผลสะทอน 

            วิทยาลัยฯไดจัดทำโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพขึ้น และใชขอสอบที่เปนสวน

กลางมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสอบนักเรียน โดย 

         1.ครูผูสอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู  เกิดทักษะ  และมี
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คุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณลักษณะท่ีวิชาชีพนั้นตองการ 

         2.ผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน หัวหนาแผนกวิชาตางๆ ไดจัด

กิจกรรม หรือนำนักเรียนรวมกิจกรรมปฎิบัติการวิชาชีพ  เพื่อใหนักเรียนมีความรูมาสูการฝก

ทักษะจนเกิดกิจนิสัยที่ดีในวิชาชีพสาขางานธุรกิจคาปลีก  สาขางานไฟฟากำลัง   

         3.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  ไดดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช

ขอสอบสวนกลางที่เปนมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ  นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ได

เรียนและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทำใหเพ่ิมพูนความรูและมีสมรรถนะดานสาขา

วิชาชีพ  สามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพไดตรงตามความ

ตองการของสถานประกอบการ  ทั้งนี้วิทยาลัยฯไดเห็นความสำคัญเพื่อสงเสริมความรูและ

ทักษะใหผูเรียน จึงมีหองปฏิบัติการคาปลีก และศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาการ

ติดตั้งไฟฟาในอาคาร  เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนในสถานการณจำลองที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ  

ทำใหผูเรียนเกิดทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

1.6.1) เชิงปริมาณ 

          จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) 

          -จำนวนนักเรียนระดับชั้นปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทั้งหมด 495 คน  

          -จำนวนนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ที่มีผลการทดสอบทั้งหมด 196 คน 

1.6.2) เชิงคุณภาพ 

          รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) 

            -นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ที่สอบผานคะแนนเฉลี่ยระดับชาติจำนวน 238 คนคิดเปน

รอยละ 48.08 

            -นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ท่ีสอบผานคะแนนเฉลี่ยระดับชาติจำนวน 93 คนคิดเปน

รอยละ 47.45 

1.6.3) ผลสะทอน 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริมใหกับผูเรียนเพื่อ

เตรียมความพรอมเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยผล

การทดสอบผานเกณฑคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดมีการ

วางแผนเพื่อพัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบใหกับผูเรียนเพื่อใหผู

เรียนมีผลคาคะแนนเฉล่ียในระดับคุณภาพสูงข้ึนตามเกณฑการประคุณภาพภายในตอไป 
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1.7) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

1.7.1) เชิงปริมาณ 

                 สรุปผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ

และศึกษาตอภายใน 1 ป 

                

ผูสำเร็จการศึกษาในปที่ผานมา (ปการศึกษา 2560)     ธุรกิจคาปลีก  คอมพิวเตอร  ไฟฟา

กำลัง   รวมทั้ง 3 สาขา 

                                                            ( 501 คน)       ( 1 คน)      

40  คน)      ( 542 คน) 

                          

จำนวนผูไดงานทำในสถานประกอบการของรัฐ / เอกชน 39          -        18   

57 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ                        366          1        

22         389 

รวมจำนวนผูไดทำงาน / ศึกษาตอ                        405          1        

40         446    

รอยละของผูท่ีไดทำงาน / ศึกษาตอ                        80.84       100.00   

100.00       82.29 

 

1.7.2) เชิงคุณภาพ 

                  -รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช.  คิดเปนรอยละ 82.29  

1.7.3) ผลสะทอน 

                  วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดมีการสำรวจความพึงพอใจตอคุณภาพของ

ผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา2560 เปนรายบุคคลโดยหนวยงานผูรับบริการมีผลตอบรับจาก

การประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2560 อยูในระดับผลสัมฤทธิ์ รอย

ละ 86.24 ระดับคุณภาพในระดับดีมาก  มีผลความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปอยูในระดับผลสัมฤทธิ์ 91.52 ระดับดีมาก มีระดับความ

พึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉล่ีย 3.51 – 5.00  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2) ดานทักษะและการประยุกตใช 

              ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง

ประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถาน

ศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน       

2.1.1) เชิงปริมาณ 

              -จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. จำนวน 359 คน 

              -จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. จำนวน 184 คน 

2.1.2) เชิงคุณภาพ 

               ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 58.90   

               ผูสำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 73.90   

               คิดเปนผูสำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 62.95  มี

คุณภาพอยูในระดับดี 

2.1.3) ผลสะทอน 

               วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีกระบวนการ

แกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน โดยสถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพของผู

สำเร็จการศึกษา ผูปกครอง  มีความไววางใจในการใหบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยฯ  

นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนในระดับที่สูงข้ึน และสามารถนำความรูและประสบการณไปใช

ในการประกอบอาชีพ และสถานประกอบการพึงพอใจตอผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ คาเฉลี่ย 

3.51 -5.00  คิดเปนรอยละ 91.16 

2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ      

2.2.1) เชิงปริมาณ  

               - สถานศึกษาไมมีจำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

2.2.2) เชิงคุณภาพ 

               ผูเรียนมีประสบการณและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยผลความพึง

พอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพผูเรียนที่คาเฉลี่ยรอยละ 94.14  มีคุณภาพอยูใน

ระดับดีเยี่ยม  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพผู
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เรียนปการศึกษา 2560   พบวา ในปการศึกษา 2561 รอยละสูงกวาปการศึกษา 2560 (รอย

ละ 96.80 ) 

2.2.3) ผลสะทอน 

               จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ดานคาปลีกและไฟฟากำลัง สงผลใหสถานประกอบการในกลุม CP All รับนักเรียน นักศึกษา

เขาทำงานตั้งแตระหวางที่ศึกษาและจบการศึกษา 

2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

2.3.1) เชิงปริมาณ 

               จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการ

ศึกษา 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 697   ผลงาน 

2.3.2) เชิงคุณภาพ 

               วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา ไดจัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรรายวิชา ที่

สถานศึกษากำหนด จึงกำหนดใหผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวก

ซ้ือ และ ปวส.2 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก รวมทั้ง ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง 

จัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชา โครงการ 1 และโครงการ 2 เพื่อมุงเนนใหผูเรียนไดมีการ

คิดวางแผนอยางเปนระบบ โดยนำปญหาจากการฝกในสถานประกอบการ รวมทั้ง ชุมชน 

สังคม เพื่อนำปญหามาแกไขไปในเชิงการพัฒนา หรือ คิดใหมทำใหม คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

ประเภทนวัตกรรม และประเภทอาหาร โดยจัดใหครูวิชาชีพ สาขาเปนผูทำการจัดการเรียนการ

สอน โดย 1 ผลงาน ตอนักเรียน 2-3 คน เพื่อใหไดผลงานออกมา ทางวิทยาลัยไดมุงเนน

สนับสนุนใหมีงบประมาณในดานการสนับสนุนผูเรียนทุกคน ทั้งนี้จะไดสัดสวนผลงานงาน

นักเรียน ประจำปการศึกษา 2651 จำนวน 2 สาขาวิชา 2 ระดับชั้น  คือ ระดับชั้น ปวช.3 

สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ปวส.2 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก และ ระดับชั้น 

ปวช.3สาขาไฟฟากำลัง ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค็หรืองานวิจัยมีการนําไปใช

ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับจังหวัด (ผลงานนำไปใชจริงในระดับจังหวัด) มีคุณภาพอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

2.3.3) ผลสะทอน 

                  ไดรับการยอมรับจาก บริษัท ซีพีออลล จำกัด มหาชน ในการนำผลงานไปใช

ประโยชนในสถานประกอบการ เชน ราน 7-Eleven     CP Retailink เปนตน  
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2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

2.4.1) เชิงปริมาณ 

                  -จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 425 คน 

2.4.2) เชิงคุณภาพ 

                  ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค็หรืองานวิจัยมีการนําไปใช

ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับชาติ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนได รับรางวัลผล

งานจากการสงแขงขันทักษะทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 (กลุมภาคกลาง) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  จำนวนผลงานที่ไดรับแบงออกเปนสาขางานดังนี้ 

                  1. สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกชื้อ ระดับชั้น ปวช.3 ไดรับรางวัลการ

แขงขัน จำนวน 128 ผลงาน 

                  2. สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก ระดับชั้น ปวส.2 ไดรับรางวัลการ

แขงขัน จำนวน 1 ผลงาน 

                  3. สาขาไฟฟากำลัง ระดับชั้น ปวช.3 ไดรับรางวัลการแขงขันจำนวน 13 ผล

งาน 

                  โดยจำนวนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับภาคคิดเปนรอยละ 62.33  ต่ำกวาป

การศึกษา 2560  (รอยละ 74.85)  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

2.4.3) ผลสะทอน 

                  วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยในสถานศึกษาโดยไดรับรางวัลจากการแขงขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากการวิจัยแหง

ชาติ ไดรับรางวัลปลาฝูงกลาง จากบริษัท ซีพี ออลล จำกัดมหาชน และสถานประกอบการได

นำประโยชนจากนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาไปพัฒนาและใชงานจริง เชน เมนูอักษรเบลล

สำหรับคนพิการทางสายตา นำใชในราน 7-Eleven  

2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

2.5.1) เชิงปริมาณ 

                  จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ระดับชั้น ปวช.   

                  1  สาขาธุรกิจคาปลีก  จำนวน  447  คน 

                  2  สาขาไฟฟากำลัง จำนวน  38    คน 

ระดับชั้น ปวส. 
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                  1  สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก  จำนวน  191  คน 

                  รวมผูเรียนที่สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   676    คน 

2.5.2) เชิงคุณภาพ 

                  รอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.สาขาธุรกิจคา

ปลีก รอยละ 98.24 

                  -รอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.สาขาไฟฟา

กำลัง รอยละ 100 

                  -รอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส. รอยละ 

99.45 

                  คิดเปนรอยละของผูท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้ง ปวช. และ ปวส. 

คิดเปนรอยละ 98.40  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม  โดยผลผูสำเร็จการศึกษา รวม ปวช. 

