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 ค าน า 
                  

           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  ต้ังอยู่ท่ี 111/22 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง     
จ.ระยองเปิดดําเนินกิจการ ปีการศึกษา  2551  โดย ดร. มัลลิกา  จันตะบุตร  เป็นผู้รับใบอนุญาต         
และดํารงตําแหน่งผู้จัดการ  นางอุทุมพร  บุญญา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ทางวิทยาลัยได้ดําเนินการ
ตามจัดทํารายงานประเมินตนเองตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวด 6 มาตรา 48  โดย
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของรายงานประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561         ในปีการศึกษา  2561 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจได้มีการจัดการประกัน
คุณภาพ 
ตามกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
            คณะผู้จัดทํารายงานคุณภาพสถานศึกษาเห็นสมควรนําเสนอต่อต้นสังกัดและรายงาน
สาธารณชนได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจและ
จะนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพ
สืบไป  
                                     
 
                                                                                                                                      
                                                                           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
                                                                                     15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
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สารบญั 
เร่ือง            หน้า 
คํานํา     - 
สารบัญ     - 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร     1 
ส่วนท่ี 1     2 
ส่วนท่ี 2     7 
ส่วนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     35 
ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          37 
ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     51 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ส่วนท่ี 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   56 
ภาคผนวก     50
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ส่วนท่ี 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 
       ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
       สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 90.00  อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
        1) ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ 43.00 
        2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ 9.00 
        3) ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ 19.00 
        4) การมีส่วนร่วม ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ 10 
        5) ปัจจัยพื้นฐาน ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ 9.00 
     ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น อยู่ใน
เกณฑ์ 3.97  
   1.2. จุดเด่น 
             1) ด้านความรู้  
         1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย อยู่
ในระดับยอดเย่ียม 
         1.2 ผลลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
         1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม 
         1.4 การมีงานทําและศึกษาต้อของผู้สําเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
             2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
         1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย อยู่
ในระดับยอดเย่ียม 
         1.2 ผลลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
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         1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม 
         1.4 การมีงานทําและศึกษาต้อของผู้สําเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
         3) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
         1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย อยู่
ในระดับยอดเย่ียม 
         1.2 ผลลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
         1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม 
         1.4 การมีงานทําและศึกษาต้อของผู้สําเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
            4) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
         1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 87.50 อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
         1.3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
         1.4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 92.57 อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
         5) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         1.1 การจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 80.74 อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
         6) ด้านการบริหารจัดการ 
         1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอด
เย่ียม 

        1.2 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        1.3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        1.5 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        1.6 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        1.7 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 

         1.8 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
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         7) การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
      1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
      1.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่

ในระดับ ยอดเย่ียม 
      1.3 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม  
      1.4 การบริการชุมชนและจิตอาสา  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 

         8) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
      1.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่

ในระดับ ยอดเย่ียม 
      1.3 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
      1.4 การบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
    1) ด้านผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ยังไม่มี

การดําเนินงานในปีการศึกษา 2561  
    2) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ยังไม่

ท่ัวถึงท้ังวิทยาลัย 
    3) ครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพมีจํานวนน้อย 
    4) ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพมีจํานวนน้อย 
    5) ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 

หรือเผยแพร่มีจํานวนน้อย 
 

1.4. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
    1) ควรจัดทําแผนงานการดําเนินงานด้านผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ ในปีการศึกษา 2562 
    2) ในปีการศึกษา 2562  ควรนําเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดสรรงบดําเนินงานเกี่ยวกับ

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
    3) จัดทําแผนงาน/โครงการให้ครูผู้สอนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนา

วิชาชีพให้ครูได้เข้าร่วมมาขึ้น 
    4) จัดทําแผนงาน/โครงการให้ครูผู้สอนจัดทําผลงานจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา

วิชาชีพให้มากขึ้น 
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    5) จัดทําแผนงาน/โครงการให้ครูผู้สอนจัดนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่มากขึ้น 
     
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสถานประกอบการ 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้จัดทํามาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใช้    ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ การจัดการ
อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย  
    1.1 ด้านความรู้ ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฏี และ แนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี 
และข้อเท็จจริง เป็นไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
    1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 ท้ังทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
สามารถประ ยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  
    1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้ท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตาม
เกณฑ์ท่ี กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
บริหารจัดการ ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญของหน่วย งานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด่วย 
    2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช่หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนด
รายวิชาใหม่หรือ กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตเองการของ
ตลาดแรงงาน โดยความร่วม มือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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    2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมี
จํานวนตาม เกณฑ์ท่ีกําหนด ได้บการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความ เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
    2.3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
    2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหาร
จัดการ สถานศึกษาตามนโยบายสําคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา
มอบหมาย โดย ความร่วมมือของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมท้ังการช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ประกอบด้วย  
    3.1 ด้านความรjวมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคน ในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้ 
    3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน หรือร่วมกับ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจมีทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 โดยมีเปูาหมายเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาให้มี



-9- 
 

คุณภาพ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 และมาตรฐานการ 
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา พ.ศ.2561 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษามุ่งเน้น 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
รายงานผลการ 
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โดยมียุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และแผนงานกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
1. การเตรียมความพร้อมและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
2. การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี 
3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมการทําวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 
5. ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์

    1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
    2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ 
    3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
    4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
    5. โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
    6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ 
    1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21 
    2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล 
    3. ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 
    4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
และสารสนเทศเป็นฐาน 
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    5. ส่งเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มี 
คุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
    6. พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ 
ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    7. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กําหนดภาระงาน สร้าง 
แรงจูงใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
    8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือขายระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
4. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

“การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน” 
1. ความสําคัญและความเป็นมา 

    การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการท่ีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน ทําประโยชน์ในเรื่อง
ต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การบริหารงาน การช่วยเหลือและทําประโยชน์ และการ
รับผิดชอบร่วมกันการบริหารการมีส่วนร่วมทางการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ต้ังแต่การจัดทําแผนพัฒนา ทําแผนการเรียนการเรียน 
และการติดตามประเมินผล เป็นการบริหารงานแบบผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมมุ่งเน้นให้ทุกคนร่วม
วางแผน และปฏิบัติตามแผนได้จริง มีเปูาหมายของการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงผลการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นไปตามท่ีตกลงร่วมกันสถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน
และจิตอาสา การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนและชุมชน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมจิตสาธารณะของสถานศึกษา เป็นการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัด
กิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมท้ัง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารและจิต
สาธารณะ 
    2.2 เพื่อสร้างความสํานึกรับผิดชอบ 
    2.3 เพื่อสร้างพลังความสามัคคี 
    2.4 เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้สังคม 
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3. กรอบแนวคิด 
    แนวทางและความสําคัญของการมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดในจิตสํานึกของเด็กและเยาวชน
นั้นเป็นเรื่องสําคัญท่ีเราควรกระทํา เพื่อสังคมท่ีน่าอยู่ต่อไป และก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสังคม 
ส่งผลให้ การเมืองเศรษฐกิจ ศีลธรรมในสังคมนั้นดีขึ้น การที่มนุษย์ในสังคมจะแสดงออกซึ่งการมีจิต
สาธารณะนั้นเป็นเรื่องท่ียากหากไม่ได้รับการเล้ียงดูมาแบบส่งเสริมหรือเอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมการมี
จิตสาธารณะ สังคมก็จะเป็นไปแบบเห็นแก่ตัว คือ ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจสังคมรอบข้างคิดแต่
ประโยชน์แห่งตนเท่านั้น ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนมีสภาพเช่น
ไรก็ยังคงเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนา และยิ่งนานไปก็มีแต่เส่ือมทรุดลง อาชญากรรมในชุมชนอยู่ใน
ระดับสูง ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้นําท่ีนําไปสู่การแก้ปัญหา เพราะคนในชุมชนมองปัญหาของตัวเอง
เป็นเรื่องใหญ่ ขาดคนอาสาน าการพัฒนา เพราะกลัวเสียทรัพย์ กลัวเสียเวลาหรือกลัวเป็นท่ีครหาจาก
บุคคลอื่น ดังนั้น การศึกษาจิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบท่ีเกิดจากภายใน คือความรู้สึกนึกคิด จิต
ใต้สํานึกตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอยู่ในจิตใจ และส่งผลมาสู่การกระทําภายนอกปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น จะเห็นว่าเกิดจากการขาดจิตสํานึกของคนส่วนรวมในสังคมเป็นสําคัญ จิตสาธารณะจึง 
เป็นส่ิงสําคัญในสังคม เยาวชนต้องให้ความสําคัญและตระหนักในส่ิงนี้ความรับผิดชอบต่อตนเอง การ
จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อ 
     1. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถงึการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
     2. ให้ความสําคัญต่อส่ิงแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหนึ่งของสังคมต้อง
มีความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ท้ังต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
     3. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของ
ตนเอง เช่นกันอย่างหลีกเล่ียง ไม่ได้ ต้องช่วยกัน 
     4. ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําส่ังสอนในทุกศาสนาท่ีนับ
ถือ สอนให้คนทําความดีท้ังส้ิน ถ้าปฏิบัติได้จะทําให้ตนเองมีความสุข นอกจานี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมด้วยทําให้ 
เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยตัวอย่างหลักธรรมทางศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 

4. วิธีการดําเนินงาน 
วิทยาลัยได้พัฒนาจุดเน้นการดําเนินการท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาของวิทยาลัยโดย 
มีพันธกิจ และเปูาประสงค์ ดังนี้ 

พันธกิจที ่
    1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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    2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความ
พร้อมสู่สากล 
    3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆในการจัดการศึกษา 
    4. ส่งเสริมโครงงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
    5. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์
    1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
    2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ 
    3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
    4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ 
    5. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
วิทยาลัยคํานึงถึงงานจิตสาธารณะท่ีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ทําแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ดังนี้ 

แผนงานฝ่ายวิชาการ 
เป็นการจัดกิจกรรมด้านวิชาชีพเพื่อบริการชุมชน ได้แก่ 

    1) โครงการบริการชุมชน 
           กิจกรรมบริการวิชาชีพให้กับชุมชน 
    2) โครงการหลักสูตรระยะส้ัน 
          กิจกรรมบริการวิชาชีพหลักสูตรระยะให้กับชุมชน 

แผนงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
เป็นพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และความเป็นพลเมือท่ีดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อเอง

แลสังคม 
ได้จัดโครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
    1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
         กิจกรรมบริจาคโลหิต 
          กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
    2) โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
          กิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
          กิจกรรมปลูกปุาชายเลน 
    3) โครงการวิ่งเพื่อการกุศล 
          กิจกรรมวิ่งเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี 
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          โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
5. ผลการด าเนินงาน 
    โครงการจิตอาสาท่ีประสบความสําเร็จท่ี นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการทําให้เกิดความสําเร็จ และภาคภูมิใจ ได้แก่ โครงการวิ่งเพื่อการกุศล กิจกรรมวิ่งเพื่อ
สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย 
 
6. บทเรียนที่จะได้รับ 

ทุกคนรู้จักทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตระหนักเห็นความสําคัญและประโยชน์ในการช่วยเหลือ
ส่วน 
รวมท้ังครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน จังหวัด และประเทศ มีความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันมากขึ้น วิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการทําความดีจิตอาสาของนักเรียน เป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชนผู้ปกครองมีความสุขท่ีบุตรหลานมีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของ
พ่อแม่ มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม จึงสนใจ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของของวิทยาลัย
อย่างสม่ําเสมอและเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนเกิดเป็นความนิยมท่ีจะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียน
ชุมชนรับรู้การดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมด้านจิตอาสาในโรงเรียน ต่ืนตัว ให้ความร่วมมือช่วยเหลือท้ัง
ด้านแรงงานและทุนทรัพย์ ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 2  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู ่
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 111/22 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 
  โทรศัพท์ 038-604741  โทรสาร - 
  E-mail -  Website http://akbanchang.aksorn.ac.th 
 

  ประวัติสถานศึกษา 
  โรงเรียนอักษรบริหารธรุกิจ ปัจจุบันเปล่ียนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ”   
เปล่ียนแปลงช่ือภาษาอังกฤษ จากเดิม AKSORN BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE 
เปล่ียนเป็น AKSORN BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE” ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 
111/22 ม.3  ถ.สุขุมวิท  ต.บ้านฉาง  จ.ระยอง 21130   เปิดดําเนินกิจการโรงเรียนเดือนพฤษภาคม 
ปีการศึกษา 2551 โดยมี อาจารย์นิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาต ต้ังแต่ปี  2552  ได้เปล่ียนผู้รับ
อนุญาตเป็น  ดร.มัลลิกา จันตะบุตร เป็นผู้รับใบอนุญาต  และผู้จัดการ  
 

  การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 จํานวน  2  ประเภทวิชา  คือ 
          1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรมจํานวน 3  สาขาวิชา 
 1.1.1  สาขาวิชาการบัญชี 
        1.1.2  สาขาวิชาการตลาด 
        1.1.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จํานวน  2 สาชาวิชา 
 1.2.1  สาขาวิชาการโรงแรม 
 1.2.2  สาขาวิชาการท่องเท่ียว   
     2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 จํานวน  1 ประเภทวิชา 4 
สาขาวิชา  คือ 
         2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

http://akbanchang.aksorn.ac.th/
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 2.1.1  สาขาวิชาการบัญชี 
 2.1.2  สาขาวิชาการตลาด 
 2.1.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 2.1.4  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 
  สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลอําเภอบ้านฉาง สภาพพื้นท่ีท่ัวไป
ของเทศบาลอําเภอบ้านฉาง  ลักษณะภูมิอากาศไม่ร้อนหรือหนาวจัด  มีครบ 3 ฤดู โดยปกติเป็นแบบ
ร้อนช้ืนขึ้นอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลักษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีราบเนินเขาลาด
ตํ่าลงสู่ชายฝ่ัง 
     ทิศตะวันออก ติดกับบริษัทถาวรวิศวโยธา (สาขาบ้านฉาง) ทะเล 
     ทิศเหนือ ติดกับคลองและไร่มันสําปะหลัง 
     ทิศตะวันตก ติดกับอาคารพาณิชย์  (อาคารสุรชัย) 
     ทิศใต้   ติดกับสุขุมวิท (สายบ้านฉาง-ระยอง) ตรงข้ามกับตลาดนัดโต้รุ่งบ้านฉาง  
    