และ ปวส. ปการศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 1.60  (ปการ

ศึกษา 2560  รอยละ 96.80 ) 

2.5.3) ผลสะทอน 

                  วิทยาลัยฯไดจัดทำโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพขึ้น และใชขอสอบที่เปน

สวนกลางมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสอบนักเรียน โดย 

                  1.ครูผูสอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู  เกิด

ทักษะ  และมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณลักษณะที่วิชาชีพนั้น

ตองการ 

                  2.ผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน หัวหนาแผนกวิชาตางๆ ได

จัดกิจกรรม หรือนำนักเรียนรวมกิจกรรมปฎิบัติการวิชาชีพ  เพื่อใหนักเรียนมีความรูมาสูการฝก

ทักษะจนเกิดกิจนิสัยที่ดีในวิชาชีพสาขางานธุรกิจคาปลีก  สาขางานไฟฟากำลัง   

                  3.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  ไดดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

โดยใชขอสอบสวนกลางที่เปนมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวง

ศึกษาธิการ 

                  นอกจากนี้วิทยาลัยฯมีการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ไดเรียนและปฏิบัติ

งานจริงในสถานประกอบการทำใหเพิ่มพูนความรูและมีสมรรถนะดานสาขาวิชาชีพ  สามารถ

นำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ ท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดเห็นความสำคัญเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะใหผูเรียน จึงมี

หองปฏิบัติการคาปลีก และศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร 
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เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนในสถานการณจำลองที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ  ทำใหผูเรียนเกิดทักษะ

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

2.6.1) เชิงปริมาณ 

                    จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-

NET) 

                   -จำนวนนักเรียนระดับชั้นปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทั้งหมด 495 คน  

                   -จำนวนนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ที่มีผลการทดสอบทั้งหมด 196 คน)  

2.6.2) เชิงคุณภาพ 

                   รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา(V-NET) 

                   -นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ที่สอบผานคะแนนเฉลี่ยระดับชาติจำนวน 238 คน

คิดเปน รอยละ 48.08 

                   -นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ที่สอบผานคะแนนเฉลี่ยระดับชาติจำนวน 93 คน

คิดเปน  รอยละ 47.45 

2.6.3) ผลสะทอน 

                   วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริมใหกับผูเรียน

เพื่อเตรียมความพรอมเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

โดยผลการทดสอบผานเกณฑคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดมีการวางแผนเพื่อ

พัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบใหกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีผลคา

คะแนนเฉลี่ยในระดับคุณภาพสูงข้ึนตามเกณฑการประคุณภาพภายในตอไป  

2.7) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

2.7.1) เชิงปริมาณ 

                     สรุปผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพ

อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป 

ผูสำเร็จการศึกษาในปที่ผานมา (ปการศึกษา 2560)            ธุรกิจคาปลีก   คอมพิวเตอร   

ไฟฟากำลัง     รวมทั้ง 3 สาขา 

                                                                    (501 คน)         ( 1 คน)  

( 40  คน)        ( 542 คน) 

จำนวนผูไดงานทำในสถานประกอบการของรัฐ / เอกชน        39             -          
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18              57 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ                               366             1 

22              389 

รวมจำนวนผูไดทำงาน / ศึกษาตอ                               405             1 

40              446 

รอยละของผูท่ีไดทำงาน / ศึกษาตอ                              80.84        

100.00 100.00      82.29 

2.7.2) เชิงคุณภาพ 

                       -รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช.  คิดเปนรอยละ 82.29 

2.7.3) ผลสะทอน 

                       วิทยาลัยฯไดมีการสำรวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา

ปการศึกษา2560 เปนรายบุคคลโดยหนวยงานผูรับบริการมีผลตอบรับจากการประกอบอาชีพ

อิสระของผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2560 อยูในระดับผลสัมฤทธิ์ รอยละ 86.24 ระดับ

คุณภาพในระดับดีมาก  มีผลความพึงพอใจดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปอยูในระดับผลสัมฤทธิ์ 91.52 ระดับดีมาก มีระดับความพึงพอใจดาน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00  ตั้งแตรอยละ 80

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผลสัมฤทธ์ิ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดาน

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน      

3.1.1) เชิงปริมาณ  

                     - จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 674  คน สำเร็จการศึกษา 

397 คน 

                     - จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา  249  คน สำเร็จการศึกษา 

184  คน 
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3.1.2) เชิงคุณภาพ 

                     ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 58.90   

                     ผูสำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 73.90   

                     คิดเปนผูสำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 62.95  

มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยผลผูสำเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 2561 

เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา  2560 คิดเปนรอยละ 2.58  (ปการศึกษา 2560  รอยละ 60.37 ) 

3.1.3) ผลสะทอน 

                     วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี

กระบวนการแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน โดยสถานประกอบการมีความพึงพอใจใน

คุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา ผูปกครอง  มีความไววางใจในการใหบุตรหลานเขาศึกษาตอในวิ

ทยาลัยฯ นักเรียน มีศักยภาพในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำความรูและ

ประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพ และสถานประกอบการพึงพอใจตอผูสำเร็จการศึกษาที่

มีงานทำ คาเฉล่ีย 3.51 -5.00  คิดเปนรอยละ 91.16  

3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค      

3.2.1) เชิงปริมาณ  

                - จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. 1,753  คน ระดับ ปวส. 485  คน รวมทั้งสิ้น 

2,238 คน 

                - จำนวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 2,238 คน 

3.2.2) เชิงคุณภาพ 

                ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ อยูใน

ระดับผลสัมฤทธ์ิ 91.52  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.2.3) ผลสะทอน 

                สถานประกอบการพึงพอใจตอผูเรียนที่ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ คาเฉลี่ย 

3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 91.52 และสถานศึกษา  

3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ      

3.3.1) เชิงปริมาณ  

              - สถานศึกษามีจำนวนผูเรียนระดับชั้นปวช.ปที่ 3 เปนกลุมเปาหมายที่ผานการ

พัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

              - จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบ

อาชีพอิสระ จำนวน 35 คน 
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3.2.2) เชิงคุณภาพ 

              ผูเรียนมีประสบการณและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยผลความพึง

พอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพผูเรียนที่คาเฉลี่ยรอยละ 94.14  มีคุณภาพอยูใน

ระดับดีเยี่ยม  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพผู

เรียนปการศึกษา 2560 พบวา ในปการศึกษา 2561 รอยละสูงกวาปการศึกษา 2560 (รอยละ 

96.80 ) 

3.2.3) ผลสะทอน 

              จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ดานคาปลีกและไฟฟากำลัง สงผลใหสถานประกอบการในกลุม CP All รับนักเรียน นักศึกษา

เขาทำงานตั้งแตระหวางที่ศึกษาและจบการศึกษา 

3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

3.4.1) เชิงปริมาณ 

              จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการ

ศึกษา 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 697   ผลงาน 

3.4.2) เชิงคุณภาพ 

              วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา ไดจัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรรายวิชา ที่

สถานศึกษากำหนด จึงกำหนดใหผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวก

ซ้ือ และ ปวส.2 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก รวมทั้ง ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานไฟฟากำลัง 

จัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชา โครงการ 1 และโครงการ 2 เพื่อมุงเนนใหผูเรียนไดมีการ

คิดวางแผนอยางเปนระบบ โดยนำปญหาจากการฝกในสถานประกอบการ รวมทั้ง ชุมชน 

สังคม เพื่อนำปญหามาแกไขไปในเชิงการพัฒนา หรือ คิดใหมทำใหม คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

ประเภทนวัตกรรม และประเภทอาหาร โดยจัดใหครูวิชาชีพ สาขาเปนผูทำการจัดการเรียนการ

สอน โดย 1 ผลงาน ตอนักเรียน 2-3 คน เพื่อใหไดผลงานออกมา ทางวิทยาลัยไดมุงเนน

สนับสนุนใหมีงบประมาณในดานการสนับสนุนผูเรียนทุกคน ทั้งนี้จะไดสัดสวนผลงานงาน

นักเรียน ประจำปการศึกษา 2651 จำนวน 2 สาขาวิชา 2 ระดับชั้น  คือ ระดับชั้น ปวช.3 

สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ปวส.2 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก และ ระดับชั้น 

ปวช.3สาขาไฟฟากำลัง ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค็หรืองานวิจัยมีการนําไปใช

ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับจังหวัด (ผลงานนำไปใชจริงในระดับจังหวัด) มีคุณภาพอยูใน
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ระดับยอดเยี่ยม 

3.4.3) ผลสะทอน 

                วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดรับการยอบรับจาก บริษัท ซีพีออลล จำกัด 

มหาชน ในการนำผลงานไปใชประโยชนในสถานประกอบการ เชน ราน 7-Eleven   CP 

Retailink เปนตน  

3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

3.5.1) เชิงปริมาณ 

               -จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 425 คน 

3.5.2) เชิงคุณภาพ 

               ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค็หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชน

จริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับชาติ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯได รับรางวัลผลงานจากการสงแขงขัน

ทักษะทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 (กลุมภาคกลาง) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภคตะวันออก (อี.เทค) 

จังหวัดชลบุรี  จำนวนผลงานที่ไดรับแบงออกเปนสาขางานดังนี้ 

              1. สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกชื้อ ระดับชั้น ปวช.3 ไดรับรางวัลการแขงขัน 

จำนวน 128 ผลงาน 

              2. สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก ระดับชั้น ปวส.2 ไดรับรางวัลการแขงขัน 

จำนวน 1 ผลงาน 

              3. สาขาไฟฟากำลัง ระดับชั้น ปวช.3 ไดรับรางวัลการแขงขันจำนวน 13 ผลงาน 

              โดยจำนวนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับภาคคิดเปนรอยละ 62.33  ต่ำกวาปการ

ศึกษา 2560 (รอยละ 74.85) มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.5.3) ผลสะทอน 

             วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน

วิจัยในสถานศึกษาโดยไดรับรางวัลจากการแขงขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากการวิจัยแหงชาติ 

ไดรับรางวัลปลาฝูงกลาง จากบริษัท ซีพี ออลล จำกัดมหาชน และสถานประกอบการไดนำ

ประโยชนจากนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาไปพัฒนาและใชงานจริง เชน เมนูอักษรเบลล

สำหรับคนพิการทางสายตา นำใชในราน 7-Eleven  

3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

3.6.1) เชิงปริมาณ 

             จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
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            ระดับชั้น ปวช.   

            1สาขาธุรกิจคาปลีก                      จำนวน  447  คน 

            2สาขาไฟฟากำลัง                      จำนวน  38    คน 

            ระดับชั้น ปวส. 