     สภาพเศรษฐกิจ 
       สภาพชุมชนและท่ีต้ังท่ีเป็นชุมชนนั้น  อาชีพของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนจึง
หลากหลาย  โดยแต่ละชุมชนจะมีการผลิตสินค้าชุมชน  ผักปลอดสารพิษ  น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา กะป ิ น้ําปลา  ผ้าบาติก  น้ําพริกนานาชนดิ  มะม่วงนอกฤดู  สบู่ แชมพู ครีมบํารุงผิว  
ดอกไม้จันทร์   พวงหรีด  น้ําชีวภาพ  เป็นอาชีพในชุมชนย่อย  ส่วนอาชีพเดิมและอาชีพหลักของ
ชุมชน  คือ  การทําไร่มันสําปะหลัง  ไร่อ้อย  และทําสวนมะม่วง 
 
  สภาพสังคม 
       พื้นท่ีโดยรอบเป็นเขตชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางมีจํานวน ท้ังหมด 25 ชุมชน มี
คณะกรรมการชุมชนทําหน้าท่ีในการบริหารการพัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาล ให้มีความเข้มแข็ง มี
เศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาพดี มีการจัดต้ังชุมชน 25 ชุมชน ดังนี้คือ 

1. ชุมชนบ้านเนินกระปรอก  
2. ชุมชนบ้านฉาง - พลา  
3. ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม  
4. ชุมชนบ้านเนินกระปรอกตะวนัออกประชุมมิตร 
5. ชุมชนวัดบ้านฉาง   
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6. ชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง  
7. ชุมชนมิ่งมงคล  
8. ชุมชน จ.คู่  
9. ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา  
10.ชุมชนเทพจินดา 
11.ชุมชนโด่งดัง  
12.ชุมชนรวมมิตร 
13.ชุมชนสวนสุขภาพ  
14.ชุมชนบ้านฉาง – เนินกระปรอก  
15.ชุมชนหนองใหญ่ 

     16.ชุมชนตลาดโต้รุ่ง  
      17.ชุมชนไทวา  
      18.ชุมชนรวมสมพงษ์   
      19.ชุมชนดาวพิทักษ์ 
      20.ชุมชนฟูาสีทอง 
      21.ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ 
      22.รวมชมวิวเนินกระปรอก 
      23.ชุมชนปกปูองสถาบัน 
      24.ชุมชนเทพมงคล 
      25.ชุมชนมธุรส 
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 2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
นางอุทุมพร  บุญญา 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
นางภูวิศา  ชูธัญญะ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวพรทิพย์  ทองมาก 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 นางสมฤดี คชสาร 
ฝ่ายวิชาการ  

นางสาวณัฐชานันท์  อุ่นสิวิลัย 

1. งานพัฒนาวินัยผู้เรียน 
2. งานครูท่ีปรึกษา 
3. งานปกครอง 
4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
5. งานสวัสดกิารนกัเรียนนักศึกษา 
6. งานโครงการพิเศษและการบริหารชุมชน 
7. งานโครงการ 
8. งานอาคารสถานท่ี/ซ่อมบ ารุง 
9. งานชมรม 
10. งานยอดนักเรียนภาคเช้า/ทวิภาคี 
11. งานบริหารความเสี่ยง 
12. งานนักศึกษาวิชาทหาร 
13. งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์/ศึกษาตอ่ 
14. งานดแูลตดิตามผู้เรียน 

 

1. งานงานแผนและงบประมาณ 
2. งานความร่วมมือ 
3. งานวิจัย พัฒนา นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ (ครู) 
4. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
6. แผนงานประจ าป ี
7. แผน 5 ป ี
8. ปฎิทินวิทยาลัย 

1. แผนกวิชา 
2. ศูนย์บ่มเพาะ 
3. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
4. งานความร่วม/ทวิภาคี 
5. งานวัดผลและประเมินผล 
6.  E- Learning 
7.  งานวิทยบรกิารและห้องสมุด 
8. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
9. งานสื่อการเรียนการสอน 
10. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
11. งานทดสอบมาตรฐาน 
12.  สือ่สิ่งพิมพ-์ ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์

 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
 - งานบุคลากร 
 - งานพัสดุ/ครุภัณฑ ์
 - งานแม่บ้านและคนสวน 
 - งานร้านค้า 
2. งานสวัสดกิารนกัเรียน/นักศกึษา 
 - งานประกันอุบตัิเหต ุ
 - งาน กยศ. 
3.งานอบรมและพัฒนาคร ู
4.งานทะเบียน 
 - งานอดุหนุน 
 - งานระเบียน/งานสารบรรณ 
5.งานบัญชีและการเงิน 
 - งานจัดซื้อ                    

- งานมินิมาร์ท 
- งานการเงินและบัญช ี       

 

ผู้รับใบอนุญาต 
ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร 

ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

นางนิภาพร  นอกสันเทียะ 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 129 0 0 129 
ปวช.2 103 0 0 103 
ปวช.3 143 0 0 143 

รวม ปวช. 375 0 0 375 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวส.1 130 72 0 202 
ปวส.2 83 107 0 190 

รวม ปวส. 213 179 0 392 
   
      ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 196 85 43.37 
ปวส.2 203 154 75.86 
รวม 399 239 59.90 

   
      ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 150 99 66.00 
ปวส.2 205 123 60.00 
รวม 355 222 62.54 
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  ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อํานวยการ/ 
รองผู้อํานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ี
ได้รับการรับรอง 

27 23 27 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 0 0 0 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 0 0 0 
เจ้าหน้าท่ี 2 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

6 - - 

รวม ครู 27 23 27 
รวมท้ังส้ิน 37 - - 

 
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.

(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.

(สาขาวิชา) 

รวม

(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 3 4 7 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 0 2 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 5 4 9 
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        ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 0 
อาคารอื่น ๆ 0 

รวมท้ังส้ิน 6 

 
  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 97,951.00 
งบดําเนินงาน 7,953,431.00 
งบลงทุน 11,148,239.38 
งบเงินอุดหนุน 5,393,983.06 
งบรายจ่ายอื่น 1,620,512.93 

รวมท้ังส้ิน 41,153,100.43 
 
 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  ความรู้ดี  ทักษะเย่ียม  เปี่ยมวินัย   
 
       อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
       บุคลิกดี มีความเป็นไทย 
 
       เอกลักษณ์  
       มีวินัย  
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        2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
   วิสัยทัศน์ 
   มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล 
   พันธกิจ 
   1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
       2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่
สากล 
       3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
       4. ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและ
สังคม 
       5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค ์
     1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
       2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ 
       3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
       4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
       5. โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
       6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ 
   1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
       2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
       3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
       4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21 
       2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล 
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       3. ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการ วิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน   
       4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็นฐาน 
       5. ส่งเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพ
โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสานประกอบการและชุมชน 
       6. พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       7. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กําหนดภาระงาน สร้าง
แรงจูงใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
       8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือขายระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
    2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 
   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนประสานงานในการ
ดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชน 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
กีฬาครูอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง  
ครั้งท่ี 20 

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดระยอง 

 
  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
อ.จุธาทิพย์ จิตต์เจริญ  
การประกวดวิจัยในช้ันเรียน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

อ.จุธาทิพย์ จิตต์เจริญ  ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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การประกวดบทความวิจัยในช้ันเรียน อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
อ.จันทร์จิรา ใจเย็น  
การประกวดบทความวิจัยในช้ันเรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

อ.นิศารัตน์ บุญยืน  
การประกวดวิจัยในช้ันเรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

อ.นิศารัตน์ บุญยืน  
การประกวดบทความวิจัยในช้ันเรียน 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

อ.สมฤดี คชสาร  
การประกวดวิจัยในช้ันเรียน 
 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

อ.สายชล เอสามี  
การประกวดวิจัยในช้ันเรียน 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

อ.ณัฐณิชา อักษรวงศ์  
การประกวดบทความวิจัยในช้ันเรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

อ.มาลินี นันทนาวัฒน ์ 
การประกวดวิจัยในช้ันเรียน 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

อ.มาลีนี นันทนาวฒัน ์ 
การประกวดวิจัยจังหวัดระยอง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

อ.วัชระ กางกรณ์  
การประกวดบทความวิจัยในช้ันเรียน 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

อ.วัชรพล พรมโคตร  
การประกวดบทความวิจัยในช้ันเรียน 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

อ.นิศารัตน์ บุญยืน  
การประกวดครูดีเด่นจังหวัดระยอง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

อ.วัชระ กางกรณ์  
การประกวดครูดีเด่นจังหวัดระยอง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

อ.จันทร์จิรา ใจเย็น  
การประกวดครูดีเด่นจังหวัดระยอง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
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  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวมาลินี นันทนาวฒัน ์ 
การประกวดวิจัยในช้ันเรียน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง 

นางสาวณัฐณิชา อักษรวงศ์  
การประกวดวิจัยในช้ันเรียน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง 

นายฐนกร โอสถประสพ  
การประกวดวิจัยในช้ันเรียน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง 

นางสาวมาลินี นันทนาวฒัน ์ 
การประกวดครูดีเด่นจังหวัดระยอง 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัด
ระยอง 

นายอนุสรณ์ บุญยืน  
การประกวดครูดีเด่น จังหวัดระยอง 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัด
ระยอง 

นางสาวณัฐณิชา อักษรวงษ ์ 
การประกวดครูดีเด่น จังหวัดระยอง 

ชนะเลิศ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัด
ระยอง 

นางสมฤดี คชสาร  
ครูดีศรีระยอง 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นางทัศสิกานต์ พลศักดิ์หาญ  
ครูดีศรีระยอง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นางสาวณัฐชานันท์ อุ่นสิวิลัย  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นางอุทุมพร บุญญา  
ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นางมัลลิกา จันตะบุตร  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นางมัลลิกา จันตะบุตร  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส.ปส.กช.สมาคมคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ 

นางอุทุมพร บุญญา  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส.ปส.กช.สมาคมคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ 

นางภูวิศา ชูธัญญะ  
ครูดีเด่น 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส.ปส.กช.สมาคมคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ 
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นางนิภาพร นอกสันเทียะ  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส.ปส.กช.สมาคมคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ 

นางสาวณัฐชานันท์ อุ่นสิวิลัย  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส.ปส.กช.สมาคมคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ 

นางทัศสิกานต์ พลศักดิ์หาญ  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส.ปส.กช.สมาคมคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ 

นางสาวนภัสวรรณ เรือนเพ็ชร์  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวฯ 
กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวจุธาทิพย์ จิตต์เจริญ  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวฯ 
กลุ่มภาคกลาง 

นางอัญชลี พันธ์โบ  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวฯ 
กลุ่มภาคกลาง 

 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
น.ส.อุมาริน จิตรไธสง  
ทักษะการใช้โปรแกรมสํานักงาน (MS-
Office-2013) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ครั้งท่ี 32 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ชลทิพา ชัยนาม  
ทักษะการใช้โปรแกรมสํานักงาน (MS-
Office-2013) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ครั้งท่ี 32 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สรารัตน์ มีชัย  
ทักษะการใช้โปรแกรมสํานักงาน (MS-
Office-2013) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ครั้งท่ี 32 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายภัควรรธน์ พลอมรวรีย ์ 
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 
 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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นายพัชรพล สมวิเศษ  
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 32 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายปกาศิต เหลาเกตุ  
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสร้าง
โฮมเพจ (Home Page) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพิ ครั้งท่ี 32 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายพงษกร เผ่ือนพันธ ์ 
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสร้าง
โฮมเพจ (Home Page) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพิ ครั้งท่ี 32 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สุชัญญา สาลีกุล  
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสร้าง
โฮมเพจ (Home Page) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพิ ครั้งท่ี 32 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ธัญญารัตน ์จินดารัตน์  
ทักษะการสร้างเว็บเพจ (Wed Page) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อภิชญา สรเดช  
ทักษะการสร้างเว็บเพจ (Wed Page) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายพงษ์นที สอนศรี  
ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายปัญญาวุธ จันทิมา  
ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สุนันทา ทิพย์ลม  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ขวัญฤทัย ศรีวรขันธ์  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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น.ส.ดวงกมล บุญทอง  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายณวัฒน์ ไกรลพ  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ศิริพร เกิดแสง  
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.วัชรินทิรา พรรณรายณ์  
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ณัฐธิดา กล่ินหอม  
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายพิชชากร พรรณรายณ์  
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายนนทกานต์ สังขาร  
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายปฐมพงษ์ จันทร์สิงห์  
ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายธนพล แสงศรี  
ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายนิวัตน์ ฐิติทิพย์วารี  
ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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น.ส.ศุภรัตน์ ทองแดง  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ณัฐพร ซุ่นไล้  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายปองพล ทองคําชู  
ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3D 
Animation (SketchUp Pro) 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายณัฏฐชัย บุญเยื้อน  
ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3D 
Animation (SketchUp Pro) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.กวินธิดา ธุระพนัธ ์ 
ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3D 
Animation (SketchUp Pro) 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อนัญญา ทรงพนิิจธรรม  
ทักษะการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ขนิษฐา ต้ังพันธ์  
ทักษะการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.เบญจรัตน์ เครือวัง  
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ชนิสรา สองสุข  
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.กชกร วันดี  
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.กฤตติยากรณ์ พิมเสน  
ทักษะโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปเพื่องาน
บัญช ี