            1สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก               จำนวน  191  คน 

            รวมผูเรียนที่สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   676    คน 

3.6.2) เชิงคุณภาพ 

            -รอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.สาขาธุรกิจคาปลีก 

รอยละ 98.24 

            -รอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.สาขาไฟฟากำลัง 

รอยละ 100 

            -รอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส. รอยละ 99.45 

            คิดเปนรอยละของผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้ง ปวช. และ ปวส. คิด

เปนรอยละ 98.40  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม  โดยผลผูสำเร็จการศึกษา รวม ปวช. และ 

ปวส. ปการศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 1.60  (ปการศึกษา 

2560  รอยละ 96.80 ) 

3.6.3) ผลสะทอน 

           วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดจัดทำโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพขึ้น และ

ใชขอสอบที่เปนสวนกลางมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสอบนักเรียน 

โดย 

           1.ครูผูสอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู  เกิดทักษะ  และ

มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณลักษณะท่ีวิชาชีพนั้นตองการ 

           2.ผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน หัวหนาแผนกวิชาตางๆ ไดจัด

กิจกรรม หรือนำนักเรียนรวมกิจกรรมปฎิบัติการวิชาชีพ  เพื่อใหนักเรียนมีความรูมาสูการฝก

ทักษะจนเกิดกิจนิสัยที่ดีในวิชาชีพสาขางานธุรกิจคาปลีก  สาขางานไฟฟากำลัง   

           3.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  ไดดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช

ขอสอบสวนกลางที่เปนมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวง

ศึกษาธิการ 

           นอกจากนี้วิทยาลัยฯมีการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ไดเรียนและปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการทำใหเพ่ิมพูนความรูและมีสมรรถนะดานสาขาวิชาชีพ  สามารถนำมา
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ประยุกตใชในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ  ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดเห็นความสำคัญเพื่อสงเสริมความรูและ

ทักษะใหผูเรียน จึงมีหองปฏิบัติการคาปลีก และศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาการ

ติดตั้งไฟฟาในอาคาร  เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนในสถานการณจำลองที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ  

ทำใหผูเรียนเกิดทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

3.7.1) เชิงปริมาณ 

                 จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-

NET) 

                 -จำนวนนักเรียนระดับชั้นปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทั้งหมด 495 คน 

                 -จำนวนนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ที่มีผลการทดสอบทั้งหมด 196 คน 

3.7.2) เชิงคุณภาพ 

                รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-

NET) 

                -นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ที่สอบผานคะแนนเฉลี่ยระดับชาติจำนวน 238 คนคิด

เปน  รอยละ48.08 

                -นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ที่สอบผานคะแนนเฉลี่ยระดับชาติจำนวน 93 คนคิด

เปน  รอยละ47.45  ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาเฉลี่ยที่ 

47.90 มีคุณภาพอยูในระดับกำลังพัฒนา 

3.7.3) ผลสะทอน 

                วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริมใหกับผูเรียนเพื่อ

เตรียมความพรอมเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยผล

การทดสอบผานเกณฑคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดมีการ

วางแผนเพื่อพัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบใหกับผูเรียนเพื่อใหผู

เรียนมีผลคาคะแนนเฉล่ียในระดับคุณภาพสูงข้ึนตามเกณฑการประคุณภาพภายในตอไป 

3.8) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

3.8.1) เชิงปริมาณ 

               สรุปผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ

และศึกษาตอภายใน 1 ป 

ผูสำเร็จการศึกษาในปที่ผานมา (ปการศึกษา 2560)       ธุรกิจคาปลีก  คอมพิวเตอร  
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ไฟฟากำลัง  รวมทั้ง 3 สาขา 

                                                              ( 501 คน) ( 1 คน) ( 40  

คน) ( 542 คน) 

 

จำนวนผูไดงานทำในสถานประกอบการของรัฐ / เอกชน   39            -             

18             57 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ                          366            1          

22            389 

รวมจำนวนผูไดทำงาน / ศึกษาตอ                          405            1          

40            446 

รอยละของผูท่ีไดทำงาน / ศึกษาตอ                         80.84          100.00 

100.00   82.29 

3.8.2) เชิงคุณภาพ 

                  -รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช.  คิดเปนรอยละ 82.29 มีคุณภาพอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

3.8.3) ผลสะทอน 

                  วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดมีการสำรวจความพึงพอใจตอคุณภาพของ

ผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2560 เปนรายบุคคลโดยหนวยงานผูรับบริการมีผลตอบรับจาก

การประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2560 อยูในระดับผลสัมฤทธิ์ รอย

ละ 86.24 ระดับคุณภาพในระดับดีมาก  มีผลความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปอยูในระดับผลสัมฤทธิ์ 91.52 ระดับดีมาก มีระดับความ

พึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉล่ีย 3.51 – 5.00  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป

  2) จุดเดน

  1.จุดเดนดานความรู  

      1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีคูมือการติดตามดานผลการเรียนของผูเรียนอยางชัดเจน 

      2.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีการติดตามนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกวาเกณฑและพัฒนาผล

การเรียนจนผูเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้นและผานเกณฑการประเมิน 

2) จุดเดนดานทักษะและการประยุกตใช  

      วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะและการประยุกต

ใชท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
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3) จุดเดนดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

       จุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงควิทยาลัยฯประสบความสำเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน สงผลใหมีจำนวนผูสำเร็จ

การศึกษาสูงข้ึน ซ่ึงอยูในระดับคุณภาพดี มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดในความรู 

ดานทักษะและการประยุกตใช และ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยทำใหมีผูสำเร็จการ

ศึกษามีผูสำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาตอ รอยละ 82.29 สถานประกอบการพึงพอใจตอผูสำเร็จการศึกษาที่มี

งานทำ คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปนรอยละ 91.52 และไดทำใหเกิด ระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน  แบบ เครือ

ขาย สถานศึกษา สถานประกอบการ บาน วัด ชุมชน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะภาษา ไดแกภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนพื้นฐานของ

การทดสอบระดับชาติ 

2.การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะการคิด วิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ควรปรับพ้ืนฐานผูเรียน ดานทักษะภาษาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด 

วิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ  โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติ

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีการดำเนินการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ดาน

หลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  

1.1.1) เชิงปริมาณ  

              จำนวนประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ จำนวน 3 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 โดยมีสาขาวิชาดังนี้ 

              1.สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

              2.สาขาวิชาไฟฟากำลัง 

              3.สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 



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

www.vesar.org/#/print_sar/2018/0516 111/150

1.1.2) เชิงคุณภาพ  

             ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบของสถานศึกษามี

คาเฉลี่ยท่ีมากกวารอยละ 80  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน :  

            วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเริ่ม

จากการศึกษาความตองการของสถานประกอบการ  มีการศึกษาและวิจัยดานการศึกษา จาก

สำนักวิจัยและพัฒนาการตลาด ดานการสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอผลงานดาน

การศึกษา เรื่อง “กรณีศึกษาเชิงปริมาณนักเรียนระดับอาชีวศึกษา และครูฝก ราน  7-Eleven 

เพื่อสรุปผลความพึงพอใจดานตาง ๆ ดังนี้  

             1. ดานความรูความสามารถ 

             2. ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

             3. ดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

             เพื่อวิเคราะหสมรรถนะตาง ๆ ของผูเรียนใหมีความรูดานตาง ๆ ตรงตามความ

ตองการของ สถานประกอบการ รวมกับขอมูลผลการนิเทศการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบ

การของครูฝกและผูแทนสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 

สถานศึกษาไดสำนักวิชาการไดเรียนเชิญผูแทนสถานประกอบการประชุมและใหความรูกับครูผู

สอน เรื่อง ความตองการของสถานประกอบการดานมาตรฐาน 7ส, Safety Health 

Environment (SHE) รวมถึง กฏหมาย, พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวของไปพัฒนาเพิ่มเติมเนื้อหา

ในหลักสูตรในสวนเพ่ิมเติมของวัตถุประสงค สมรรถนะ คำอธิบายรายวิชาการวิพากษหลักสูตร

ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก

วิทยาลัย ไดแก ผูแทนสถานประกอบการ, สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา, หนวยงานที่

เกี่ยวของดานการพัฒนาบุคลากร มาพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงตามความ

ตองการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน เพื่อใหครูผูสอนไดนำหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับ

การพัฒนามาเขียนแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ือสรางกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

1.2.1) เชิงปริมาณ :  

              วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีจำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา

เพิ่มเติมครบทุกสา  จำนวน 3 สาขาดังนี้  
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              1.สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ (ปวช.) 

              2.สาขาวิชาไฟฟากำลัง (ปวช.) 

              3.สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ (ปวส.) 

1.2.2) เชิงคุณภาพ :  

              รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 

โดยมีผลการประเมินที่มากวารอยละ 80  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม  

 1.2.3) ผลสะทอน : 

              วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได

จัดการวิพากษหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบงออกเปน 2 กลุม โดยกลุมที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจคา

ปลีก และสาขาวิชาไฟฟากำลัง ประกอบดวยผูแทนครูผูสอนแตละภาควิชาเปนตัวแทนนำเสนอ

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ และหนวย

งานท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา การพัฒนาโดยสอดแทรกและเพิ่มเติมดังนี้ 

              -จุดประสงครายวิชา, สมรรถนะรายวิชา, คำอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มเติม 3 สวน 

ไดแก 

1. สวนเพ่ิมเติมจากสถานประกอบการ 

     - ขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ 

            - มาตรฐาน 7 ส   - S = Safety ความปลอดภัย, Health สุขภาพอนามัย, E = 

Environment สิ่งแวดลอม 

2. สวนเพ่ิมเติมจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เชน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน,  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, สถาบันเทคโนยีพระจอมเกลาฯ เปนตน 

3. สวนเพ่ิมเติมจากองคกรรับรองมาตรฐานอาชีพตาง ๆ ภายในและภายนอกประเทศ เชน 

สถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน), กรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ เปนตน 

1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  

1.3.1) เชิงปริมาณ :  

             แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพมีคาเฉลี่ยรอยละ 100 (167แผน) 

1.3.2) เชิงคุณภาพ :  

             ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพที่คาเฉลี่ย 98.82  มี

คุณภาพในระดับยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะทอน :  
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             วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะโดยมีการดำเนินกิจกรรมใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญ มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนผานสื่อการสอนที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อสรางแรงจูงใจ สรางขวัญกำลังใจ 

และสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนทุกคนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและสถานการณปจจุบัน สำนักวิชาการไดจัด

กิจกรรมการประกวดการสอนยอดเยี่ยมประจำป2561  

1.4) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน การ

จัดการเรียนการสอน  

1.4.1) เชิงปริมาณ :  

             ครูผูสอนจำนวน  68  คน มีการจัดทำแผนจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญและนำไปใชใน การจัดการเรียนการสอน ครบทั้ง 65 คน  คิดเปนรอยละ 95.58 

1.4.2) เชิงคุณภาพ :  

            ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไป

ใชในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 95.58 

1.4.3) ผลสะทอน :  

            หนวยงานภายนอกไดใหการยอมรับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน สงผลใหผล

งานวิจัย / ผลงานทางวิชการของครู ไดรับรางวัลในระดับประเทศระดับภูมิภาคอยางตอเนื่อง

เปนประจำทุกป รวมถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอวิทยาลัยฯ ในระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

2.1) การจัดการเรียนการสอน  

2.1.1) เชิงปริมาณ :  

                  1. จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 
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68 คน  

                  2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 65  

                  3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย จำนวน 65 คน   

                  4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง การ

เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 68 คน

                  5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหา

การจัดการเรียนรู จำนวน 65 คน 

2.1.2) เชิงคุณภาพ :  