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อุมาพร ทะวะรุ่งเรือง  
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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นายสราวุธ นาดี  
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.จิราพร ทิพวรรณ  
ทักษะ Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ภาค ทักษะ Marketing Challenge 

น.ส.ณัฐณิชา โตธัญญะ  
ทักษะ Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ภาค ทักษะ Marketing Challenge 

น.ส.ธนัชพร จันทร์กุณี  
ทักษะ Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายชนุตร์ชฏายุ ศรีภาชน์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.วรรณิการ ภู่โต  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สุพิศตรา มูลศรี  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ศิวพร เพ็งธรรม  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.พิมพ์รวี เพชรพราย  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.น้ําเพชร เพชรพราย  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อินทิรา เรืองรัมย์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.แพรวพรรณราย แก้วนิมิตร  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.เทพธิดา เจนใจ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อามีนะ บุหงารัตน์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.รุ่งรัศมี แปูงอ่อน  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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น.ส.จิราวรรณ รัตนวิจิตร์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้
 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อภัจฉรา ราชคง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ฉัตรสุดา ภาคสุข  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.กนกพร รักการด ี 
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สุมาลี จันทร์น่วม  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.แพรวพรรณ เรืองอร่าม  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ธนัญญา เดือนฉาย  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.กาญจนพร เคล้าคล่อง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.นิรชา สุขวิชัย  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ลดามณี ประเสริฐทรัพย์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ทิพอําพร อภิวันทร์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ธิดารัตน์ สุทนต์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อินทิรา บุญยาจาร  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ธนาภรณ์ งอกสิงห์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.วราภรณ์ เสียงสวัสด์ิ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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น.ส.บุญธิดา เนียมสอาด  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สรารัตน์ มีชัย  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สุดารัตน์ ภิบาลกุล  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.จุฑาทิพย์ แซ่เต๋ีย  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ชลิดา สุวรรณพรม  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สมฤดี สุขสวัสด์ิ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.รัมภ์รดา อินทร์ชํานาญ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.มณีรัตน์ จีระอร  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.เกษมณี ธรรมดา  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายธนากร วิทยานุกรณ์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ปัณฑารีย์ ติณณวัฒน์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.วราภรณ์ คําแดง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ณัฐนิช พรมสมบัติ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.กัลยรัตน์ อินทะวงค์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายธนพล แสงศรี  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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น.ส.ชนิสรา สองสุข  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อุมาพร ทะวะรุ่งเรือง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สุกัญญา วริสาร  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.วรรณิกา ภู่โต  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายสราวุธ นาดี  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.พรรณพัชร สวัสดิภูมิ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.นภาสร ชัยลา  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายเอื้อณรงค์ จินโจ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายปัญญาวุธ จันทิมา  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ชไมพร เสียงเสนาะ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.แพรววรัญญา อยู่ยืนยง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ปริมสิริ เกิดมณี  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.พัชรมล เทียนทอง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายศิริศวร์ แสนทวีสุข  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.เบญจรัตน์ เครือวัง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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นายวีรยุทธ์ มนกุกา  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ถนอมวรรณ กุลสว่าง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายภัควรรธน์ พลอมรวรีย ์ 
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายอดิศักดิ์ มีสบาย  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สุกัญญา จันทะกิจ  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.พรพิมล ติยะบุตร  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายกล้าณรงค์ หาพรม  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายกฤษฎา กันอึ่ง  
การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.พุทธชาติ บุตรทอง  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อาทิตยา ศรีชํานาญ  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.วรรณรัตน์ ยมพงษ ์ 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายรุ่ง ธนะโสภณ  
การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ปรางลักษณ์ มุสิกะพันธ ์ 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นางสาวนภัสสร สมตระกูล  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
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น.ส.ชลธิชา จิตแก้ว  
ทักษะพื้นฐาน ประกวดเล่านิทานพื้นบ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นายนนทกานต์ สังขาร  
ทักษะการพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

น.ส.พรพิมล ติยะบุตร  
สวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ ระดับภาคสงฆ์ภาค13 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

น.ส.สุวนันท์ ทิศน้อย  
สวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ ระดับภาคสงฆ์ภาค13 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

น.ส.อัญชลี งามเจริญ  
สวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ ระดับภาคสงฆ์ภาค13 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
น.ส.ธิดารัตน์ สุธนต์  
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

น.ส.ธนาภรณ์ งอกสิงห์  
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

น.ส.ดาวเรือง ชูดี  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

น.ส.ปิยฉัตร พันธุ์พุ่ม  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

น.ส.พลอยชมพู เอี่ยมอินทร์  
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นายรุ่ง ธนะโสภณ  
ประกวดพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

น.ส.นภัสสร สมตระกูล  
ทักษะการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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น.ส.เวธน ีสําอาง  
ทักษะการบัญชี 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายอลงค์กร คงช่ืนใจ  
ทักษะการบัญชี 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.อัญชลี งามเจริญ  
ทักษะการบัญชี 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.วรรณิศา ศรีเนตร  
ทักษะการบัญชี 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ธัญยชนก วงษ์สุวรรณ์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.อนัญญา ทรงพินิจธรรม  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.พรพิมล ติยะบุตร  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.อรนุช สุดวิลัย  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.วรรณภา สุธรรม  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.กฤติยากรณ์ พิมเสน  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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น.ส.สลิล สุขกายา  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ศตพร คําภา  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.สุมินตรา กองสําลี  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.กชกร วันดี  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.ณัฐณิชา อบทองหลาง  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.ศิริลักษณ์ บุญพยนต์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.หทัยวรรณ พุกเจริญ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.กัญญ์วรา สารเนตร  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.ขนิษฐา ต้ังพันธ ์ 
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.กัญญาณัฐ เกษมยูร  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้
 
 
 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  
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น.ส.ปรียารัตน์ บุตรนาค  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ปรางค์ลักษณ์ มุสิกะพันธ ์ 
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.สุกัญญา จันทะกิจ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.จุฑาทิพย์ รันรัติยา  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.บัณฑิตา จูดเดช  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.เพชรรัตน์ จุฬารมย์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.ศศิวิล วิลาวรรณ์  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.วาทิญา จํานงเลิศ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย  

น.ส.สุชัญญา สาลีสกุล  
ทักษะการใช้โปรแกรมสํานักงาน 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายปกาศิต เหลาเกตุ  
ทักษะการใช้โปรแกรมสํานักงาน 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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น.ส.เบ็จภรณ์ อนุชน  
ทักษะการใช้โปรแกรมสํานักงาน 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.อุมาริน จิตรไธสง  
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายเอกภพ สมมาคูณ  
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ชลทิพา ชัยนาม  
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ชนิตา จันแดง  
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.สุนันทา ทิพย์ลม  
ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสร้าง
โฮมเพจ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ปณิตา ละมะเอ  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ธีรพร มาลาทอง  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.อภิญญา ปัดสร้อย  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายสุริยวัส ฉ่ําคร้าน  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 
 
 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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น.ส.รุ่งทิพย ์พันธ์ศิริลักษณ์  
ทักษะการใช้โปรแกรมสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายกิตติพณ บาลเพ็ชร  
ทักษะการใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายนวชาติ อิทธิรัตนโชติ  
ทักษะการใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายอดิศักดิ์ จิตประคอง  
ทักษะการใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.เกสรา ดอกไม้คล่ี  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ณัฐริกา เสน่หา  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ณัฐณิชา โตธัญญะ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ฐิติวรดา ทองสุข  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวสุจิตรา พลับจีน  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.วรรณิษา มหานาม  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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น.ส.กวินทิพย ์สายสร้อยแก้ว  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายสุรพล ธาราธรถาวร  
ประกวดส่ือการเรียน 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ธนัชพร จันทร์กุณี  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.จิราพร ทิพวรรณ  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายทวีทรัพย์ ทาวะลัย  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.เกสรา ดอกไม้คล่ี  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.รัชฎาภรณ์ ฝุายชาวนา  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวชลธิชา พิมลนอก  
ประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.พลอยชมพู เอี่ยมอนิทร์  
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.กรรณิการ์ ภาคสุข  
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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น.ส.ประภัสสร จ่ีพิมาย  
ประกวดเต้นแดนเซอร ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ปาณิสรา นิธีเมธาว ี 
ประกวดเต้นแดนเซอร ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.เยาลักษณ์ สังข์แก้ว  
ประกวดเต้นแดนเซอร ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.วรัญญา ศรีแก้ว  
ประกวดเต้นแดนเซอร ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.จุฑามาศ เถ่ือนดา  
ประกวดเต้นแดนเซอร ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ชุตินันท์ เหาะเหิน  
ประกวดเต้นแดนเซอร ์

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.ผกามาศ หล้าแหล่ง  
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.สุพรรณิการ์ ผ่องประโยชน์  
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายรุ่ง ธนะโสภณ  
ประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

น.ส.เทพธิดา เจนใจ  
ทักษะการสร้างเว็บเพจ (Wed Page) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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นาพิชชากร พรรณรายณ์  
ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายศิริศวร์ แสนทวีสุข  
ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายสุภาวรรธก์ สายทอง  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวธนัญญา เดือนฉาย  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวศิริพร เกิดแสง  
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวมธุรดา บุญลอง  
ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวธิตินันท์ วงษ์ดัด  
ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางวีรยุทธ ์มนกุกา  
ทักษะการใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวเพชรรัตน์ ปะโนรัมย ์ 
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวณัฐรัตน์ ภู่ดาด  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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นางสาวทิพอําพร อภิวันทร์  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวปาริดา แก้วแดง  
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวกวินธิดา ธุระพนัธ ์ 
ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3D 
Animation (SketchUp Pro) 

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวกัญญาณัฐ เกษมยูร  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวณัฐชา คําศักดิ์ศรี  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวจิรนันท์ สาริกา  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวเนตรอัปสร ภูวาดโสม  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวมัณฑนา สุรินทอง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาววิมลสิริ เผือกยิ้ม  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวภัทรวดี พลับพลา  
การประกวดส้ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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นางสาวชัญญาวีร ์แตงจุ้ย  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวฤทัยรัตน์ ละราคี  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวดวงกมล ขันเงิน  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวสุธาดา มั่งคล้าย  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวรุ่งทิพย ์พันธ์ศิริลักษณ์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวเพชรรัตน์ ปะโนรัมย ์ 
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวพรทิพา ผ่องศรี  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวณัฐวรรณ สมัครสมาน  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวเบ็ญจภรณ์ อนุชน  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายณงค์เดช พูลหิรัญ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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นางสาวอริศรา อินบัว  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รองชนะเลิศ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวศุภวรรณ ทองแดง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวศุภรัตน์ ทองแดง  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวณัฐพร ซุ่นไล้  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายปกาศิต เหลาเกตุ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายปริญญา ก้อนพรหม  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวลดามณี จุฬาทิพย์  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวฐานิตา ศรีสุข  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็น ดังนี ้ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 1.1 ด้านความรู้ 

   ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ท่ีดี 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

   ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียน
และวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

   สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
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ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมนิ ดังนี้  

 

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนท่ี 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  

 1) ด้านความรู้ 
 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
      1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 มีจํานวน 222 คน 
      2) เชิงคุณภาพ : คิดเป็นร้อยละ  62.53 
      3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.2 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
จํานวน 72 ผลงาน 
       2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 59 รางวัล 
       3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยได้นําผลงานสร้างสรรของนักเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
วิทยาลัย และใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 1.3 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีจํานวน 
137 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ได้แก่ รางวัลระดับจังหวัด 
14 รางวัล รางวัลระดับภาค 123 รางวัล 
       3) ผลสะท้อน  :  รางวัลระดับจังหวัดจัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และรางวัลระดับ
ภาคจัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 1.4 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู่เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 
278 คน 
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       2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิด
เป็นร้อยละ 100 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดฐานอาชีวศึกษา (V-NET) 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 226 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 81.29 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
 1.6 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามี
งานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จํานวน 
230 คน 
        2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มามีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิด
เป็นร้อยละ 96.23 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ สรุป
คุณภาพในระดับ ดี 

2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 มีจํานวน 222 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : คิดเป็นร้อยละ  62.53 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.2 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
จํานวน 72 ผลงาน 
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       2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 59 รางวัล 
       3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยได้นําผลงานสร้างสรรของนักเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
วิทยาลัย และใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 1.3 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีจํานวน 
137 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ได้แก่ รางวัลระดับจังหวัด 
14 รางวัล รางวัลระดับภาค 123 รางวัล 
      3) ผลสะท้อน  :  รางวัลระดับจังหวัดจัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และรางวัลระดับ
ภาคจัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 1.4 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู่เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 
278 คน 
        2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิด
เป็นร้อยละ 100 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดฐานอาชีวศึกษา (V-NET) 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 226 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 81.29 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.6 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามี
งานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จํานวน 
230 คน 
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        2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มามีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิด
เป็นร้อยละ 96.23 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ สรุปคุณภาพในระดับ ดี 

3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 มีจํานวน 222 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ  62.53 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค มี
จํานวน 690 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  คิด
เป็นร้อยละ 90 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
จํานวน 72 ผลงาน 
      2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 59 รางวัล 
       3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยได้นําผลงานสร้างสรรของนักเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
วิทยาลัย และใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
            1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีจํานวน 
137 คน 
      2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ได้แก่ รางวัลระดับจังหวัด 
14 รางวัล รางวัลระดับภาค 123 รางวัล 
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      3) ผลสะท้อน  :  รางวัลระดับจังหวัดจัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และรางวัลระดับ
ภาคจัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 
 1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู่เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 
278 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิด
เป็นร้อยละ 100 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดฐานอาชีวศึกษา (V-NET) 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 226 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 81.29 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.7 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามี
งานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จํานวน 
230 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มามีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิด
เป็นร้อยละ 96.23 
       3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยก
ย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีงานทําในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ สรุป
คุณภาพในระดับ ดี 
 