                  รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปน รอยละ  

98.52 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2.1.3) ผลสะทอน :  

                  หนวยงานภายนอกไดใหการยอมรับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง

ครูทุกคนไดรับรางวัลผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชการ ของครู ซึ่งไดรับรางวัลในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยมีโครงการฝกอบรม Motivation and 

Inspiration (การสรางแรงบรรดาลใจจุดไฟพลังครู)มีการจัดโครงการฝกอบรม ทักษะ 7C ของ

ครูยุค 4.0 

2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน  

2.2.1) เชิงปริมาณ    

        1.ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลจำนวน 65 คนคิดเปนรอยละ 95.58 

 2.ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาที่เปนปจจุบัน

จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 100 

        3.ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู

จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ  100 

 4.ครูผูสอนใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนจำนวน  68 คนคิด

เปนรอยละ 100 

 5.ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ จำนวน 68 คน

คิดเปนรอยละ 100 

2.2.2) เชิงคุณภาพ  

                ครูผูสอนมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนจำนวน  68  คน คิดเปนรอย
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ละ 100 

2.2.3) ผลสะทอน   

                องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 2561 หนวยงานภายนอกไดใหการยอมรับคุณภาพในการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งดูไดจากรางวัลผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชการ ของครู ซึ่งไดรับรางวัล

ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป รวมถึงความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการท่ีมีตอวิทยาลัยฯ คุณภาพในระดับที่ยอดเยี่ยม  

2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

2.3.1) เชิงปริมาณ  

               1. จำนวนหองเรียน จำนวน 33 หอง 

               2. หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน 31 หอง คิดเปนรอยละ 93.34 

2.3.2) เชิงคุณภาพ  

        ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ใชในการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ยที่ รอยละ 88  คุณภาพใน

ระดับยอดเยี่ยม 

2.3.3) ผลสะทอน  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนจัดใหมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่มี

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา มีการเรียนการสอนผานสัญญาณ

ดาวเทียม หองสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนทางไกล  และครูบุคลากรซึ่งเกิดนวัตกรรมการ

เรียนการสอนเชน โปรแกรมการบริหารจัดการโครงการของนักเรียน นักศึกษา การเรียนการ

สอนผานระบบ Online  เชน Google Classroom  พรอมเขาถึงการเรียนการสอนไดทุกที่ทุก

เวลา

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3) วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดดำเนินการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ดานการบริหาร

จัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

3.1.1) เชิงปริมาณ  
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         1. ครูผูสอนจำนวน  68 คน ไดจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

         2. ครูผูสอนจำนวน 68 คนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป   

         3. ครูผูสอนจำนวน 68 คนมีการนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมา

ใชในการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน 

         4. ครูผูสอนจำนวน 68 คนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

         5. ครูผูสอนจำนวน 65 คนมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพที่

ไดรับการยอมรับหรือเผยแพรผลงาน  

3.1.2) เชิงคุณภาพ  

         รอยละ 100  ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ โดยผลการ

ประเมินคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม   

3.1.3) ผลสะทอน  

             สถานประกอบการไดใหการยอมรับยองครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนทั้ง

ดานวิชาการและวิชาชีพ โดยครูผูสอนไดรับรางวัลครูดีเดน โครงการเชิดชูครู CP ALL  การ

จัดการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ประจำปการศึกษา 2561  รางวัลครูดีเดน ประจำปการศึกษา 

2561 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 

3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  

3.2.1) เชิงปริมาณ  

             ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  

3.2.2) เชิงคุณภาพ  

             ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำ

ป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 4 รายการประเมิน มีคุณภาพอยู

ในระดับยอดเยี่ยม 

3.2.3) ผลสะทอน  

           สถานประกอบการที่ทำความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 

1,074 แหง มีความพึงพอใจตอ ผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 94.14 ) 

3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

3.3.1) เชิงปริมาณ  

           วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่มี
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ประสิทธิภาพสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกสำนักงาน  

3.3.2) เชิงคุณภาพ  

           ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ในระดับมากที่สุดรอยละ 88  

3.3.3) ผลสะทอน  

           วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน ดังนี้ 

1.ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา 

           - ดานงบประมาณ และการเงิน: ในระบบ SAP, รายงานการประชุมคณะกรรม

บริหารสถานศึกษา 

           - ดานบุคคลกร: RMS.panyapiwat.ac.th 

           - ดานครุภัณฑ และทรัพยสิน: ในระบบ SAP 

           โดยมีระบบบเครือขายสารสนเทศ และเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับ

บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย 

2.ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ. 

           - ดานงบประมาณ และการเงิน: ฐานขอมูลในระบบ SAP 

           - ดานบุคคลากร: RMS.panyapiwat.ac.th มีฐานขอมูลเชื่อมโยง ระบบ ศธ.02 

           - ดานครุภัณฑ และทรัพยสิน: ฐานขอมูลในระบบ SAP 

           โดยมีระบบบเครือขายสารสนเทศ และเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับ

บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

           มีการกำหนดสิทธิในการเขาถึงระบบฐานขอมูลผานระบบเครือขายสารสนเทศ และ

เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายมีการติด

ตั้งโปรแกรม Antivirus ปองกันไวรัสในเครื่องลูกขายมีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูล

ภายในและภายนอก 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมินผล

ความพึงพอใจระบบสารสนเทศทุกปการศึกษาฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน 

ครอบคลุมขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทมีการตรวจสอบขอมูล และสำรองขอมูลอยางสม่ำเสมอ 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำ

ผลจากการประเมินใชในพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประจำ ดังแผนพัฒนาระบบ
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สารสนเทศ  การพัฒนาประสิทธิภาพเครือขาย Internet  โดยรายงานการผลการดำเนินงานใน

การประชุมคณะกรรมบริหารสถานศึกษา  

3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

3.4.1) เชิงปริมาณ   

               1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ100  

               2. ผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ100  

3.4.2) เชิงคุณภาพ  

               นักเรียนนักศึกษามีสวนรวมในการบริการชุมชน และจิตอาสาครบทุกสาขาวิชา 

คิดเปนรอยละ 100 โดยไดรับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ระดับคุณภาพที่

ยอดเยี่ยม 

3.4.3) ผลสะทอน  

               องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถาน

ศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา โดยสถานศึกษาไดมีการทำ MOU กับองค หนวยงาน

ภายนอก 15 หนวยงาน  ที่สงเสริมและสนับนุนการการรวมกิจกรรม จนเกิดเปนโครงการ CSR 

ของวิทยาลัยฯ 

3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

3.5.1) เชิงปริมาณ  

              สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน  3 สาขาวิชา  ดังนี้ 

                        1.สาขาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

                        2.สาขาไฟฟากำลัง 

                        3.สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

3.5.2) เชิงคุณภาพ  

              ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ใน

ระดับมากท่ีสุด  

3.5.3) ผลสะทอน  

              วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ไดจัดการเรียนสอนรวมกับสถานศึกษาในระบบทวิภาคี และระบบ

ปกติ ทั้ง 3 สาขาวิชา ซึ่งในปการศึกษา 2561 นั้น วิทยาลัยฯ ไดรวมมือกับสถานประกอบการ
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ภายนอกสถานศึกษา ดังนี้  

แหลงเรียนรู                              สถานประกอบการ/หนวยงาน    จำนวนสถาน

ประกอบการ/หนวยงาน 

                                                        (แหง)                       

จำนวนผูเรียนที่ใชตอป (คน) 

1. สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซึ้อ  บริษัท ซพี ออลล จำกัด (มหาชน)                

                                                1,624                                  

662 

2. สาขาชางไฟฟากำลัง             บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จำกัด  

                                                         44                                 

129 

3. สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก     บริษัท ซพี ออลล จำกัด (มหาชน)  

                                                         368                              

485 

                รวม                                 1,074                                

2,238 

                 

                วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดรวมมือกับหนวยงานภายนอก (MOU) โดย

มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ จำนวน 15 หนวยงาน ดังนี้ 

: 

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ นำไปสู

ความเปนเลิศของการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 

และความสามารถในดานการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน และรวมกันดำเนินกิจกรรมโครงการอื่นๆ รวมกัน 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน ความรู

เกี่ยวกับเพศศึกษาแผนใหม เพ่ือลดปญหาการทองไมพรอมในวันเรียน เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ดูแลเม่ือตั้งครรภ และการใหบริการการคุมกำเนิดฟรี 

3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

องคกรท่ีมีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาที่มี
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การตดลงรวมกันใหไดมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลใหเปน

ไปตามมารตรฐาน เกณฑท่ีกำหนด และเพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพขององคกรที่มีหนาที่รับรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใหสามารถทดสอบบุคลากรใหไดถูกตองครบถวนตามที่

กำหนดไวในสมรรถนะ 

4. สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานนนทบุรี กับสถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี 11 แหง 

เรื่องการพัฒนาการศึกษาและทักษะวิชาชีพ กำลังคนอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อ รวมกัน

ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน เปนการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรีมีขีด

ความสามารถสมรรถนะ และมาตรฐานฝมือรวมการแขงขันฝมือแรงงานในทุกระดับ เพื่อสราง

โอกาสและการมีงานทำที่ตรงกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเลาเรียน ของผูเรียนอาชีวศึกษา  

5. บริษัท DynEd International, Inc. เปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับใหบริการฝกอบรมการใช

งาน และบริการสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่สอดคลองกับกรอบ CEFR มุง

เนนใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานการฟงและการพูด โดยมีการกำหนดเปาหมายและระยะเวลา

การเรียนอยางชัดเจน และมีระบบบริหารจัดการเรียนและรายงานผลการเรียนของนักเรียน

แตละบุคคล 

6. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูและความสามารถในดานการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การ

นิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การวิจัยทางการ

ศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหความรูดานการฝกงาน ฝกสอน เก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือการวิจัยรวมกัน รวมไปถึงเพ่ือรวมกันดำเนินกิจกรรม โครงการอื่นๆ ที่ทั้งสอนฝาย

เห็นสมควรรวมกัน 

7. กระทรวงยุติธรรม และบริษัทซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม และใหโอกาสกลุมผูกระทำผิดรวมทั้งผูพนโทษที่อยูในความ

ดูแลของหนวยงานกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ไดรับโอกาสในดานการศึกษาการฝกอบรม 

อาชีพการงาน ตลอดจนมีรายได และไมกลับไปกระทำผิดซ้ำ เพื่อใหผูกระทำผิดและผูพนโทษ

สามารถดำเนินชีวิตในสังคม เปนพลเมืองที่ดี และเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติตอไปในภาย

ภาคหนา 

8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทุบรี รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) วาดวย

การแกไข บำบัด พ้ืนฟูเด็ก เยาวชน เปนขอตกลงความรวมมือท่ีจัดทำขึ้นเพื่อเปนการบูรณาการ
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รวมกันระหวางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีกับองคกรภาครัฐและเอกชน ในการ