     4.1.2 จุดเด่น  
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 1. ด้านความรู้  
       1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย อยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 
                1.2 ผลลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับยอด
เย่ียม 
                1.4 การมีงานทําและศึกษาต้อของผู้สําเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
       1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย อยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 
       1.2 ผลลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
       1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในระดับยอด
เย่ียม 
       1.4 การมีงานทําและศึกษาต้อของผู้สําเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย อยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 
       1.2 ผลลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
       1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยูใ่นระดับยอด
เย่ียม 
       1.4 การมีงานทําและศึกษาต้อของผู้สําเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 
     4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา  
 ด้านผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ยังไม่มีการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา 2561 
 
     4.1.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา  
 ควรจัดทําแผนงานการดําเนินงานด้านผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ในปีการศึกษา 2562 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  

   1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
           1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา 
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 
            2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
อยู่ในดับ ยอดเย่ียม 
            3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
           1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 8 สาขา 
           2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 87.50 
          3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
         1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
         2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ยอด
เย่ียม 
         3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 1.4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
         1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 25 คน 
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         2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 92.57 
         3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
และนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเย่ียม 

2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 
         1) เชิงปริมาณ :   1. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
มีจํานวน 27 คน 
                          2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน มี
จํานวน 25 คน 
                         3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีจํานวน 25 คน 
                         4. จํานวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน มีจํานวน 25 คน 
                         5. จํานวนครูผู้สอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ มีจํานวน 16 คน 
         2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 80.74 
        3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 1.2. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
           1) เชิงปริมาณ :  1. จํานวนครูผู้สอนท่ีจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จํานวน 18 
คน 
                 2. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียน
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน จํานวน 16 คน 
                 3. จํานวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จํานวน 16 คน 
                 4. จํานวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ
ในการเรียน จํานวน 16 คน 
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                        5. จํานวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน
และด้านอื่นๆ จํานวน 18 คน 
           2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 62.22 
           3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน 
 1.3. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
         1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 18 ห้อง 
         2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 60 
         3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ 
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน สรุปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

3) ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1 การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
        1) เชิงปริมาณ :  1. ครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ จํานวน 3 คน 
                2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
จํานวน 22 คน 
                 3. ครูผู้สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๒๗ คน 
                 4. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ 
จํานวน 6 คน 
                 5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ จํานวน 16 คน 
        2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 74 
 1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
        1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 100 
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       2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่
ในระดับยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา 
 1.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
        1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝุายท่ีมีประสิทธิภาพ 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน :  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Sisa) เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 1.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        1) เชิงปริมาณ :  1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิด
เป็นร้อยละ 25 {(2/8)x100=25} 
                2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 23.33 
{(179/767)x100=23.33} 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 1.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
        1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.6 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
        1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ีได้รับการพัฒนา
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
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       2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรง
ฝึกงานหรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 
 1.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
        1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟูา ระบบประปาการ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการ
บํารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับดี
มาก 
       3) ผลสะท้อน :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ใน
ระดับ ดี 
 1.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
        1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
       3) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่
ในระดับดี 
 1.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
        1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและ
สถานศึกษา 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 1.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
         1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 18 ห้อง 
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         2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 60 
         3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน อยู่ในระดับดี สรุปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

4) ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
  1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
        1) เชิงปริมาณ :  1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิด
เป็นร้อยละ 25 {(2/8)x100=25} 
                       2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 23.33 
{(179/767)x100=23.33} 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
 1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
        1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
        1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 5 กิจกรรม 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 1.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
        1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและ
สถานศึกษา 
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        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 1.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
         1) เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 18 ห้อง 
          2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 60 
         3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน อยู่ในระดับดี สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเย่ียม 
 

4.2.2 จุดเด่น  
 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
       1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 87.50 อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
       1.3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
       1.4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 92.57 อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    1.1 การจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 80.74 อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 
    1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
    1.2 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
    1.3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
    1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
    1.5 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
   1.6 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
    1.7 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
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    1.8 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
 

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา  
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ยังไม่ท่ัวถึงท้ัง
วิทยาลัย 

 
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 ในปีการศึกษา 2561  ควรนําเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดสรรงบดําเนินงานเกี่ยวกับ
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  

1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
        1) เชิงปริมาณ :  1. ครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ จํานวน 3 คน 
                       2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
จํานวน 22 คน 
                 3. ครูผู้สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๒๗ คน 
                 4. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ 
จํานวน 6 คน 
                 5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ จํานวน 16 คน 
        2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 74 
        3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน 
 1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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        1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 100 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่
ในระดับยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา 
 1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
        1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝุายท่ีมีประสิทธิภาพ 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
       3) ผลสะท้อน :  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Sisa) เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
        1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
        1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 5 กิจกรรม 
        2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 
        3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา สรุปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

2) ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
จํานวน 72 ผลงาน 
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       2) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 59 รางวัล 
       3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยได้นําผลงานสร้างสรรของนักเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
วิทยาลัย และใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 1.2 การจัดการเรียนการสอน 
         1) เชิงปริมาณ :   1. จํานวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
มีจํานวน 27 คน 
                         2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน มี
จํานวน 25 คน 
                         3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีจํานวน 25 คน 
                         4. จํานวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน มีจํานวน 25 คน 
                         5. จํานวนครูผู้สอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ มีจํานวน 16 คน 
         2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 80.74 
         3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สรุปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 
 

4.3.2 จุดเด่น  
 1. การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
      1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
      1.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเย่ียม 
      1.3 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม  
      1.4 การบริการชุมชนและจิตอาสา  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 2. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
      1.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเย่ียม 
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      1.3 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
      1.4 การบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  
   1. ครูผู้สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพมีจํานวนน้อย 
   2. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพมีจํานวนน้อย 
   3. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 

หรือเผยแพร่มีจํานวนน้อย 
 
 
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

    1. จัดทําแผนงาน/โครงการให้ครูผู้สอนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพให้ครูได้เข้าร่วมมาขึ้น 
    2. จัดทําแผนงาน/โครงการให้ครูผู้สอนจัดทําผลงานจากการพัฒนาตนเอง และการ
พัฒนาวิชาชีพให้มากขึ้น 
    3. จัดทําแผนงาน/โครงการให้ครูผู้สอนจัดนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่มากขึ้น 
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ส่วนท่ี 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี ้ 

5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี ้ 

5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการ
ประเมิน 

 
ข้อ
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก X  
ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 3 ดี 2 6 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 1 กําลัง

พัฒนา 
2 2 

3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

0  3 0 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 ดี 3 9 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 ดี 2 6 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
5 ยอดเย่ียม 3 15 

8 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 15 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 213 
ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 250 85.2 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
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ผู้เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเป็น
รายการประเมิน 

 
ข้อ
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก X      
ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง

เป็นระบบ 
5 ยอด

เย่ียม 
2 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

4 ดีเลิศ 3 12 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

  5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5 ยอด
เย่ียม 

2 10 

2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน เป็นสําคัญและ
นําไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน 

5 ยอด
เย่ียม 

3 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 47 
ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 94 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตําแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการ
บริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการ
ประเมิน 

 
ข้อ
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก  X  
ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน   10  
1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเย่ียม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเย่ียม 3 15 
1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 ปานกลาง 2 4 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเย่ียม 5 25 
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 94 
ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 94 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการประเมิน  
 

ข้อ
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเย่ียม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 
5 ยอดเย่ียม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเย่ียม 2 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอํานวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเป็นรายการประเมิน 
 

ข้อ
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 

(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
5 ยอดเย่ียม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเย่ียม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเย่ียม 2 10 
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้

งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเย่ียม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

3 ดี 2 6 
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ผลรวมคะแนนท่ีได้จาการประเมิน 46 
ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 92 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6  
ตารางท่ี 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเป็นรายด้าน 

 
 
ท่ี 

 
 

ด้านการประเมิน 

ค่า 
น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น้ าหนัก
คะแนนของด้าน) / คะแนน

รวมของด้าน 

1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 50 213 (213 x 50) / 250 = 42.60 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 47 (47 x 10) / 50 = 9.40 

3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 94 (94 x 20) / 100 = 18.80 

4 การมีส่วนร่วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 46 (46 x 10) / 50 = 9.20 

ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการประเมินในภาพรวม 450 90.00 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนท่ี 6  
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 
ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จ
การศึกษา ดังนี้  
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

โครงการดูแลและแนวผู้เรียน  
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับปวช.1 และปวส.1 
2. กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน  
3. กิจกรรม Homeroom  
4. กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  
5. กิจกรรมติดตามผู้เรียนออกกลางคันคืนสู่
สถานศึกษา  

ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้  
1.คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติ 

โครงการพัฒนาผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
1.กิจกรรมส่งเสริมการจัดทําโครงงานนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  
2. กิจกรรมประกวดส่ือการเรียนรู้ ระดับจังหวัด  
3. กิจกรรมประกวดส่ือการเรียนรู้ ระดับภาค  
4. กิจกรรมประกวดส่ือการเรียนรู้ ระดับประเทศ  
5. กิจกรรมเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  

ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาด้านครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้  
1. การบริหารจัดการช้ันเรียน  
2. การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  

โครงการพัฒนาครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
1. กิจกรรมอบรมครูผู้สอนในการบริหารจัดการช้ัน
เรียน  
2. กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการ
พัฒนาวิชาชีพ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครู)  
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ลงนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 
1. …………………………………………………… ประธานคณะกรรมการ 
           (ดร.มัลลิกา   จันตะบุตร) 

 
2. ……………………………………………………  กรรมการ 
        (นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี ) 

 
3. …………………………………………………… กรรมการ 
          (นายธงชัย  ขวัญบุรี) 

 
4. …………………………………………………… กรรมการ 
          (นางนิภาพร   นอกสันเทียะ) 

 
5. …………………………………………………… กรรมการ 
          (นางกิ่งดาว   ปืนสุข) 

 
6. …………………………………………………… กรรมการและเลขานุการ 
          (นางอุทุมพร   บุญญา) 
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ภาคผนวก 
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รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกจิ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ. ห้องประชุมกัลปพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  (เวลา ๐๙.๐๐ น.)  
................................................................................................................................................................ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๓. นายธงชัย  ขวัญบุรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๔. นางนิภาพร  นอกสันเทียะ  ผู้แทนครู  กรรมการ 

๕. นางกิ่งดาว  ปืนสุข   ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 

๖. นางอุทุมพร  บุญญา   ผู้อํานวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 -ไม่มี- 
เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๐ น. 
 
 
 
 
 



-78- 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  (เวลา ๐๙.๐๐ น.)  
...................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
   ๕.๑  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๕.๒  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๕.๓  รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ของวิทยาลัย 

............................................................................................................................................................... 

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๓. นายธงชัย  ขวัญบุรี      ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๔. นางนิภาพร  นอกสันเทีย                ผู้แทนครู  กรรมการ 

๕. นางกิ่งดาว  ปืนสุข                   ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

๖. นางอุทุมพร  บุญญา  ผู้อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายชื่อผู้มิได้เข้าร่วมประชุมฟ 

                  - ไม่มี- 

 

เร่ิมประชุม เวลา ๙.๐๐ น 

 ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร ตําแหน่งประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุม และทําหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ 



-80- 
 

       - ให้แต่ละฝุายและแผนกเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน การจัดสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เหมาะสมในช่วยปิดเทอม เพื่อนักเรียน นักศึกษาจะได้เกิดความ
ประทับใจในวันเปิดเรียน ขอมอบหมายฝายบริหารทรัพยากรท่ัวไปให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
        - การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ให้ครบถ้วน และติดตามงานจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์จากฝุายบริหารทรัพยากรท่ัวไป 

๒. คณะกรรมการบริหาร พิจารณาแผนสถานศึกษาของวิทยาลัย มอบหมายงานหัวหน้า
ผ่าย หัวหน้าแผนก งานประกันคุณภาพ เป็นผู้รวบรวมงานจากแผนงานของวิทยาลัย หากมีแผนงาน
ใด หรือโครงการใดเห็นสมควร หรือไม่สมควรขอให้ผู้อํานวยการเป็นผู้พิจาณาและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษารับทราบ เพื่อให้คําแนะนําต่อไป ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ให้ความเห็นว่าควรให้สัมพันธ์กับชุมชนเป็นส่ิงสําคัญ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  

 ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม  
๒๕๖๒ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระ ท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

 ๔.๑  ให้ความเห็นชอบในจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจํานวน
ผู้เรียนท้ังหมด 

  ๔.๒  ให้ความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยความ
ร่วมมือระหว่างฝุายต่างๆ ได้แก่ฝุายกิจการนักเรียนฯ ฝุายวิชาการ ฝุายบริหารทรัพยากรฯ และงาน
ประกันคุณกันคุณภาพสถานศึกษา  โดยให้จัดทําให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 ๔.๓ ให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ทางวิทยาลัยได้มีการจัดการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานองค์การมหาชน  และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   มี  ๓  มาตรฐาน  ๙ 
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ประเด็น และการประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ด้าน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมิน และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ดังนี้   
 ๑. สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง ๕ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐  อยู่
ในระดับ ยอดเย่ียม 
    ๑) ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ 
    ๒) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ 
    ๓) ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ 
   ๔) การมีส่วนร่วม ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
    ๕) ปัจจัยพื้นฐาน ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ 
 ๒. ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็น  
อยู่ในเกณฑ์ ๓.๙๗  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ประมาณเดือน ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ. ห้อง
ประชุมกัลปพฤกษ์ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

       ลงช่ือ     
                         (นางอุทุมพร  บุญญา) 
                ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                              กรรมการและเลขานุการ 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2560-2561 
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รางวัลและผลงานของครูผู้สอน 
ปีการศึกษา 2560-2561 
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