เปนเครือขายความรวมมือการแกไข บำบัด ฟนฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือ

เยาวชนใหสามารถอยูกับครอบครัวและชุมชนไดโดยปกติสุข โดยการฝกอาชีพหรือวิชาชีพ เขา

รวมกิจกรรมทางศาสนาเขารับการอบรมศีลธรรม จริยธรรมและหนาที่พลเมือง หรือรวม

กิจกรรมทางเลือกอื่นๆ แทนการพิพากษาคดี ตลอดจนการคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทำความ

รุงแรงในครอบครัว ดวยความรวมมือจากองคกรภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบดวย 

   8.1 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 

   8.2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 

   8.3 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

   8.4 วัดบัวขวัญพระอารามหลวง  

   8.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 

9. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) 

10. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)   

11. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางความรวมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู

ความเปนเลิศของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีความรูและความสามารถในดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดผล

และประเมินผลการเรียนการสอน การวิจัยทางการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อใหความรูดานการฝกงาน ฝกสอน เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยรวมกัน และเพื่อรวมกัน

ดำเนินกิจกรรม โครงการอื่นๆ ที่ทั้งสองฝายเห็นสมควรรวมกัน 

12. ผูปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังวัดนนทบุรี และเจาหนาที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร 

ประชุมวางแผนเรื่องการดูแลนักเรียน นักศึกษา ภายนอกวิทยาลัย (จุดเสี่ยง) 

13. เทศบาลนครนนทบุรี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ To Be Number One สรางภูมิคุมกันยา

เสพติดใหแกนักเรียนในโครงการปองกันและบำบัดการติดสารเสพติด 

14. บริษัท HONDA ในกิจกรรมวินัยจราจรขับข่ีปลอดภัยวินัยจราจร เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอยและลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ของนักเรียนนักศึกษา 

15. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จังหวัดนนทบุรี รวมกับวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมอบรมให

ความรูเรื่องยาเสพติดในโครงการวิทยาลัยฯ สีขาว เพ่ือใหปลูกจิตสำนึกของนักเรียนนักศึกษาให

มีความรูความเขาใจ มีความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลตอรางกาย สุขภาพอนามัย รวม

ถึงการสงผลตอปญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ   มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
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พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฎผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

ดังน้ี : 

การระดมทุนการศึกษา วิทยาลัยฯ ไดรับเงินบริจาคเขากองทุน ตนกลาปญญาภิวัฒน โครงการ

ระดมทุนกองทุนตนกลา ในปการศึกษา 2561 จำนวน 134 รายการ รวมเงินบริจาคจำนวน 

1,302,916.87 บาท นอกจากนี้ 

วิทยาลัยฯ ไดรับการบริจาค วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ : 

1. ไดรับบริจาคโตะ จำนวน 15 ตัว เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอน จาก บริษัท ปญญ

ธารา จำกัด 

2. ไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร รุน DELL OPTIPLEX 9020 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใชเปน

อุปกรณประกอบการจัดการเรียนการสอน และจัดการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

3. ไดรับบริจาคหนังสือ เขาหองสมุด เพื่อเปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ

บุคลากร ในปการศึกษา 2561 จากผูบริจาคทั้งบุคคลและหนวนงาน จำนวน 37 ครั้ง รวม

จำนวนหนังสือท่ีไดรับบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 272 เลม 

 

3.6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  

3.6.1) เชิงปริมาณ  

              รอยละ100  ของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการ พัฒนาให

เอื้อตอการจัดการเรียนรู โดยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่ใชสำหรับการเรียนการสอนทั้งหมด 

33 หอง  และมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 31 คิดเปนรอยละ 

93.93 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3.6.2) เชิงคุณภาพ  

              ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ โรงฝกงานของสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด   

3.6.3) ผลสะทอน  

              วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนดำเนินการบริหาร จัดการดานอาคารสถานที่ 

ภูมิทัศน สภาพแวดลอม หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู และมีแผนการดำเนินการงาน

อยางชัดเจนในเร่ืองระบบการดูแลอาคาร ตางๆ ใหอยูในสภาพที่สมบูรณสวยงาม และมีความ

พรอมใชงานอยูเสมอ และในดานความปลอดภัย ไดมีการจัดคณะกรรมการ คณะทำงานดาน

ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย สงเสริม สนับสนุนดูแล และปฏิบัติงานดานความปลอดภัย 
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และยังสงเสริมให ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน ไดใชประโยชนจาก

การบริหารจัดการตามนโยบายของผูบริหารอยางเครงครัด  สงเสริมใหบุคลากรดำเนินกิจกรรม 

7ส อยางทั่วถึงและตอเนื่องโดยวิทยาลัยฯ เปนสถานศึกษาแหงแรกที่ไดรับรางวัล Thailand 

5S Award จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับ

ยอดเยี่ยม ตอเนื่องปที่ 3 จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในปการศึกษา 2561  

3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

3.7.1) เชิงปริมาณ  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดมีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้น

ฐาน ดังนี้ 

  1.ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 

  2.ระบบประปา  หรือน้ำดื่ม  น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 

  3.ระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก  ปลอดภัย  ระบบระบายน้ำ  ระบบ

กำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

  4.ระบบการสื่อสารภายใน  และภายนอก 

  5.ระบบรักษาความปลอดภัย 

3.7.2) เชิงคุณภาพ  

               ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของ

สถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด ระดับคุณภาพยอดเย่ียม (มากกวารอยละ 80 ขึ้นไป) 

3.7.3) ผลสะทอน  

              ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยูใน

ระดับมากท่ีสุดที่มากกวารอยละ 80 ข้ึนไป โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ไดมีการ

บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซึ่งมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จัดทำแผน

งานการ Preventive Maintenance  โดยบุคลากรภายในและหนวยงานภายนอกที่ไดรับ

ความไววางใจในการบำรุงรักษาอยูสม่ำเสมอ เชนมีการใหหนวยงานภายนอกเขามาบำรุงรักษา

หมอแปลง หนวยงานการประปา เขามาตรวจสอบสภาพน้ำ หนวยงานภายนอกเขามาวิเคราะห

คุณภาพน้ำเสียกอนปลอยออกสูภายนอก ระบบการสื่อสารภายในองคกร และภายนอก  รวม

ถึงมีการจัดจางบริษัทรักษาความปลอดภัยในการอำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องความ

ปลอดภัย รวมถึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสิ่งแวดลอมและ 7ส ทั่วทั้งองคกร 

3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
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3.8.1) เชิงปริมาณ  

             รอยละของผูเรียนที่เขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดคิดเปน รอยละ 

84.02 

3.8.2) เชิงคุณภาพ  

             ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการศูยวิทยบริการหรือหองสมุด อยูใน

ระดับความพึงพอใจท่ีมากที่สุด (มากกวารอยละ 80)  

3.8.3) ผลสะทอน  

             วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีแผนงานโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนย

วิทยบริการอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนแหลงสืบคนขอมูลที่มีจำนวนคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูล

ที่เพียงพอในรูปแบบที่ทันสมัย  ภายในศูนยวิทยบริการมีการจัดบรรยากาศโดยใชหลักการของ 

7ส เขามาบริหารจัดการ กอใหเกิดเปนแหลงเรียนรูที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา 

ของครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน หรือผูที่สนใจ อาทิเชน คณะศึกษาดูงานจากหนวย

งานภายนอกไดแก คณะกรรมการ 5ส บริษัท อารเอฟเอส จำกัด ภายใตการกำกับดูแลของ

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเยี่ยมชม สายงานบริหารการเงิน ธนาคาร

ออมสิน  

ศูนยวิทยบริการมีหนังสือและส่ือที่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนของวิทยาลัย เปนไป

ตามมาตราฐานหองสมุดสถานศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 

และยังมีการจัดโครงการสัปดาหหองสมุดและกิจกรรมปญญาภิวัฒนเสริมศิษยรักเปนนักอาน 

เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการเพิ่มมากขึ้น คิดเปนรอยละ 88.57 ของ

ผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ สถานศึกษายังมีแหลงเรียน

รูเฉพาะทาง ไดแก ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาชางไฟฟาภายในอาคารระดับ 1 

และสาขาชางเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพาณิชย ระดับ 1 และหองปฏิบัติการคาปลีก

จำลอง 

3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

3.9.1) เชิงปริมาณ  

              ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และสถานศึกษา  

ที่ความเร็ว  130 Mbps 

3.9.2) เชิงคุณภาพ :  

              ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 93.93  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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3.9.3) ผลสะทอน   

              วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอกในดาน

ประสิทธิภาพระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา มีการ

เรียนการสอนผานสัญญาณดาวเทียม หองสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนทางไกล  และครู

บุคลากรซึ่งเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนเชน โปรแกรมการบริหารจัดการโครงการของ

นักเรียน นักศึกษา การเรียนการสอนผานระบบ Online  เชน Google Classroom  พรอม

เขาถึงการเรียนการสอนไดทุกที่ทุกเวลา  

3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

3.10.1) เชิงปริมาณ  

              จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 33 หอง หองที่ใชสำหรับการเรียนการสอน 31 หอง  คิดเปน รอยละ 

93.54 

3.10.2) เชิงคุณภาพ :  

              วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีการที่ใชในอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอนที่ความเร็ว 130 Mbs 

3.10.3) ผลสะทอน  

              ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ใชในการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษา คะแนนความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่ รอยละ 88 ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

4) วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี  

4.1.1) เชิงปริมาณ  

              1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน 68 คน 

              2.ครูผูสอนจำนวน 68 คนที่ ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป   
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              3. ครูผูสอน จำนวน 68 คน ไดนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  

              4. ครูผูสอนจำนวน 68 คน ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ  

              5. ครูผูสอนจำนวน 65 คน มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับและเผยแพรผลงาน  

4.1.2) เชิงคุณภาพ  

              รอยละ 100  ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง โดยครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนมีผลการประเมินคิดดเปนรอยละ 

98.52 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

4.1.3) ผลสะทอน  

              หนวยงานภายนอกไดใหการยอมรับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูทุก

คนไดรับรางวัลผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชการ ของครู ซึ่งไดรับรางวัลในระดับประเมศ ระดับ

ภูมิภาค อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยมีโครงการฝกอบรม Motivation and Inspiration 

(การสรางแรงบรรดาลใจจุดไฟพลังครู)มีการจัดโครงการฝกอบรม ทักษะ 7C ของครูยุค 4.0  

ซ่ึงครูไดพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจนไดรับรางวัล ครูเชิดชูเกียรติ จาก บริษัท ซีพีออลล 

จำกัดมหาชน  รางวัล ครูดีเดน จากสมาคมอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย เปนตน 

4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

4.2.1) เชิงปริมาณ  

             รอยละ 100  ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ จัดการ

เรียนการสอน โดยจำแนกสาขาวิชา ดังนี้ 

                      1.สาขาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

                      2.สาขาไฟฟากำลัง 

                      3.สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

4.2.2) เชิงคุณภาพ  

             ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมากท่ีสุด  

4.2.3) ผลสะทอน  

             วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ไดจัดการเรียนสอนรวมกับสถานศึกษาในระบบทวิภาคี และระบบ
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ปกติ ทั้ง 3 สาขาวิชา  ไดรวมมือกับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษา ดังนี้  

               1. สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซึ้อ บริษัท ซพี ออลล จำกัด 

(มหาชน)  

               2. สาขาชางไฟฟากำลัง                 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จำกัด  

               3. สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก         บริษัท ซพี ออลล จำกัด 

(มหาชน)  

                         รวม                                 1,074 แหง 

               ไดรวมมือกับหนวยงานภายนอก (MOU) โดยมีเครือขายความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ จำนวน 15 หนวยงาน ดังนี้ : 

               1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือทาง

วิชาการ นำไปสูความเปนเลิศของการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีความรู และความสามารถในดานการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

รวมถึงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และรวมกันดำเนินกิจกรรมโครงการอ่ืนๆ รวมกัน 

              2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครู 

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ความรูเกี่ยวกับเพศศึกษาแผนใหม เพื่อลดปญหาการทองไมพรอมในวันเรียน เปนกิจกรรมเกี่ยว

กับการดูแลเม่ือตั้งครรภ และการใหบริการการคุมกำเนิดฟรี 

              3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาที่มีการตดลงรวมกันใหไดมาตรฐาน เพื่อพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรอง

สมรรถนะของบุคคลใหเปนไปตามมารตรฐาน เกณฑที่กำหนด และเพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพ

ขององคกรท่ีมีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใหสามารถทดสอบ

บุคลากรใหไดถูกตองครบถวนตามที่กำหนดไวในสมรรถนะ 

              4. สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานนนทบุรี กับสถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัด

นนทบุรี 11 แหง เรื่องการพัฒนาการศึกษาและทักษะวิชาชีพ กำลังคนอาชีวศึกษา มี

วัตถุประสงคเพื่อ รวมกันผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน เปนการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใน

จังหวัดนนทบุรีมีขีดความสามารถสมรรถนะ และมาตรฐานฝมือรวมการแขงขันฝมือแรงงานใน

ทุกระดับ เพ่ือสรางโอกาสและการมีงานทำที่ตรงกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเลาเรียน ของผูเรียน

อาชีวศึกษา  
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              5. บริษัท DynEd International, Inc. เปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับใหบริการฝก

อบรมการใชงาน และบริการสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่สอดคลองกับ

กรอบ CEFR มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานการฟงและการพูด โดยมีการกำหนดเปาหมาย

และระยะเวลาการเรียนอยางชัดเจน และมีระบบบริหารจัดการเรียนและรายงานผลการเรียน

ของนักเรียนแตละบุคคล 

             6. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรวมมือ

ทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูและความสามารถในดานการ

พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การวิจัย

ทางการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษษ เพ่ือใหความรูดานการฝกงาน ฝกสอน เก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยรวมกัน รวมไปถึงเพื่อรวมกันดำเนินกิจกรรม โครงการอื่นๆ ที่ทั้ง

สอนฝายเห็นสมควรรวมกัน 

             7. กระทรวงยุติธรรม และบริษัทซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค เพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม และใหโอกาสกลุมผูกระทำผิดรวมทั้งผูพนโทษที่

อยูในความดูแลของหนวยงานกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ไดรับโอกาสในดานการศึกษา

การฝกอบรม อาชีพการงาน ตลอดจนมีรายได และไมกลับไปกระทำผิดซ้ำ เพื่อใหผูกระทำผิด

และผูพนโทษสามารถดำเนินชีวิตในสังคม เปนพลเมืองที่ดี และเปนกำลังสำคัญของประเทศ

ชาติตอไปในภายภาคหนา 

             8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทุบรี รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด 

(มหาชน) วาดวยการแกไข บำบัด พื้นฟูเด็ก เยาวชน เปนขอตกลงความรวมมือที่จัดทำขึ้นเพื่อ

เปนการบูรณาการรวมกันระหวางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีกับองคกรภาครัฐ

และเอกชน ในการเปนเครือขายความรวมมือการแหไข บำบัด ฟนฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ

สนับสนุนเด็กหรือเยาวชนใหสามารถอยูกับครอบครัวและชุมชนไดโดยปกติสุข โดยการฝก

อาชีพหรือวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมทางศาสนาเขารับการอบรมศีลธรรม จริยธรรมและหนาที่

พลเมือง หรือรวมกิจกรรมทางเลือกอื่นๆ แทนการพิพากษาคดี ตลอดจนการคุมครอง

สวัสดิภาพผูถูกกระทำความรุงแรงในครอบครัว ดวยความรวมมือจากองคกรภาครัฐและเอกชน 

ซ่ึงประกอบดวย 

                8.1 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดนนทบุรี 

                8.2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
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                8.3 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

                8.4 วัดบัวขวัญพระอารามหลวง  

                8.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 

            9. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด 

(มหาชน) 

            10. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)   

            11. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ อัน

จะนำไปสูความเปนเลิศของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหมีความรูและความสามารถในดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การนิเทศการจัดการเรียน

การสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การวิจัยทางการศึกษา และการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือใหความรูดานการฝกงาน ฝกสอน เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยรวม

กัน และเพื่อรวมกันดำเนินกิจกรรม โครงการอื่นๆ ที่ทั้งสองฝายเห็นสมควรรวมกัน 

           12. ผูปกครอง ร.ร.อาชีวะศึกษา จ.นนทบุรี และเจาหนาที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร 

ประชุมวางแผนเรื่องการดูแลนักเรียน นักศึกษา ภายนอกวิทยาลัย (จุดเสี่ยง) 

           13. เทศบาลนครนนทบุรี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ To Be Number One สราง

ภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกนักเรียนในโครงการปองกันและบำบัดการติดสารเสพติด 

           14. บริษัท HONDA ในกิจกรรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร เพื่อความเปน

ระเบียบเรียบรอยและลดอุบัติเหตุจากการขับข่ีของนักเรียนนักศึกษา 

           15. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จังหวัดนนทบุรี รวมกับวิทยาลัยฯ จัด

กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดในโครงการวิทยาลัยฯ สีขาว เพื่อใหปลูกจิตสำนึกของ

นักเรียนนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลตอรางกาย 

สุขภาพอนามัย รวมถึงการสงผลตอปญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ มีการระดม

ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ 

อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฎผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยาง

เปนรูปธรรม ดังนี้  

การระดมทุนการศึกษา วิทยาลัยฯ ไดรับเงินบริจาคเขากองทุน ตนกลาปญญาภิวัฒน จาก

โครงการระดมทุนกองทุนตนกลาในปการศึกษา 2561 จำนวน 134 รายการ รวมเงินบริจาค

จำนวน 1,302,916.87 บาท  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดรับการบริจาค วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ จำนวน 2 
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รายการ ดังนี้ : 

          1. ไดรับบริจาคโตะ จำนวน 15 ตัว เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอน จาก บริษัท 

ปญญธารา จำกัด 

          2. ไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร รุน DELL OPTIPLEX 9020 จำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อใชเปนอุปกรณประกอบการจัดการเรียนการสอน และจัดการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

          3. ไดรับบริจาคหนังสือ เขาหองสมุด เพื่อเปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากร ในปการศึกษา 2561 จากผูบริจาคทั้งบุคคลและหนวนงาน จำนวน 37 ครั้ง รวม

จำนวนหนังสือท่ีไดรับบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 272 เลม 

4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

4.3.1) เชิงปริมาณ  

           วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดจัดกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา

จำนวน 13 กิจกรรมตามระดับชั้น ดังนี้  

           1. ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  6 กิจกรรม 

           2. ระดับชั้น ปวช. สาขาไฟฟากำลัง        6 กิจกรรม 

           3. ระดับชั้น ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 1 กิจกรรม 

4.3.2) เชิงคุณภาพ  

           ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับคะแนน 3.50-5.00 โดยแบงเปนสาขาวิชา

ดังน้ี 

                   1.สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ผลการประเมินที่รอยละ84.8   

                   2.สาขาไฟฟากำลัง  ผลการประเมินที่รอยละ  90.20 

                   3.สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ผลการประเมินที่มากกวารอย

ละ80 

                    จากภาพรวมระดับคุณภาพการประเมินผลความพึงพอใจในระดับยอดเยี่ยม 

4.3.3) ผลสะทอน  

                   วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีนวัตกรรมการบริการชุมชน  วิชาการ 

วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับปญหาในดานสถานประกอบ

การ และ ชุมชนโดยรอบที่นักเรียนไดลงฝก โดยใหนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3 สาขางานไฟฟา 

และ สาขาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ไดเห็นความสำคัญของปญหา เพื่อนำมาแกไข และ จัด

เขาสูกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชา ในรายวิชา โครงการ1 และ 
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โครงการ 2 ตลอดปการศึกษา 2561 โดยใหนักเรียนไดคิดสิงประดิษฐ หรือ นวัตกรรม เพื่อ

ตอบโจทยของสถานประกอบการ และ ชุมชน สังคม โดยที่แบงออกเปนในรูปแบบของกลุม 3 

คน ตอ 1 ผลงาน โดยกำหนดใหมี ชิ้นงานที่เกิดจากการคิด และการทำขึ้นจริง โดยสามารถนำ

ไปทดลองใช และแกไขปญหาได และ มีรูปเลม 1 เลม ในครั้งนี้ทางวิทยาลัยไดกำหนดให

นักเรียนมีผลงานทางดานสิ่งประดิษฐ และ นวัตกรรมแลวนั้น ตองนำไปรับรองในดานการใช

ประโยชน ทุกผลงานทั้งในเชิง ความรู และ การแกไขปญหา และ สามารถใหเปนขอมูลเพื่อนำ

ไปตอยอดไดเปนอยางดี โดนแบงเปนผลงาน วิชาการ ที่เปนสาขางานวิชาชีพเฉาะ เปนผลงาน

ที่ ชุมชน สถานประกอบการ นำไปใชไดใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังผลงานมีดังนี้ 

          1.  สาขางานไฟฟากำลัง ผลงานทางดานสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม จำนวน 13  ผลงาน 

          2.  สาขาธุรกิจคาปลีก   ผลงานทางดานสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม จำนวน 151 ผลงาน  

4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

4.4.1) เชิงปริมาณ  

                ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตครอบคลุมพื้นที่ใชงานของวิทยาลัยฯ ที่

ความเร็ว 130 Mbps 

4.4.2) เชิงคุณภาพ  

                ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 93.93 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

4.4.3) ผลสะทอน  

      บริหาร ครู บุคลากร และผูเรียนมีความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาในระดับมากที่สุดที่

รอยละ93.33 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีระบบบการกำหนดสิทธิในการเขาถึงระบบฐาน

ขอมูลผานระบบเครือขายสารสนเทศ และเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย 

4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

4.5.1) เชิงปริมาณ 

              จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 33 หอง หองที่ใชสำหรับการเรียนการสอน 31 หอง 

4.5.2) เชิงคุณภาพ  

              รอยละ 94 เปนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน  
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4.5.3) ผลสะทอน  

              ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ใชในการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษา คะแนนความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่ รอยละ 88 ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

  2) จุดเดน

  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดรับรางวัล Thailand 5s Award 2018 ซึ่งนำหลักการ 

5ส ลงสูการปฏิบัตงานทั่วทั้งองคกร 

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดรับรางวัล lสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีการนำมาตรฐาน SHE ลงสูการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

3.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดจัดตั้งเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหกับหนวยงานภายนอกรวมกับ

กรมพัฒนาฝมือแรงงงาน 

4.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดจัดตั้งเปนศูนยทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจคาปลีกใหกับหนวยงาน

ภายนอกรวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  ควรติดตามผลการพัฒนาตามแผนอยางตอเนื่อง

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนควรมีการนำผลการประเมินไปจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

และติดตามอยางตอเนื่องเพ่ือรายงานผูบริหารใหทราบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตาม

รายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

1.1.1) เชิงปริมาณ   

                   1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  



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

www.vesar.org/#/print_sar/2018/0516 133/150

จำนวน 68 คน 

                   2.ครูผูสอนจำนวน 68 คนที่ ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอ

ป   

                   3. ครูผูสอน จำนวน 68 คน ไดนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  

                   4. ครูผูสอนจำนวน 68 คน ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 

วิชาชีพ  

                   5. ครูผูสอนจำนวน 68 คน มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับและเผยแพรผลงาน  

1.1.2) เชิงคุณภาพ  

                   รอยละ 100  ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

อยางตอเน่ือง โดยครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนมีผลการประเมินคิดดเปน

รอยละ98.52 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน  

                   หนวยงานภายนอกไดใหการยอมรับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง

ครูทุกคนไดรับรางวัลผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชการ ของครู ซึ่งไดรับรางวัลในระดับประเมศ 

ระดับภูมิภาค อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยมีโครงการฝกอบรม Motivation and 

Inspiration (การสรางแรงบรรดาลใจจุดไฟพลังครู)มีการจัดโครงการฝกอบรม ทักษะ 7C ของ

ครูยุค 4.0  ซึ่งครูไดพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจนไดรับรางวัล ครูเชิดชูเกียรติ จาก บริษัท 

ซีพีออลล จำกัดมหาชน  รางวัล ครูดีเดน จากสมาคมอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย เปนตน 

1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  

1.2.1) เชิงปริมาณ  

               ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100  มีสวนรวมในการบริหารสถาน

ศึกษา 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  

               ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำ

ป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน  

              สถานประกอบการที่ทำความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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จำนวน1,074 แหง มีความพึงพอใจตอ ผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวม มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด  (คาเฉล่ีย 94.14 ) 

1.3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

1.3.1) เชิงปริมาณ  

              วิทยาลัยฯมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ  

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

              ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ในระดับมากที่สุดรอยละ 88 

1.3.3) ผลสะทอน  

              สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่

หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน ดังนี้ 

              1.ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา 

              - ดานงบประมาณ และการเงิน: ในระบบ SAP, รายงานการประชุมคณะกรรม

บริหารสถานศึกษา 

              - ดานบุคคลกร: RMS.panyapiwat.ac.th 

              - ดานครุภัณฑ และทรัพยสิน: ในระบบ SAP  โดยมีระบบบเครือขายสารสนเทศ 

และเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย 

            2.ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

ดานตาง ๆ. 

             - ดานงบประมาณ และการเงิน: ฐานขอมูลในระบบ SAP 

             - ดานบุคคลากร: RMS.panyapiwat.ac.th มีฐานขอมูลเชื่อมโยง ระบบ ศธ.02 

             - ดานครุภัณฑ และทรัพยสิน: ฐานขอมูลในระบบ SAPโดยมีระบบบเครือขาย

สารสนเทศ และเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ

ทุกฝาย 

           3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ 

มีระบบบการกำหนดสิทธิในการเขาถึงระบบฐานขอมูลผานระบบเครือขายสารสนเทศ และ

เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายมีการติด

ตั้งโปรแกรม Antivirus ปองกันไวรัสในเครื่องลูกขายมีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูล
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ภายในและภายนอก 

           4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ

ประเมินผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศทุกปการศึกษาฐานขอมูลมีการ Update เปน

ปจจุบัน ครอบคลุมขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทมีการตรวจสอบขอมูล และสำรองขอมูลอยาง

สม่ำเสมอ 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำ

ผลจากการประเมินใชในพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประจำ ดังแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศอยางตอเนื่อง ดังรายงานการประชุมคณะกรรมบริหารสถานศึกษา, การพัฒนา

ประสิทธิภาพเครือขาย Internet   

1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

1.4.1) เชิงปริมาณ  

            รอยละ 100  ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ จัดการ

เรียนการสอน โดยจำแนกสาขาวิชา ดังนี้ 

                          1.สาขาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

                          2.สาขาไฟฟากำลัง 

                          3.สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 

                ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมากท่ีสุด  

1.4.3) ผลสะทอน  

                สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 

ไดจัดการเรียนสอนรวมกับสถานศึกษาในระบบทวิภาคี และระบบปกติ ทั้ง 3 สาขาวิชา  ได

รวมมือกับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษา ดังนี้  

                     1. สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซึ้อ              บริษัท ซพี ออ

ลล จำกัด (มหาชน)  

                     2. สาขาชางไฟฟากำลัง                              บริษัท ซีพี รีเทล

ลิงค จำกัด  

                     3. สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก              บริษัท ซพี ออลล จำกัด 

(มหาชน)  
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                                      รวม                                        1,074 

แหง 

                ไดรวมมือกับหนวยงานภายนอก (MOU) โดยมีเครือขายความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ จำนวน 15 หนวยงาน ดังนี้ : 

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ นำไปสู

ความเปนเลิศของการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 

และความสามารถในดานการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน และรวมกันดำเนินกิจกรรมโครงการอื่นๆ รวมกัน 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน ความรู

เกี่ยวกับเพศศึกษาแผนใหม เพ่ือลดปญหาการทองไมพรอมในวันเรียน เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ดูแลเม่ือตั้งครรภ และการใหบริการการคุมกำเนิดฟรี 

3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

องคกรท่ีมีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาที่มี

การตดลงรวมกันใหไดมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลใหเปน

ไปตามมารตรฐาน เกณฑท่ีกำหนด และเพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพขององคกรที่มีหนาที่รับรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใหสามารถทดสอบบุคลากรใหไดถูกตองครบถวนตามที่

กำหนดไวในสมรรถนะ 

4. สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานนนทบุรี กับสถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี 11 แหง 

เรื่องการพัฒนาการศึกษาและทักษะวิชาชีพ กำลังคนอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อ รวมกัน

ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน เปนการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรีมีขีด

ความสามารถสมรรถนะ และมาตรฐานฝมือรวมการแขงขันฝมือแรงงานในทุกระดับ เพื่อสราง

โอกาสและการมีงานทำที่ตรงกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเลาเรียน ของผูเรียนอาชีวศึกษา  

5. บริษัท DynEd International, Inc. เปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับใหบริการฝกอบรมการใช

งาน และบริการสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่สอดคลองกับกรอบ CEFR มุง

เนนใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานการฟงและการพูด โดยมีการกำหนดเปาหมายและระยะเวลา

การเรียนอยางชัดเจน และมีระบบบริหารจัดการเรียนและรายงานผลการเรียนของนักเรียน

แตละบุคคล 

6. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ 
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เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูและความสามารถในดานการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การ

นิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การวิจัยทางการ

ศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหความรูดานการฝกงาน ฝกสอน เก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือการวิจัยรวมกัน รวมไปถึงเพ่ือรวมกันดำเนินกิจกรรม โครงการอื่นๆ ที่ทั้งสอนฝาย

เห็นสมควรรวมกัน 

7. กระทรวงยุติธรรม และบริษัทซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม และใหโอกาสกลุมผูกระทำผิดรวมทั้งผูพนโทษที่อยูในความ

ดูแลของหนวยงานกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ไดรับโอกาสในดานการศึกษาการฝกอบรม 

อาชีพการงาน ตลอดจนมีรายได และไมกลับไปกระทำผิดซ้ำ เพื่อใหผูกระทำผิดและผูพนโทษ

สามารถดำเนินชีวิตในสังคม เปนพลเมืองที่ดี และเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติตอไปในภาย

ภาคหนา 

8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทุบรี รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) วาดวย

การแกไข บำบัด พ้ืนฟูเด็ก เยาวชน เปนขอตกลงความรวมมือท่ีจัดทำขึ้นเพื่อเปนการบูรณาการ

รวมกันระหวางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีกับองคกรภาครัฐและเอกชน ในการ

เปนเครือขายความรวมมือการแหไข บำบัด ฟนฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือ

เยาวชนใหสามารถอยูกับครอบครัวและชุมชนไดโดยปกติสุข โดยการฝกอาชีพหรือวิชาชีพ เขา

รวมกิจกรรมทางศาสนาเขารับการอบรมศีลธรรม จริยธรรมและหนาที่พลเมือง หรือรวม

กิจกรรมทางเลือกอื่นๆ แทนการพิพากษาคดี ตลอดจนการคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทำความ

รุงแรงในครอบครัว ดวยความรวมมือจากองคกรภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบดวย 

   8.1 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 

   8.2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 

   8.3 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

   8.4 วัดบัวขวัญพระอารามหลวง  

   8.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 

9. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) 

10. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)   

11. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางความรวมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู

ความเปนเลิศของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีความรูและความสามารถในดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการ
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เรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดผล

และประเมินผลการเรียนการสอน การวิจัยทางการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อใหความรูดานการฝกงาน ฝกสอน เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยรวมกัน และเพื่อรวมกัน

ดำเนินกิจกรรม โครงการอื่นๆ ที่ทั้งสองฝายเห็นสมควรรวมกัน 

12. ผูปกครอง ร.ร.อาชีวะศึกษา จ.นนทบุรี และเจาหนาที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร ประชุม

วางแผนเรื่องการดูแลนักเรียน นักศึกษา ภายนอกวิทยาลัย (จุดเสี่ยง) 

13. เทศบาลนครนนทบุรี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ To Be Number One สรางภูมิคุมกันยา

เสพติดใหแกนักเรียนในโครงการปองกันและบำบัดการติดสารเสพติด 

14. บริษัท HONDA ในกิจกรรมวินัยจราจรขับข่ีปลอดภัยวินัยจราจร เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอยและลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ของนักเรียนนักศึกษา 

15. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จังหวัดนนทบุรี รวมกับวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมอบรมให

ความรูเรื่องยาเสพติดในโครงการวิทยาลัยฯ สีขาว เพ่ือใหปลูกจิตสำนึกของนักเรียนนักศึกษาให

มีความรูความเขาใจ มีความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลตอรางกาย สุขภาพอนามัย รวม

ถึงการสงผลตอปญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ 

ปรากฎผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  

การระดมทุนการศึกษา วิทยาลัยฯ ไดรับเงินบริจาคเขากองทุน ตนกลาปญญาภิวัฒน จาก

บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) ในปการศึกษา 2561 จำนวน 134 รายการ รวมเงินบริจาค

จำนวน 1,302,916.87 บาท ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ไดรับการบริจาค วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ จำนวน 

2 รายการ ดังนี้ : 

1. ไดรับบริจาคโตะ จำนวน 15 ตัว เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอน จาก บริษัท ปญญ

ธารา จำกัด 

2. ไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร รุน DELL OPTIPLEX 9020 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใชเปน

อุปกรณประกอบการจัดการเรียนการสอน และจัดการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

3. ไดรับบริจากหนังสือ เขาหองสมุด เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ

บุคลากร ในปการศึกษา 2561 จากผูบริจาคทั้งบุคคลและหนวนงาน จำนวน 37 ครั้ง รวม

จำนวนหนังสือท่ีไดรับบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 272 เลม 

1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

1.5.1) เชิงปริมาณ  

               วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาจำนวน 13 กิจกรรม
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ตามระดับชั้น ดังนี้  

                         1. ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  6 กิจกรรม 

                         2. ระดับชั้น ปวช. สาขาไฟฟากำลัง        6 กิจกรรม 

                         3. ระดับชั้น ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 1 

กิจกรรม 

1.5.2) เชิงคุณภาพ 

                    นักเรียนนักศึกษามีสวนรวมในการบริการชุมชน และจิตอาสาครบทุกสาขา

วิชา คิดเปนรอยละ 100 โดยไดรับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ระดับ

คุณภาพที่ยอดเยี่ยม 

1.5.3) ผลสะทอน :  

                    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา โดยสถานศึกษาไดมีการทำ MOU กับองค 

หนวยงานภายนอก 15 หนวยงาน  ท่ีสงเสริมและสนับนุนการการรวมกิจกรรม จนเกิดเปน

โครงการ CSR ของวิทยาลัยฯ

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน 

การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

2.1.1) เชิงปริมาณ  

                         จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย

ของนักเรียน นักศึกษา มีดังนี้ 

                                 1.  สาขางานไฟฟากำลัง ผลงานทางดานสิ่งประดิษฐ/

นวัตกรรม     จำนวน 13  ผลงาน 

                                 2.  สาขาธุรกิจคาปลีก   ผลงานทางดานสิ่งประดิษฐ/

นวัตกรรม     จำนวน 151 ผลงาน 

                                 3.  สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ   
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                                     ผลงานทางดานสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม            

จำนวน  67  ผลงาน 

                                                    รวม                                         

จำนวน 231 ผลงาน  

2.1.2) เชิงคุณภาพ  

                  วิทยาลัย ไดนำสงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  จนไดรับรางวัลที่ไดรับจาก

การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ดังนี้ 

                  1.  สาขางานไฟฟากำลัง ไดรับรางวัล จำนวน 13  ผลงาน คิดเปนรอยละ 

100 

                  2.  สาขาธุรกิจคาปลีก   ไดรับรางวัล  จำนวน 130 ผลงาน คิดเปนรอยละ 

86.09 

                  3.  สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ   ไดรับรางวัล จำนวน  1 

ผลงาน  คิดเปนรอยละ 1.49  โดยการไดรับผลงานเฉล่ียภาพรวม ไดรับรางวัล 144 ผลงาน 

คิดเปนรอยละ 62.33 ระดับคุณภาพดี          

2.1.3) ผลสะทอน  

                  ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนไดสงนักเรียนเขารวมการ

แขงขันทักษะภายนอกไดแก การแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมภาคกลาง จัดโดยสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนฯและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสาย

อาชีวศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณท่ีหลากหลายภายนอกสถานศึกษา รวมถึงเปนการเผยแพรความรูความสามารถ

ของนักเรียน และสรางชื่อเสียงใหกับทางวิทยาลัยฯ 

2.2) การจัดการเรียนการสอน  

2.2.1) เชิงปริมาณ  

                   1. จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 

68 คน  

                   2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 65  

                   3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 68 คน  

                   4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง การ

เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 68 คน
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                   5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหา

การจัดการเรียนรู 65 คน 

2.2.2) เชิงคุณภาพ  

                  รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปน รอยละ  

98.52 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2.2.3) ผลสะทอน  

                  หนวยงานภายนอกไดใหการยอมรับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง

ครูทุกคนไดรับรางวัลผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชการ ของครู ซึ่งไดรับรางวัลในระดับประเมศ 

ระดับภูมิภาค อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยมีโครงการฝกอบรม Motivation and 

Inspiration (การสรางแรงบรรดาลใจจุดไฟพลังครู)มีการจัดโครงการฝกอบรม ทักษะ 7C ของ

ครูยุค 4.0

  2) จุดเดน

  1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนมีกระบวนการสงเสริม สรางนวัตกรรม รวมกับสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

    2. วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่สามารถนำไปใชประโยชนตอชุมขน สังคม 

องคกร และสถานประกอบการอยางชัดเจนและเปนที่ยอมรับของหนวยงาน องคกร ชุมชน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  การจัดทำโครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเขาประกวดแขงขันในระดับชาติและ

นานาชาติเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

              1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนควรมีการจัดทำแผนสงเสริม ใหผูเรียน ไดนำผลงานเขาประกวด

แขงขันในระดับชาติ และนานาชาติ ทุกสาขางานใหเพ่ิมขึ้น
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สวนท่ี 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4

1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 1 3

1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 2 6

1.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 208

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 240 86.67

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 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 1 3

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

2.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 2 6

2.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 208

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 240 86.67

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 2 4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 1 3

3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

3.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 2 6

3.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 228
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 260 87.69

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

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

1.4 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 50

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100.00

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 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15



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

www.vesar.org/#/print_sar/2018/0516 145/150

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 50

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100.00

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 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

3.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

3.5 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

3.6 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 150

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 150 100.00

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)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

4.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 70

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 70 100.00

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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

1.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 80

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 80 100.00
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

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

2.2 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

ผลรวมคะแนนที่ได 37

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 40 92.50

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 87.03

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 86.67

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 86.67

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 87.69

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 97.5
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.5

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.61

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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สวนท่ี 6 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 1. ผลการทดสอบการศึกษาระดับ

ชาติดานอาชีวศึกษา ( V Net ) พบวาอยูมีรอยละของผูเรียนที่มี

คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ V Net ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติ

ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา อยูในระดับกำลัง

พัฒนา (รอยละ 47.90 ) จากการวิเคราะหคะแนนพบวาควรมีการเพิ่ม

เติมวิชาการใหกับผูเรียน ในดานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะ

การคิด วิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยมีเปาหมายการ

พัฒนาผูสำเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติในระดับดีขึ้นไป (รอย

ละ 60 )

1..จัดทำแผนงานสงเสริมวิชาการ ดานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ทักษะการคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณาณในแผนการสอน

การจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมในรายวิชาทั้งใน

หองเรียน และนอกหองเรียน และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและ

ประเมินผล 2.จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนกอนสอบ V Net

และสรางแรงจูงใจในการเขาสอบ 3..โครงการสงเสริมทักษะพื้นฐาน (

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) 4.โครงการสงเสริมทักษะการคิดดานตางๆ

5.โครงการสงเสริมการใช E Learning เพื่อทบทวนเนื้อหาดานวิชาการ

2.ดานผุูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ พบวามีผลการประเมินในระดับกำลังพัฒนา เนื่องจากผู

สำเร็จการศึกษาในแตละป จะมีงานทำในสถานประกอบการ และ

ศึกษาตอ คิดเปนรอยละมากกวา 80 โดยกระบวนการสงเสริม

สนับสนุนเพื่อพัฒนาเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ

มีการดำเนินการในระหวางการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้งนี้จาก

เกณฑการประเมินใหมีการกำหนดกลุมเปาหมายเพ่ือพัฒนาสูการเปนผู

ประกอบการ และดำเนินการระหวางปการศึกษา จึงยังไมมี

กระบวนการพัฒนานักเรียนกลุมเปาหมายที่ชัดเจน อีกทั้งวิทยาลัยฯ

ยังไมไดดำเนินงานศูนยบมเพาะในปการศึกษา 2561 จึงวางแผนการ

พัฒนาการจัดตั้งศูนยบมเพาะเพื่อดำเนินงานสงเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาผูเรียนกลุมเปาหมายใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระในปการศึกษาตอไป

1. แผนจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 2.โครงการอบรม

เถาแกนอย
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ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

3.ดานผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย และผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ พบวาวิทยาลัยฯ มีการ

สงเสริมการแขงขันในระดับสถานศึกษา ระดับองคกร ระดับจังหวัด

ระดับภาค และระดับชาติ ในระดับท่ีดี เพื่อยกระดับคุณภาพมากขึ้น

จึงควรมีการจัดทำแผนสงเสริม ใหผูเรียน ไดนำผลงานเขาประกวด

แขงขันในรับชาติ และนานาชาติ ทั้งดานผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

และดานทักษะวิชาชีพ ทุกสาขางานใหเพ่ิมขึ้น และใหมีความหลาก

หลายของประเภทการแขงขัน และเวทีท่ีจัดประกวด โดยเพิ่ม

ประสบการณและองคความรูจากผูเชี่ยวชาญจากวิชาชีพ หรือสาขา

ตาง ๆ ท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือเปดประสบการณ เกิดแนวคิด

ใหมในการสรางสรรคผลงาน

1. จัดทำกระบวนการพัฒนาผูเรียนกลุมที่มีความสามารถเปนเลิศ หรือ

ความสามารถพิเศษ ( Talent ) 2. โครงการแขงขันทักษะภายใน และ

ภายนอก 3. โครงการหนอนวัตกรรม 4.. โครงการพัฒนาผูเรียนดาน

การออกแบบ และการคิดเชิงสรางสรรค ( Design Thinking ) 5.

โครงการพัฒนาครูผูสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เชน STEAM ,

Active Learning


